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RESUMO 

 

Apoiada na pesquisa empírica do tipo estudo de caso, esta pesquisa em desenvolvimento se 

baseia em análise de documentos coletados como o Projeto Político Pedagógico – PPP, a Gestão 

Integrada da Escola – GIDE, o Regimento Escolar e o Programa de Melhoria e Modernização da 

Educação Básica – PMMEB, além de entrevistas semi-estruturadas com representantes da escola. 

Como referencial teórico-metodológico, a pesquisa se fundamenta nos pressupostos da Teoria 

Crítica, tomando como referência estudos de autores que investigam a reforma do Estado, 

Educação, Gestão Escolar, bem como as influências das teorias da administração nesta área, a 

citar BRESSER PEREIRA (1997), ALBUQUERQUE (2005),VIEIRA (2002),  DRUCKER 

(1993), dentre outros. Dessa forma, percebemos que as novas práticas de gestão escolar, 

caracterizadas pela adoção de instrumentos de planejamento, reestruturação do núcleo gestor, 

eleições diretas, (re)centralização da gestão e referenciais da qualidade social para a qualidade 

total, foram inseridas a partir da década de 1990. Conforme Adrião (2006), esta década foi 

marcada “pela rearticulação dos movimentos sociais para quem a bandeira da democratização era 

parte estruturante de suas reivindicações”. No Estado do Ceará, a escola de Ensino Médio 

Deputado Paulo Benevides - EEMDPB foi pioneira na implementação da gestão democrática 

através da escolha de dirigentes por eleição direta, sendo esta concretizada por meio da política 

pública. A análise nos permite pressupor que as mudanças ocorridas pelas novas formas de 

gestão, mediante os processos de democratização e os instrumentos de 

planejamento, contribuíram para a melhoria do acesso ao ensino. Neste sentido, as novas práticas 

de gerir que foram inseridas nas instituições educacionais públicas adotam mecanismos de 

descentralização dos poderes, de democratização e de autonomia escolar.  
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INTRODUÇÃO 

 

Entendendo a educação escolar como direito de todos, cuja finalidade é o pleno 

desenvolvimento da pessoa humana compromissada com a transformação social, o projeto 

educativo para o ensino médio em curso mantém a histórica, contraditória e estreita relação deste 

com o mundo produtivo, por meio do discurso difundido e aceito de que a escola precisa 

viabilizar a formação do jovem com base nas competências que garantam interação com as 

mudanças socioeconômicas, tecnológicas e culturais da contemporaneidade. 

Historicamente, os índices brasileiros de matrícula, no ensino médio, sempre foram 

constrangedores. Nos últimos anos, no entanto, tem-se assistido a uma evolução significativa de 

matrículas, pelo atendimento de demanda cada vez mais heterogênea, nos aspectos 

socioeconômicos, composição etária, e relativa ao domínio de conteúdos mínimos, tendo em vista 

os inúmeros programas de correção de fluxos. No estado do Ceará, a matrícula passou de 

222.638, em 1998, para 424.843 em 2006, um acréscimo de 90% (SEDUC, 2006). 

Vale ressaltar que o aumento da demanda, na escola média, está acontecendo sobre 

estrutura sistêmica pouco desenvolvida, com uma cultura escolar incipiente para o atendimento 

dos adolescentes das camadas populares (KRAWCZYK, 2004). 

Entre as complexas questões, a gestão da escola de ensino médio se coloca como desafio, 

ao viabilizar o suporte necessário para a aprendizagem dos alunos, na dimensão pedagógica, 

administrativo-financeira e sociopolítica. Para que se compreenda o enfrentamento destes 

desafios faz-se necessário analisar como as políticas públicas, entendidas como programa de 

ação, vem sendo implementadas no campo educacional. 

Desta maneira, a ênfase na gestão e a adoção de teorias e práticas no sistema educacional 

cearense, influenciadas por experiências vindas das novas formas de organização da estrutura 

produtiva a citar a adoção de instrumentos de planejamento, reestruturação do núcleo gestor, 

eleições diretas, (re)centralização da gestão e referenciais da qualidade social para a qualidade 

total, justificam o foco deste estudo. 

Dessa forma, o trabalho realizado para a efetivação da pesquisa foi dividido em dois 

momentos distintos e simultâneos constando de revisão bibliográfica e coleta de dados. Neste 



estudo foram coletados e analisados os instrumentos de planejamento – o Projeto Político 

Pedagógico – PPP (2003), a Gestão Integrada da Escola – GIDE (2006), o Regimento Escolar e o 

Programa de Melhoria e Modernização da Educação Básica – PMMEB (2001) –, bem como a 

realização de duas entrevistas semi-estruturadas com o diretor e um professor, da escola de 

ensino médio Deputado Paulo Benevides com o objetivo de identificar as mudanças operadas 

pelas propostas de modernização da gestão, mediante processos de planejamento, na dinâmica 

institucional e interinstitucional desta escola no período de 1995 a 2006. 

A escolha deste período corresponde à consolidação do projeto político do Partido da 

Social Democracia Brasileira – PSDB que se explicita em políticas e práticas sistêmicas e 

progressivas no setor educacional (RAMOS, 2004; ALBUQUERQUE, 2005). Tendo como 

representantes deste período: Tasso Jereissati (1995-1998), Tasso Jereissati (1999-2002) e Lúcio 

Alcântara (2003-2006). 

 

A REFORMA DO ESTADO E SEUS DESDOBRAMENTOS NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

A crise econômica dos anos de 1980 caracterizada como uma crise de Estado afetou 

diretamente o crescimento econômico numa escala mundial, entrando em colapso economias de 

diversos países e estagnando outras. Conforme Bresser Pereira (1997), na América Latina a crise 

desencadeou-se com muito mais violência, devido ao fato de não ter realizado o ajustamento 

estrutural econômico nos anos de 1970. Este autor define a Reforma do Estado como “[...] uma 

crise fiscal do Estado, uma crise do modo de intervenção do Estado no econômico e no social, e 

uma crise da forma burocrática de administrar o Estado” (1997, p.9). 

A reforma administrativa ou gerencial do Estado, na gestão Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1999), afirma os princípios da flexibilidade, da eficácia e da eficiência da administração 

pública e se realiza em três dimensões: institucional-legal, cultural e gestão. Sobretudo, na 

dimensão da gestão, anuncia-se a efetivação de mudanças culturais e a implementação das 

normas legais (BRASIL, 1995).   

 A defesa inconteste da reconstrução do Estado, reduzindo suas funções de provedor e 

ampliando o espaço para as ações dos agentes, se desdobra no âmbito educacional. O Estado 

passou a elaborar políticas a partir da execução de uma nova forma de gestão pública baseada nos 



preceitos da administração de empresas privadas. Desta forma, o Estado propõe uma maior 

racionalidade à gestão escolar e a educação precisa ser inserida nos processos de modernização. 

As reformas educacionais ocorridas no Brasil se deram de forma tardia mais precisamente 

na década de 1990, efetivando-se principalmente por causa do movimento de ajuste estrutural e 

econômico dos anos de 1980 ocorridos em vários países da América Latina. 

O modelo interventor estatal, segundo Draibe (apud ALBUQUERQUE, 2008, p. 22), 

prega a descentralização, a privatização, a focalização e a terceirização da educação. Esse modelo 

foi fortemente influenciado pelo discurso liberalista econômico que tem a privatização e a 

redução dos gastos públicos como seu fundamental objetivo. 

As reformas ocorridas durante o ajuste estrutural econômico nos anos 1980 na América 

Latina tiveram em parte seus objetivos cumpridos, pois conseguiram de fato reduzir os custos do 

sistema educacional, mas em contra partida, o setor da educação sofreu graves conseqüências tais 

como o declínio da qualidade de ensino mesmo nos melhores sistemas educacionais como os da 

Costa Rica e Chile. 

Os objetivos da reforma, dentre outros, foram organizar de modo novo e mais produtivo o 

aproveitamento de aprendizagem escolar e as qualificações profissionais, tendo em vista, 

sobretudo, produzir capital humano de melhor qualidade a fim de tornar os países da América 

Latina e do Caribe mais “competitivos” na economia mundial. (CARNOY & CASTRO apud 

ALBUQUERQUE, 2008, p.27). 

No entanto, o que pode ser percebido como conseqüência dos objetivos da reforma foi 

que a idéia propagada de produzir capital humano mais competitivo, com objetivo de mobilidade 

e igualdade social, não teve as respostas desejadas, pois a qualidade de ensino sofreu grande 

declínio aumentando as diferenças sociais. 

Entre as três dimensões que efetivam a reforma do Estado Brasileiro, a gestão se explicita 

nas mudanças culturais que podem ser entendidas, na virada do século, com a mudança nos 

padrões sociais da população, pois estas se apresentavam baseadas no modelo técnico-científico. 

Foram inseridos na vida social humana equipamentos e modelos eletro-eletrônicos sofisticados e 

a ciência foi utilizada conjuntamente com o suporte destes equipamentos, a favor deste 

desenvolvimento sócio-cultural, sendo estas modificações guiadas pela reforma do estado 

(ALBUQUERQUE, 2008). 



A reforma instituída pelo marco legal (C.F., 1988, E.C. Nº. 14/1996, LDB/1996, 

FUNDEF/1996, PNE/2001, E.C. nº. 59/2009), e concretizada pelas políticas e programas no setor 

educacional efetivaram as mudanças anunciadas pela reforma do Estado no que diz respeito ao 

novo modelo gerencial adotado no Brasil. Entre os princípios estabelecidos estão a 

descentralização, a municipalização e autonomia escolar, que se concretizam sob a tutela técnica 

e política do Ministério da Educação e Cultura - MEC. 

Neste sentido, entre os desdobramentos da reforma do Estado na educação escolar 

desvelam-se as novas práticas de gestão escolar, os princípios de democratização e autonomia 

como mecanismo de descentralização dos poderes culminando com a gestão democrática, na 

tentativa da desburocratização da instituição pública, a escola, e na garantia do direito a educação 

escolar pública e gratuita de qualidade.  

 

A ADOÇÃO DE “NOVAS” PRÁTICAS DE GESTÃO ESCOLAR NO GOVERNO DAS 

MUDANÇAS 

 

Com a reforma da gestão educacional da década de 90, há expectativas de que se 

concretizem experiências inovadoras na gestão da escola, e que tais experiências possam 

solucionar tanto os problemas específicos da escola quanto os diversos problemas dos sistemas de 

ensino. Relacionando escola e Estado pode-se observar a gestão com perspectivas 

descentralizadoras aliada a novas sistemáticas de organização do trabalho e do serviço oferecido.  

As “novas práticas de gestão”, propostas pelo Estado, busca-se avaliar o desempenho da 

organização e dos funcionários, assim como os resultados atingidos pela escola. Segundo Adrião 

(2006), há também a tentativa de diminuição dos níveis hierárquicos, a estimulação da 

concorrência entre unidades internas, porém, não é proposto que haja relação entre os prestadores 

de serviços e os cidadãos atendidos, assim como toda a comunidade, o que distância tal proposta 

de uma gestão participativa.  

Nesse processo, a gestão aparece como foco e a instituição escolar, espaço privilegiado na 

descentralização e tomada de decisões, promovendo a autonomia financeiro-administrativo. A 

nova forma de gestão admite peculiar participação e democratização na condução dos destinos da 

escola, ancorada em idéias e técnicas de administração empresarial contemporânea, em princípios 

orientadores que migram do fordismo aos modelos da gestão de Qualidade Total: 



 

“O modelo de gestão de Qualidade Total - ou de gestão participativa - dá ênfase à 

importância do trabalho em equipe e da extensão das responsabilidades, mas ressalta, de 

modo especial, a liderança da gestão [...] uma boa gerência é a alma do êxito 

institucional” (KRAWCZYK, 2002 ,p. 66). 

 

 

A gestão ou gerência da qualidade total (GQT) tem origem no setor produtivo (empresas) e 

seu objetivo é melhorar a eficiência do processo de produção. Representando mais um 

movimento de transposição do modo de produção capitalista para o setor educacional, ela impõe 

nova racionalidade ao processo educativo, baseada em conceitos como cliente (aluno e 

comunidade/sociedade), fornecedor, produtividade, processo e produto. Deste modo, o aluno 

passa a ser um cliente, portanto, não participa do processo de produção do conhecimento e as 

atividades de dar aulas e a avaliação constituem rotina, que pode ser gerenciada externamente 

(SOUZA, 2001).  

Esta adjetivação em torno do conceito gestão seja da qualidade total, por resultados, 

estratégica, de competências etc., explicita a continuidade da ideologia liberal por meio de uma 

nova configuração que reorganizou o modo de produção e do trabalho na escola, numa 

perspectiva flexível, tendo em vista a manutenção do sistema capitalista.  

A gestão democrática parte do princípio constitucional que a prevê no ensino público na 

forma da lei (VI do art. 206). Este dispositivo se constitui como uma lei de eficácia limitada, por 

necessitar de legislação ulterior. Segundo Nepomuceno (1999, p. 282), é necessário “intervir nas 

decisões tomadas pelos órgãos do Estado, realizando o ´controle social` dessas decisões. E isso 

também atende aos interesses do Estado que terá suas ações legitimadas pela participação da 

sociedade civil”. 

Nesta perspectiva, iremos analisar a escola de Ensino Médio Deputado Paulo Benevides 

(EEMDPB), com vistas a saber como vem sendo seus desdobramentos a partir da implantação da 

gestão democrática e quais foram as principais modificações ocorridas. 

 

A ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DEPUTADO PAULO BENEVIDES  

 

 A EEMDPB, fundada em 30 de março de 1976, foi inicialmente chamada de Escola de 2º 

Grau de Messejana criada pelo decreto lei 12.027 de 30/09/1976. Inicialmente seu funcionamento 



ocorreu provisoriamente no antigo prédio da Escola José de Alencar na Rua Pe. Pedro de 

Alencar, mas em 23 de março de 1977 teve sua inauguração nas instalações definitivas, onde 

atualmente funciona à Rua Angélica Gurgel, nº 186 em Messejana. 

A escola iniciou seu trabalho atendendo uma população de 488 alunos nos cursos de 

ensino básico e técnico em contabilidade. De 1976 a 1979 ofertou ensino regular e 

profissionalizante com os cursos técnicos: auxiliar técnico em eletricidade e habilitação em 

créditos e finanças. No ano de 1981 a escola implantou o curso de magistério de ensino de 1º 

grau, impulsionando assim a matrícula para 1.042 alunos, aumento bastante significativo 

(SANTANA, 2009). 

Conforme Santana (2009), o objetivo que impulsionou a criação dessa escola, foi o fato de 

ter ocorrido um aumento na demanda pelo nível secundário na região de Messejana e adjacências, 

e esta não possuir escola de nível médio para atender os jovens que queriam dar continuidade aos 

estudos. 

A população atendida por esta escola, provem de vários bairros de influencia da região 

(São Cristóvão, Lagoa Redonda, Jangurussu, Conjunto Palmeiras, entre outros) bem como de 

outros municípios (Aquiraz, Eusébio, entre outros), conforme podemos ver no gráfico abaixo. 

A respeito do perfil dos alunos atendidos no período diurno pela EEMDPB, Santana 

(2009) constata que os estudantes atendidos tinham entre 15 e 22 anos de idade, conforme nos 

mostra a tabela 1. Podemos apreender desta tabela o relevante dado quanto a distorção Idade-

Série aluno, pois esta apresenta um elevado percentual de alunos com idade superior a série, 

conforme prescreve a LDB/96, ao dizer que o ensino médio compreende os estudante que possui 

idade entre 15 a 17 anos.  

 

TABELA I - Distorção idade-série – 1º ao 3º ano da Escola de Ensino Médio Deputado Paulo Benevides 

(2006). 

Série 
Matricula 

Final (A) 

Até 

15 

anos 

Até 16 

anos 

Até 17 

anos 

Até 18 

anos 

Até 19 

anos 

 + de 

19 

anos 

Total de Alunos 

com Idade 

Superior à Série 

Respectiva (B) 

Taxa de 

Distorção 

(B/A)x100 

1º 876 105 234 175 116 74 172 537 61% 

2º 681 2 128 213 104 98 136 338 50% 

3º 604 0 4 117 193 129 161 290 48% 

TOTA

L 
2161 107 366 505 413 301 469 1165 54% 

Santana (2009)(CEARÁ, EEMDPB, GIDE, 2006) 

 



Este relevante aspecto quanto ao perfil dos alunos da EEMDPB nos mostram que o 

Ensino Médio continua a ser uma etapa da educação básica que se caracteriza como divisor de 

águas, onde muitos ficam no caminho, não conseguindo se manter na unidade escolar. Conforme 

Ramos (2009), as taxas de distorção idade-série revelam o afunilamento dos sobreviventes de um 

longo e penoso processo educativo marcado por reprovações e abandonos o que justificam esta 

distorção. 

Para Madeira (apud SANTANA 2009), a taxa de distorção idade série se configura 

justamente pela síntese dos fenômenos de evasão e repetência. Isto pode ser confirmado a partir 

da análise da tabela 2, que trás dados relativos aos anos de 2003 a 2005, mostrando claramente 

que esta escola, nos anos reunidos pela pesquisa, teve um elevado percentual quanto a reprovação 

que foi de 13,8% em 2003, 20,9% em 2004 e de 29,2% em 2005. Para os percentuais relativos a 

abandono foram de 21,2%, 24,7% e 26,1% respectivamente. 

Dessa tabela ainda podemos extrair que a escola adquiriu piores condições relativo ao 

desempenho de aprendizagem de seus alunos, pois fica evidente ao analisarmos os dados 

relativos a aprovação, sendo constatado uma considerável diminuição do número de aprovação da 

EEMDPB, pois em 2003 65,1% dos estudantes eram aprovados e em 2005 somente 44,7% 

conseguiam a aprovação para a ano seguinte. 

 Caracterizado o perfil dos estudantes atendidos pela EEMDPB, agora iremos analisar 

como é realizada a gestão da escola e quais os desdobramentos em no seu planejamento.  

 

 

A GESTÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DEPUTADO PAULO BENEVIDES  

 

As propostas de gestão democrática começam a ser implantadas na unidade escolar de 

forma tímida. Conforme Ramos (2004), a primeira instituição a implantar a eleição direta para 

diretor, em Fortaleza - CE, foi a escola de Ensino Médio Deputado Paulo Benevides, a partir da 

junção de grupo de professores, estudantes e pais formando um colegiado, sendo este, órgão 

máximo definidor da política desta escola com funcionamento efetivo a partir do ano de 1991, 

ano em que ocorreu a primeira eleição para diretor escolar. 

 A escola EMDPB foi pioneira no fomento da cidadania emancipadora (DEMO, 1995) 

com a implantação da gestão democrática através da escolha dos dirigentes por eleição direta em 



1992. No entanto, este ato organizado, tendo a escola contado com a participação efetiva de toda 

comunidade escolar, e democrático, não logrou êxito, pois o Estado não fez a nomeação do 

diretor eleito (RAMOS, 2004).  

No ano de 1993, depois de muita luta, a escola de EMDPB conseguiu eleger por voto 

direto seu representante, e este trabalhava em conjunto com os representantes da comunidade 

escolar, ou seja, professores, alunos e pais. 

A escola continuou fortalecendo sua autonomia com a composição de um colegiado que 

seria o órgão máximo definidor da política pedagógica, e com a realização sistemática de 

assembléias. No ano 1995, o estado do Ceará no âmbito educacional, tem seus direitos 

garantidos, pois conseguem as eleições diretas para diretores. 

Esse novo processo eleitoral, por meio de voto direto e contando com a participação de 

toda comunidade escolar constou de duas etapas, onde a primeira compreendeu a avaliação de 

competências dos candidatos ao cargo realizado pela SEDUC e a segunda de eleição direta pela 

comunidade (CEARÁ, 1996) 

A eleição por meio de votação e contando com a participação e envolvimento de toda a 

comunidade escolar, possibilitou uma escolha democrática de seus dirigentes e ainda fortaleceu 

os laços da comunidade com o propósito de que todos se sintam responsáveis pela gerência da 

escola. Conforme dados do IPLANCE (1996), a participação de pais e alunos neste processo 

eleitoral, foi de 865.678, demonstrando assim o interesse da comunidade de colaborar na 

definição dos rumos da educação. 

  Na EEMDPB não foi diferente, esta participou efetivamente deste processo de forma 

democrática e com participação de toda comunidade, elegendo seu representante por meio da 

política pública de eleição direta implantada em todo o Estado do Ceará no ano de 1995, 

consolidando-se nos anos subseqüentes (RAMOS, 2004). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Atentamos para o fato de que a crise econômica dos anos de 1980, caracterizada como 

uma crise de Estado e que afetou diretamente o crescimento econômico numa escala mundial 

culminou nas novas práticas de gestão escolar, ou seja, na reformulação de estratégias pertinentes 

para o melhor funcionamento e eficácia dos aparelhos escolares. 



 De fato, o Estado do Ceará efetiva, nessa época, a revisão na estrutura e funcionamento 

do sistema educacional, pela reforma administrativa de cunho gerencial (CEARÁ,1996), pela 

revisão do marco legal (LDB nº. 9396/96) e com a implementação de políticas públicas. Tal 

esforço objetivou modernizar e racionalizar a máquina administrativa adequando-a ao modelo da 

gestão flexível, que permitisse enxugar custos operacionais e fomentar uma nova cultura 

institucional alinhada a novas formas da gestão do sistema e da escola. 

Percebemos assim, que o âmbito educacional cearense do período analisado (1995-1996), 

esteve sob a égide da gestão democrática que conclamava a todos pela luta em prol da educação 

de qualidade. Porém, assumiu um sentido implícito de democracia, visto que não era definido 

como seria essa participação (funções, direitos, intervenções). O que demonstrou que essa ação, 

veio acompanhada da intenção de ludibriar a questão da face autoritária nas tomadas de decisões 

ou em outras palavras o governo convocou a participação social, mas não compartilhou o poder 

de decisões dos projetos, das metas e outros. 

Contudo, observamos que houve um salto significativo na Escola de Ensino Médio 

Deputado Paulo Benevides, sobretudo no quesito acesso ao ensino, inviabilizada por esse modelo 

de gestão. Este ainda impulsionou a escolha dos dirigentes por eleição direta, na qual contou com 

a participação e envolvimento de toda a comunidade escolar. 

 Ademais, observamos que essas novas práticas de gestão adotadas pela referida 

instituição, ás quais permitiram a disseminação da democratização e da descentralização dos 

poderes trouxe o fortalecimento da autonomia escolar e do envolvimento assíduo não só do corpo 

docente, mas também da participação de toda a comunidade escolar, à qual tomara mais interesse 

nas questões da educação: qualidade e acesso para todos.  

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ADRIÃO, Tereza. Educação e Produtividade: a reforma do ensino paulista e a desobrigação do 

Estado. São Paulo: Xamã, 2006. 

 

ALBUQUERQUE, Maria Gláucia Menezes Teixeira. Planejamento Educacional no Ceará 

(1995-2002): a escola como ponto de partida?. 2005. Tese (Doutorado em Educação) – 

Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2005. 

 

ALBUQUERQUE, F. C. A. Breve ensaio sobre o discurso único em educação: “there is no no 

alternative”. In: ALBUQUERQUE, M. G. M. T.; FARIAS, I. M. S.; RAMOS, J. F. P. (Orgs.). 

Política e gestão educacional: contextos e práticas. Fortaleza, EdUECE, 2008. 



 

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de 

controle Brasília: Cadernos MARE. Nº. 1, 1997. 

 

CEARÁ. Governador 1995-1998 (Tasso Jereissati). Mensagem à Assembléia Legislativa 1996. 

Fortaleza: IPLANCE, 1996. 

 

________. Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE. Escola de Ensino Médio Deputado 

Paulo Benevides, 1999 

 

________. Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE. Escola de Ensino Médio Deputado 

Paulo Benevides, 2002. 

 

________. Projeto Político Pedagógico – PPP. Escola de Ensino Médio Deputado Paulo 

Benevides, 2003. 

 

________. Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE. Escola de Ensino Médio Deputado 

Paulo Benevides, 2004. 

 

________. Gestão Integrada da Escola – GIDE. Escola de Ensino Médio Deputado Paulo 

Benevides 2006. 

 

________. Relatório PPP. Escola de Ensino Médio Deputado Paulo Benevides, 2008. 

 

DEMO, Pedro. Cidadania Tutelada e Cidadania Assistida. Autores Associados, 1995. 

 

DRUCKER, P. Sociedade pos-capitalista. 6.ed. São Paulo : Pioneira, 1993. 

 

KRAWCZYK, N. R. Em busca de uma governabilidade na educação. In: OLIVEIRA, D. A. e 

ROSAR,M.de F. F. (Orgs). Política e gestão da educação. Belo Horizonte, Autêntica, 2002. p.59-

72. 

 

___________, Nora.  A escola Media: um consenso sem consenso. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; 

CIAVATTA, Maria. Ensino Médio:ciência, cultura e trabalho.MEC/SEMTEC, 2004. 

 

RAMOS, Jeannette Filomeno Pouchain. Gestão democrática da escola pública: a experiência 

do governo das Mudanças. Ceará, EdUECE, 2004. 

 

_______, Jeannette Filomeno Pouchain. Projeto educativo e projeto político-pedagógico da 

escola de ensino médio: tradições e contradições na gestão e formação do jovem. Tese de 

doutoramento em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, 2009. 

 

SANTANA, Larissa Elfisia de Lima. O Currículo do ensino médio: um olhar sobre a formação 

do jovem. Fortaleza: UECE, 2008. 

 

 


