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RESUMO 
 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a gestão de duas escolas de ensino 
fundamental que obtiveram os melhores resultados no Índice de  Desenvolvimento 
da Educação Básica – IDEB –no Município de Cambé, Estado do Paraná . Para 
tanto, discute questões sobre políticas públicas, mudanças no conceito de gestão 
escolar e suas influências na organização das instituições de ensino. 
Especificamente, buscou-se refletir sobre o diferencial que a gestão destas escolas 
apresenta na perspectiva da gestão democrática. A metodologia utilizada foi de 
caráter qualitativo, básico e exploratório, com dados teóricos e empíricos, em que 
foram empregados como instrumentos de coleta de dados: observações nas ecolas 
e entrevistas com pais de alunos, docentes e gestores. A base teórica da pesquisa 
contou principalmente com autores que apresentam um posicionamento crítico 
diante das políticas educacionais e da gestão, destacando-se Dalila Andrade de 
Oliveira, com discussões sobre as políticas e reformas educacionais na década de 
90, Vitor Henrique Paro, que contribuiu com assuntos da gestão escolar, suas 
especificidades e características e José Carlos Libâneo, que discute os aspectos 
técnicos e constitutivos da gestão escolar numa perspectiva democrática. Ao final do 
trabalho foi exposto toda reflexão e análise dos dados coletados nas escolas, 
concluindo que em ambas as instituições estão presentes espaços legítimos da 
participação da comunidade, porém, ainda há muitos desafios a serem enfrentados 
pelas duas instituições para que a gestão democrática se consolide em ambas. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Reforma Educacional; IDEB; Gestão 
Democrática da escola.   
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INTRODUÇÃO 

 

O tema geral deste trabalho é a gestão escolar numa perspectiva 

democrática, com enfoque na educação e na escola pública, nos princípios de 

participação e democracia e como estes estão presentes e influenciam o processo 

pedagógico e o desempenho dos alunos. Neste sentido, buscamos uma análise 

aprofundada acerca da organização pedagógica e das concepções de gestão e 

participação da comunidade em duas escolas do município de Cambé – PR - que 

obtiveram os melhores resultados na avaliação de Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica - IDEB. 

Por meio desta temática, foram desenvolvidos conceitos referentes à 

gestão escolar e seu papel dentro de uma instituição de ensino, procurando 

compreender como a gestão pode contribuir para o melhor funcionamento, 

organização, desenvolvimento e elaboração das tarefas rotineiras da escola e 

influenciar o bom desempenho dos alunos. 

Estudar a gestão é de extrema importância para o pedagogo, pois é a 

partir desta que é estipulado o andamento dos diferentes setores da escola. Depende 

do modelo de gestão adotado na escola o nível de envolvimento dos pais, da 

comunidade interna e externa e o funcionamento dos órgãos colegiados da escola. 

Para materializar o sentido e a influência do modelo e das estratégias 

de gestão na instituição de ensino, demonstramos e analisamos dados referentes à 

organização das duas escolas e à visão de seus partícipes sobre este processo. 

Embasamos a discussão teórica nas obras de Oliveira (2000 e 2001); Paro (1996 e 

2001) e Libâneo (2001) dentre outros, buscando abordar as políticas educacionais das 

últimas décadas; os conceitos de gestão participativa e sua organização e 

determinantes; a influência das formas de organização do trabalho pedagógico e da 

gestão no desempenho dos estudantes; a compreensão do papel dos pais, funcionários 

e comunidade no espaço escolar e como estes podem ser ativos no andamento da 

escola. 
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Na abordagem empírica, empregou-se uma pesquisa de campo em que 

optamos por uma coleta de dados por meio de entrevistas, observação direta com 

diário de campo, e análise documental.  

Em termos de estrutura, o trabalho foi organizado em três capítulos. No 

capítulo I, denominado: A reforma educacional e a gestão escolar na década de 90 do 

século XX, o destaque é para a Reforma Educacional da década de 90, a Gestão no 

contexto da reforma e a escola como espaço de gestão.  

No capítulo II, cujo título é: A gestão escolar repensada para além da 

administração. Analisamos a gestão escolar a fundo, os antecedentes da gestão: a 

administração, o novo conceito: a gestão, sua organização, seus espaços legais de 

construção da democracia e a gestão participativa e compartilhada.  

Finalizando, no capítulo III, A gestão e suas estratégias em dados, a 

metodologia da pesquisa. Apresentamos a pesquisa de campo, com a coleta e análise 

de dados das duas escolas, refletindo os diversos temas e especificidades que 

envolvem a gestão escolar. 

A pesquisa demonstrou que há espaços legitimados pela legislação de 

participação da comunidade nas duas escolas, mas ainda há muitos desafios a serem 

superados para que a gestão realmente se constitua como democrática. 
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CAPÍTULO I 
 

  A REFORMA EDUCACIONAL E A GESTÃO ESCOLAR NA DÉCADA DE 90 DO SÉCULO XX  

   

Neste capítulo temos o intuito de diferenciar administração e gestão 

escolar, destacando a gestão compartilhada. Para tanto, discutiremos esta 

diferenciação ressaltando as transformações de conceitos percorrendo um contexto 

histórico. 

1.1 A Reforma Educacional na Década de 90 
 

A década de 90 do século XX foi um marco na educação brasileira em 

função da ampla reforma promovida no sistema educacional. Tal reforma teve 

desdobramentos em todas as esferas administrativas (Federal, Estadual e Municipal) e 

também o amplo amparo de organismos internacionais, com destaque para o Banco 

Mundial.   

Oliveira (2000) discute o tema das Reformas Educacionais no Brasil da 

década de 90 criticando a incorporação de conceitos como eficiência, produtividade, 

qualidade, valores e procedimentos do mercado para o sistema educativo. O autor traz 

os conceitos de centralização/descentralização com necessidade de reflexão e 

reestruturação do sistema educativo e exemplifica com algumas situações existentes e 

pautadas em Emendas Constitucionais, exames padronizados (avaliações), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, entre outros órgãos normativos, além 

de fazer um parâmetro das Reformas Educacionais de 90 com os diferentes contextos 

históricos que contribuíram para estruturação do sistema de ensino brasileiro.   

Em suas reflexões, perpassando pelas referências e leis criadas para a 

Educação, o autor destaca primeiramente a Constituição Federal de 1988 com a 

tentativa de construção de um Estado de Bem Estar Social, observando que tal 

Constituição, ao mesmo tempo em que reconhecia os direitos sociais, em outras 

questões aprovava textos incertos ou inaptos às demandas populares. Em uma 

perspectiva de mudanças na Constituição, Oliveira (2000) menciona vários fatores, 

como a queda do Muro de Berlim, seguida pelo regime de socialismo, a ofensiva 
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neoliberal, a desorganização dos setores populares e, também, os impasses políticos e 

ideológicos das organizações de esquerda. 

Com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 

8069/90) e a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 

9394/96), junto ao conteúdo proposto pela Constituição Federal de 1988, elabora-se o 

que Oliveira (2000) denomina de novas formulações acerca da Educação Nacional, 

com base em princípios ditos mais democráticos e não de controle social pelo Estado. 

O adjetivo democrático se aplica ao fato destas novas formulações criarem oficialmente 

espaços para a participação democrática como os conselhos estaduais, municipais e 

mesmo os escolares. O não controle social se justifica pelo fato de que estes órgãos 

teriam relativa autonomia e seriam formados por pessoas eleitas no contexto da 

comunidade. 

Desta forma, as Reformas de 90 possibilitaram, de acordo com o autor, 

re-significar questões em uma nova proposta e avançar a distribuição de competências 

e poderes das esferas públicas. A LDB auxilia neste avanço de competências, definindo 

as responsabilidades da administração pública com a educação, desde a União até a 

unidade escolar. Oliveira (2000, p. 82) indica em seu texto o propósito da União de 

acordo com artigos 8º e 9º: “a coordenação da política nacional de educação, 

articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva 

e supletiva em relação às demais instâncias educacionais”. Assim, a União transfere 

para Estados, Distrito Federal e Municípios a incumbência de gestão, ficando à União, a 

responsabilidade de definir as normas gerais do sistema, os padrões e avaliações. Tal 

forma de distribuição ressalta o fato de que se distribuiu o poder de decidir a forma de 

execução nas várias instâncias, mas as grandes decisões sobre os norteamentos 

gerais e, principalmente, sobre o financiamento do sistema educacional, ainda 

continuam e continuarão centralizados no Governo Federal.  

Configura-se, segundo Oliveira (2000), a “descentralização”, pois 

transfere para os Estados, Distrito Federal e Municípios a responsabilidade em 

gerenciar as escolas e o ensino, sendo os Estados responsáveis pela garantia do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio e, concorrentemente com os Municípios, a 

responsabilidade do Ensino Fundamental e Educação Infantil. A descentralização da 
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gestão nos anos 90 está atrelada à municipalização e ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), com 

muitas divergências e alterações em relação às verbas que esse fundo oferecia ao 

Ensino Fundamental. Todas as mudanças relacionadas ao Fundo e ao ensino 

caracterizam, ressalta Oliveira (2000), como uma manobra política, ou seja, o Governo 

Federal desobriga-se de gastar com o Ensino Fundamental, elevando as 

responsabilidades dos Estados e Municípios. À Federação ficou a responsabilidade 

maior de gerenciar o sistema e preocupar-se com o Ensino Superior, por ser este o que 

concentra a produção de tecnologia e a preparação profissional, ou seja, da capacidade 

produtiva do país. 

  Outro aspecto relevante e que está em constante relação com a 

descentralização da gestão, é a centralização do sistema de avaliação, definida por 

Oliveira (2000, p. 87) como: 

 
Um novo padrão de controle que substituiria o controle direto, realizado 
por meio de uma estrutura hierárquica, formada por órgãos 
intermediários compostos por funcionários das funções de “inspeção” e 
“supervisão”, por mecanismos de aferição do controle do “produto”, ou 
seja, os exames padronizados.      
 

Pretendia-se com estes exames a melhoria da qualidade de ensino. 

Assim, o autor destaca que a educação passa a ser responsabilidade da escola. Tinha-

se a necessidade da avaliação geral, permitindo comparações e decisões político-

administrativas e também envolvimento das especificidades locais de cada região ou 

escola.    

Embora se tenha implantado os sistemas de descentralização da 

gestão e a centralização da avaliação, Oliveira (2000) reflete acerca da permanência de 

dificuldades na Reforma Educativa, questões como investimentos e recursos aos níveis 

de ensino, vagas nas diferentes nomenclaturas de ensino, distribuição dos fundos para 

as unidades escolares e instâncias Estaduais e Municipais, transferência de 

responsabilidades da União para órgãos Estaduais e Municipais, entre outros pontos 

relevantes que carecem de uma investigação crítica sobre as formas como isso vem 

sendo materializado pelos gestores públicos e os reais objetivos que estão por trás de 
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cada medida. Oliveira (2000) defende que para elaborar novas propostas devemos 

considerar os efeitos das políticas dos anos 90. 

A seguir, abordaremos os efeitos da reforma dos anos 90 do século XX 

na gestão da educação.   

                            

1.2 A Gestão no Contexto da Reforma Educacional da Década de 90 
 

As reformas da década de 90 do século passado trouxeram novas 

formas de organizar a educação, tanto no âmbito do sistema quanto no contexto da 

escola. Para Oliveira (2000), as Reformas Educacionais nos anos 90 marcam uma nova 

realidade, com transformações nos objetivos, funções e organização da Educação. 

Nesta década (1990), o ponto principal da Educação é a equidade social e desta forma 

as mudanças visam formar indivíduos para as exigências da sociedade do século XXI. 

A equidade passa a substituir a expressão justiça social e, diferente de igualdade 

social, traz a ideia de diminuição da diferença. 

As transformações são exemplo no estado de Minas Gerais. Oliveira 

(2000) relata as mudanças no sistema público estadual de ensino em Minas como uma 

reforma, que influenciou nas alterações, composição, estrutura e gestão da rede pública 

de ensino em todo o Brasil. 

Para cumprir os compromissos com a Educação, a Secretaria de 

Estado da Educação de Minas Gerais (SEE-MG) enfatizou cinco áreas de atuação, 

citadas por Oliveira (2000): 

• Autonomia da escola, sendo financeira, administrativa e 

pedagógica.  

• Fortalecimento da direção da escola: seleção interna, com 

escolha pela comunidade, revendo a atuação do diretor na 

instituição de ensino, não apenas envolvido em questões 

burocráticas, retirando dele a especificidade de educador ou 

pedagogo.     

• Aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais da Educação: 

com o financiamento do Banco Mundial, os professores do 



15 

 

sistema beneficiaram-se de programas de reciclagem 

profissional, garantindo carreira no setor público. 

• Avaliação de desempenho das escolas: dos resultados 

acadêmicos e auto-avaliação. Através da avaliação dos alunos é 

possível comparar a eficiência da escola, construindo um 

instrumento de planejamento e monitoramento. 

• Integração com os municípios: entrosamento entre Estado e 

Municípios. Os municípios passam a atender o Ensino 

Fundamental, principalmente as quatro primeiras séries. 

Oliveira (2000) acrescenta ainda que estes compromissos contribuíram 

para as mudanças na Educação a partir dos anos 90 e também para um novo modelo 

de gestão escolar. Todos esses fatos foram decorrentes dos debates e decisões da 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, Tailândia. 

A Conferência foi organizada pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

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

Banco Mundial (BM). Incluiu 155 países, com autoridades nacionais e especialistas em 

Educação, além de especialistas de outras áreas, organismos intergovernamentais e 

organizações não governamentais. 

A autora ressalta que nesta Conferência foram criados dois documentos 

com o intuito de garantir uma visão abrangente da Educação Básica e que desse conta 

de formar a infância e a juventude, melhorando a qualidade de vida das pessoas e do 

país. Os documentos são: “Declaração Mundial sobre Educação para Todos” e “Plano 

de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem”.    

A Conferência também influenciou os países mais pobres e populosos a 

elaborarem seus Planos Decenais de Educação. Dos nove países, o Brasil foi citado e 

incluído numa condição nada confortável. Segundo Oliveira (2000, p. 274): “Essas 

nações contam ainda com mais de 80% dos analfabetos do mundo, sendo que os 

maiores índices de evasão e repetência também encontram sua maior expressividade 

ali”.   O Brasil foi comparado a países como Nepal, Índia, Paquistão entre outros, cujo 

PIB é muito menor e as condições de educação muito semelhantes. 
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De acordo com Oliveira (2000), o Plano Decenal de Educação no Brasil 

foi elaborado com o compromisso entre governo e entidades da sociedade civil. Para 

restabelecer a Educação Básica, alguns pontos foram relevantes: profissionalização do 

magistério; qualidade do Ensino Fundamental; autonomia da escola; equidade na 

aplicação dos recursos; engajamento dos segmentos sociais; avaliação e divulgação 

dos esforços e melhoria da qualidade de ensino. O Plano Decenal de Educação para 

Todos marcou metas e compromisso pelo governo do Brasil em Jomtien, priorizando a 

reforma educacional.  

Para Miranda (1999), cada estado e município assumiram o 

compromisso de efetivar as Reformas da Educação em seus respectivos sistemas 

escolares, de acordo com as diretrizes das organizações internacionais, considerando 

as peculiaridades locais, as diferentes potencialidades e necessidades, como propõe a 

LDB 9.394/96 nas determinações para todos independentemente das diferenças 

existentes em cada estado ou sistema educacional.                                                                            

 Dalila A. de Oliveira (2001) em outra obra, ressalta que esta 

democratização da Educação Básica sempre mobilizou as camadas mais populares, 

com o Estado “tentando” atender a estas manifestações sociais e ao mesmo tempo 

contendo gastos com tais causas.  

Desta forma, Oliveira (2001) coloca que os anos 90 refletem um 

contexto de luta pela democratização do ensino na educação básica, buscando 

qualidade, permanência e conclusão da escolaridade, além de uma gestão da 

educação pública com objetivos, planejamento e metas, otimizando recursos. A escola 

agora é o núcleo da gestão e não mais as secretarias estaduais e municipais. 

 

1.3 A Escola como Espaço da Gestão 

 

Oliveira (2001) faz relação à democratização com a gestão, 

estabelecendo que neste período de Reforma (década de 90) a escola é tida como 

núcleo da gestão, porém, a busca pela autonomia das escolas é limitada por órgãos 

superiores. A este respeito, Oliveira (2001, p. 104) diz:  
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A autonomia pedagógica, compreendida como a liberdade de cada 
escola construir o seu projeto pedagógico, tem caráter limitado já que, 
em muitos casos, tais projetos são elaborados de acordo com critérios 
de produtividade definidos previamente pelos órgãos centrais e 
garantidos pelos processos de avaliação.  
 
 

Neste contexto, Krawczyk (1999) apresenta as novas tendências à 

gestão escolar e medidas para assegurar a qualidade do ensino. Destaca ainda que 

com a globalização e o desenvolvimento de novas tecnologias, há a necessidade de se 

dar novo significado para a organização escolar, a fim de que a escola se torne 

eficiente e democrática na formação do cidadão. 

Para a Educação Pública, Krawczyk (1999, p. 2) salienta: “um novo 

modelo de gestão que tem como proposta reestruturar o sistema por intermédio da 

descentralização financeira e administrativa, dar autonomia às instituições escolares e 

responsabilizá-las pelos resultados educativos”.  

Diante deste modelo de gestão, compreende-se a necessidade da 

política de gestão escolar estar articulada com a política educativa e sua concretização 

na atividade escolar. Neste sentido, haverá aproximação entre a proposta democrática 

e as práticas educativas. 

Contudo, a autora destaca na Reforma Educacional uma tendência de 

mudança da organização do sistema educativo, com base em uma política educativa de 

articulação, sendo menos burocrática e fragmentada.     

A Reforma Educativa citadas por Romualdo P. de Oliveira (2000), Dalila 

A. de Oliveira (2000) e (2001) e Krawczyk (1999), convergem para as discussões de 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2007). Segundo eles, esta Reforma dos sistemas educativos 

perpassa por quatro pontos: currículo nacional, profissionalização dos professores, 

gestão educacional e avaliação institucional, sendo cada ponto inter-relacionado a 

política educacional. 

As Reformas visam mudanças e nova qualidade educativa, devido a 

reorganização produtiva das instituições capitalistas, envolvendo os pontos citados 

anteriormente. Os sistemas e as políticas educacionais adotam, segundo Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2007, p.35) “estratégias como descentralização, autonomia das 
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escolas, reorganização curricular, novas formas de gestão e direção das escolas, novas 

tarefas e responsabilidades do professorado”.  

Na efetivação destas estratégias, Libâneo, Oliveira e Toschi (2007) 

destacam a figura do professor, não apenas no seu desempenho em sala de aula, mas 

também, um professor investigador, cuja formação abranja questões políticas, 

educacionais, legislativas, organizacionais e de gestão escolar.    

A Reforma Educativa envolve diversas alterações em cada segmento 

do sistema educacional. Como já citado por Libâneo, Oliveira e Toschi (2007, p. 139) “... 

como meta a descentralização da administração, com formas de gestão democrática da 

escola, com a participação dos professores, de funcionários, de alunos e de seus pais”. 

Ou seja, esta transformação inclui um trabalho coletivo/participativo. 

Ainda que não seja o enfoque deste trabalho, vale ressaltar que nesta 

proposta de Reforma Educacional, onde se predomina os discursos de equidade social, 

descentralização, autonomia, qualidade educacional, democratização, entre outros, 

Oliveira (2001) faz considerações e críticas fundamentais a este “modelo”, destacando 

que muitas vezes esses termos são, de acordo com Oliveira (2001, p.104) “... 

empregados de forma indiscriminada nas atuais políticas públicas para a educação, 

chegando muitos deles a perder o seu real significado”. Isto quer dizer que em muitos 

casos, alguns destes conceitos são colocados em prática contrariamente às 

orientações da Reforma.  

Outra consideração que Oliveira (2001) faz é sobre a relação entre 

democratização e avaliação. A avaliação passou a ser instrumento da gestão, no 

controle das políticas educacionais e no processo de aprendizagem. Os governos 

adotam programas de avaliação, como Exame Nacional de Cursos (provão), Exame 

Nacional de Ensino Médio (ENEM), avaliações pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), entre outras, como o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), referência de análise deste trabalho sob o viés da gestão 

presente nas duas escolas com melhores índices do IDEB no município de Cambé.  

Oliveira (2001) nos coloca que estes modelos de avaliações são 

indicadores de qualidade e eficiência, orientados pela Reforma do Estado, divulgados 

pelo MEC à opinião pública.  
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Além da influência do Banco Mundial, da UNESCO, entre outros, Silva 

(2006) considera a participação da Cepal (Comissão Econômica para a América Latina) 

fundamental para redefinição dos parâmetros da administração pública e a gestão da 

educação.  Silva (2006, p. 90) coloca: “os técnicos da Cepal recomendam: 

fortalecimento da base empresarial; crescente abertura a economia internacional; 

formação de recursos humanos; conjunto de incentivos e mecanismos que facilite o 

acesso e a geração de novos conhecimentos”. Para tais tendências, pressupõe-se 

transformação econômica, equidade social e democratização política, articulando a 

educação para a promoção desta equidade e equilíbrio social. 

O autor prescreve que a Cepal propõe a equidade garantindo condições 

de “integração e inclusão sociais compatíveis com a acumulação do capital. Mas a 

equidade se ao reequilíbrio do sistema e não a eliminação das condições econômicas e 

institucionais geradoras da desigualdade e da concentração de rendas” (Silva 2006, p. 

92). A Cepal admite a desigualdade social, mas o que se pretende é a melhora das 

condições dos mais prejudicados e, a partir desta premissa, visa-se o ajuste sistêmico, 

sendo a educação um fator decisivo para tal. 

                        Conforme Silva (apud Cepal-Unesco, 1995, p. 135), “a forma de ajuste e 

transformação da educação proposta pela Cepal não exige o aumento do “que já 

dispõe”, mas a transformação das “formas de organização e funcionamento dos 

recursos disponíveis”. Esta transformação depende da atuação do Estado, com 

políticas, ações e projetos voltados à educação e à população.  

Diante deste contexto, Silva (apud Cepal-Unesco, 1995, p. 188) mostra 

a equidade “como um processo de compensação social necessário para ajustar a 

descentralização (autonomia e responsabilidade local) à integração (avaliação e 

controle central)”. A este respeito, Silva (2006) indaga que a educação envolve a gestão 

também com um processo sistêmico, em busca de equilíbrio. 

O desafio da gestão da educação, como diz Silva (2006), é de propor 

mudança da cultura de gestão, além de uma nova concepção acerca da atuação do 

Estado e sem o desconsiderar como articulação do sistema, mas fazendo relação entre 

a integração.  
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                        A gestão da educação para promoção da equidade social precisaria 

traçar um caminho promovendo o que Silva (2006, p. 106) coloca: 

 
 A educação básica precisa redescobrir o ideário ético-político de formar 
pessoas capazes de inventar atitudes coletivas de resistência a partir da 
situação concreta de trabalho e de vida, para romper e transpor as 
formas de despotismo, produto das relações sociais presentes no 
modelo econômico hegemônico e em seus movimentos de reprodução. 
Com isso, poder-se-ia projetar uma identidade coletiva e efetivá-la 
mediante a ação política e educacional.  
 
 

Para a reconstrução da identidade coletiva, Silva (2006) cita o Plano 

Nacional de Educação (PNE) como referência nos novos rumos nacionais.  

O PNE visa um projeto de desenvolvimento Nacional, abrangendo as 

dimensões econômica, social, cultural e política. Segundo Silva, (2006) o PNE é 

referencial para debater a formação humana no Brasil, compreendendo a educação 

contraposta às prerrogativas mercadológicas globalizantes. A este respeito, Silva (2006, 

p. 108) comenta que “cabe a educação formar “o humano integral, englobando todas as 

dimensões de sua relação com o mundo”, indo além do preparo de competências 

direcionadas para a mera possibilidade de adaptação ao mercado”. 

Desta forma, a gestão escolar pode configurar-se a um ideário coletivo, 

não se restringindo apenas a uma função técnica, a serviços da eficiência interna do 

sistema.   
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                          CAPÍTULO II 

A GESTÃO ESCOLAR REPENSADA PARA ALÉM DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Nosso objetivo neste capítulo é discutir as mudanças no processo de 

gestão da escola a partir das reformas da década de 90 do século XX. Iniciamos com a 

análise da mudança na expressão “administração escolar” para “gestão escolar” e 

terminamos por discutir o papel dos gestores, principalmente, dos diretores de escola 

neste processo. 

 

2.1 Antecedentes da Gestão: a Administração 

 

A administração escolar está relacionada à administração de empresas, 

no que diz respeito à estrutura, funcionamento, organização e administração do sistema 

escolar. 

Segundo Félix (1989), a administração escolar utiliza as teorias da 

administração de empresas com objetivo de alcançar a cientificidade necessária para o 

bom funcionamento da instituição de ensino. As semelhanças existentes quanto à 

organização, estrutura, métodos e técnicas administrativas, devem ser analisadas 

quando introduzidas na administração escolar, pois cada qual tem seus objetivos 

específicos. Desta forma, Félix afirma (1989, p.75):  

 

(...) torna-se necessário analisar as bases concretas da relação entre 
Administração escolar e Administração de Empresas porque ela não se 
dá apenas no nível teórico, mas ocorre efetivamente no nível da prática 
da administração Escolar (...).  
 

 
As relações entre administração de empresas e administração escolar 

estão pautadas no modo de produção capitalista com critérios de produtividade e 

eficiência.  Para Félix (1989, p.81), “na medida em que a prática da administração 

escolar é tratada do ponto de vista “puramente” técnico, são omitidas as articulações 

com as estruturas econômicas, política e social”.  
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Ao contrário deste pensamento, a administração escolar toma outros 

rumos a partir da perspectiva sistêmica, com função de ajustamento e análise do 

sistema escolar, fazendo relações das partes do sistema, distinguindo a organização. 

Esta abordagem sistêmica identifica a escola como sistema social. Félix (apud Alonso, 

1976, p. 92), por exemplo, utiliza esta abordagem como enfoque explicativo e também 

prescritivo da realidade educacional, ou seja, analisa desde fatores econômicos a 

sociais existentes nesta realidade até fatos mais cotidianos que, às vezes, não são 

considerados relevantes. De posse destes dados é feita uma análise relacional e a 

partir desta as decisões são tomadas. 

Desta forma, esta análise minuciosa do sistema escolar estabelece 

estado de equilíbrio, assegurando a eficiência e função social. O sistema escolar sendo 

parte da organização capitalista tem sua estrutura burocrática e é responsabilidade da 

administração o funcionamento desta estrutura, sem desvincular as funções técnicas, 

como a do professor, diretor, etc. Portanto, a administração deve voltar-se para a 

educação de fato, envolvendo as questões educacionais e a administração como um 

todo, com objetivo de assegurar a eficiência da organização escolar.   

A este respeito, Félix (apud Alonso, 1976, p.92) coloca:  

 
Para desenvolver adequadamente essas tarefas o administrador precisa 
ter uma visão de conjunto de toda a escola, de tal forma que não sejam 
consideradas distintas as atividades técnico-pedagógicas e 
administrativas, ainda que cada qual apresente suas próprias 
características. Nesse sentido, o conjunto da escola deve constituir uma 
estrutura flexível e à administração escolar cabe propiciar os ajustes 
necessários para o seu funcionamento adequado.   
 

Houve mudanças de conceitos com o passar do tempo, como vimos, de 

administração escolar para gestão escolar. Esta variação de conceitos está relacionada 

às transformações do sistema produtivo e do sistema educacional, que tendo uma 

amplitude de conhecimento acerca da educação e da instituição de ensino, prevê um 

espaço não apenas como organização, estrutura e funcionamento relacionado à 

administração, mas sim, um espaço em que os seres humanos, enquanto seres sociais, 

estão em interação e voltados para o objetivo maior de formação via escola, o que 

exige um comprometimento de todos os envolvidos e, então, a necessidade da gestão 

ser compartilhada. 
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   2.2 Um Novo Conceito: A Gestão 
 

Segundo Lima (2001), nas décadas de 1980 e 1990, o termo 

administração da Educação passa por reformas. Críticas a sua estrutura burocrática e 

centralizada prevalecem nas discussões. De acordo com o autor, Peter Druker (2001) 

foi o grande responsável por este feito ao analisar e questionar o processo 

administrativo na chamada “Era do Conhecimento”. Wittiman (2000) explica, neste 

sentido, que o conhecimento, diferente de outras mercadorias, só cresce quando 

compartilhado e a administração não compartilha, apenas divide de acordo com a 

organização burocrática. Por isso a gestão ser mais adequada em tempos em que a 

principal moeda de barganha é o conhecimento. 

Como requisito para a mudança de conceitos e significados acerca da 

administração para gestão, apresenta-se a autonomia da escola. A este respeito, Lima 

(2001, p. 139) coloca: “assente na autonomia da escola, que, pressuporia, finalmente, 

uma descentralização real e uma democratização da administração da educação”. 

Então, a utilização do termo gestão cabe para indicar um trabalho de organização e 

garantia de recursos pautados em uma relação de compartilhamento e autonomia. 

Ferreira (2001) contribui para discussão conceituando Gestão da 

Educação, relacionando este conceito à “direção”, garantia de qualidade da educação e 

processo educacional, independentemente da escola ou dos níveis de ensino. 

Diferente dos estudos em administração da educação pautado na 

concepção taylorista/fordista, a gestão envolve a coletividade no sentido da participação 

dos integrantes da escola. A gestão vai além do trabalho técnico, específico e, distinto 

da administração, esta gestão constitui o processo coletivo em todos os âmbitos da 

escola.  

 Ferreira (2001, p.308) constitui a gestão como “um componente 

decisivo em todo o processo coletivo de construção do planejamento, organização e 

desenvolvimento do projeto político pedagógico e de um ensino de qualidade”. Ele 

ainda diz que a escola e a sala de aula estão interligadas, sobretudo por questões que 

envolvem planejamento, disciplinas, conteúdos, atividades dos professores e alunos, 

recursos e avaliação. A realização destas e de outras situações são organizadas e 

definidas coletivamente por professores e equipe pedagógica.       
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Nesta perspectiva, todos irão expor suas reflexões, construindo em 

coletivo, ideias novas e essenciais para a educação. A tomada de consciência para 

decidir algo é mais vantajosa quando feita no coletivo, pois há enriquecimento de 

conhecimento. Para Ferreira (2001, p.312), “quando feita no coletivo, propicia a riqueza 

de ideias, o debate, o confronto de argumentos diferentes que se constroem no próprio 

processo coletivo de consciência do problema em questão”.    

Observamos que ambos os autores citados, tratam da perspectiva do 

coletivo no âmbito educacional. Além da coletividade, outro ponto relevante é a da 

autonomia que a escola e seus integrantes criam a partir desta gestão compartilhada. 

Segundo Martins (2002 apud GADOTTI, 1900, p. 47), “não podemos 

separar a ideia de autonomia de sua significação política e econômica”. Desta forma, as 

escolas têm autonomia restrita, por submeterem-se às normas, padrões, processos e 

legislações de instâncias superiores, como por exemplo, o papel do Estado ou das 

Secretarias de Educação. 

Lima (2001) também explicita sobre a autonomia, dizendo que nas 

escolas há relação de dependência com os sistemas de ensino, tornando a autonomia 

das escolas relativa, indispensável à conciliação das decisões do sistema e às decisões 

tomadas no espaço escolar. Assim, poderá haver um entendimento, reflexão e 

interpretação das decisões do sistema, compreendendo de fato seu envolvimento e 

importância nas escolas, fortalecendo a real necessidade que é a participação de todos 

os envolvidos nas decisões que serão adotadas em benefício da instituição. 

Sobre esta questão, Sousa e Corrêa (2002, p.63) defendem que “a 

escola precisa, portanto, pensar acerca das possibilidades de construir uma autonomia 

própria que provenha das práticas e da reflexão dessa mesma prática por parte dos 

atores que as produzem”. 

Questões como coletividade e autonomia da escola são tratadas pelos 

autores de forma reflexiva, cabendo a instituição de ensino pensar e repensar práticas 

do cotidiano que envolva o coletivo criando desta forma a autonomia nas decisões de 

todas as instâncias escolares.  
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2.3 A Organização da Gestão 

 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2007) ressaltam que nas escolas há 

existência de uma cultura organizacional, que pode ser entendida como sendo fatores 

sociais, culturais e psicológicos que predominam na ação da organização. Devido a 

essas características é que uma escola se difere da outra, que cada qual tem sua 

cultura própria, planejada, discutida, modificada e avaliada pela equipe escolar. 

Além disso, os autores destacam que a cultura organizacional tem 

ligação com as áreas de atuação e da gestão da escola. Essas áreas abrangem o 

projeto pedagógico-curricular, o currículo, a avaliação, o desenvolvimento profissional e 

a gestão. 

Os autores ainda mencionam que a organização da gestão passa pela 

concepção técnico-científica e sociocrítica. Entre essas duas concepções, prevalecem 

muitos estudos e observações sobre organização e gestão, ampliando-se os estilos, 

sobretudo, de gestão. Libâneo, Oliveira e Toschi (2007) nos apontam esses estilos: 

 

• Concepção Técnico-Científica: hierarquia e 

centralização de cargos e funções, ligação com 

práticas de gestão da administração empresarial. 

 

• Concepção Autogestionária: responsabilidade 

coletiva. Nega-se a autoridade e formas 

sistematizadas de organização e gestão.  

 

•  Concepção Interpretativa: importância nos 

significados subjetivos, intenções e interação das 

pessoas nos processos de organização e gestão.  

Práticas organizativas como construção social. 

 

• Concepção Democrático-Participativo: relação entre 

direção e participação dos membros da equipe. 
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Tomadas de decisão no coletivo, mas cada integrante 

da equipe assume sua parte no trabalho. 
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Em anexo um quadro com as características de cada concepção de organização e 

gestão. 

 

     Quadro: Concepções de organização e gestão escolar - Fonte: Libâneo, Oliveira e   
Toschi (2007, p.327) 
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Através dessas concepções, os autores apontam a possibilidade de 

análise da estrutura e dinâmica organizacional de determinada escola. Os exemplos de 

organização e gestão citados pelos autores são discutidos e analisados, fazendo com 

que há compreensão das diferentes concepções de gestão, interpretando e 

consolidando a prática de gestão nas escolas. 

 

2.4 A Gestão Participativa/Compartilhada 

As autoras Paula e Schneckenberg (2008, p.10) destacam que “a 

descentralização dos processos de gestão escolar e a democratização, na escola, 

trazem como objetivo o desenvolver o espírito em equipe, as decisões compartilhadas 

independente do nível hierárquico”. Deste modo, as pessoas colocam suas ideias em 

ação, auxiliando a escola na solução de problemas ou em perspectivas de melhora e 

progresso da instituição, com planos e projetos inovadores. Sendo assim, a gestão 

participativa, segundo as autoras, tem como objetivo envolver os segmentos 

interessados para estruturar e conceber uma proposta coletiva. 

Com este trabalho, as autoras atribuem grande importância não apenas 

para a figura e função do gestor com poder centralizador, mas também, para o trabalho 

participativo de toda a equipe que compõe a escola. Esta forma de gestão para Paula e 

Schneckenberg (2008, p. 3) “implica primeiramente o repensar da estrutura de poder da 

escola, tendo em vista sua socialização”, que se refere à prática da participação 

coletiva.  

As autoras ainda destacam que para a escola deixar o modelo 

tradicional, é preciso uma reforma no setor administrativo e na distribuição do trabalho, 

ou seja, uma organização que vise comprometimento dos indivíduos com a escola, 

além da divisão de autoridade e responsabilidade para a qualidade do ensino. 

Para a efetivação dessa gestão, Paula e Schneckenberg (2008, p. 9) 

salientam que “faz-se necessário vivenciar, no dia-a-dia, incorporar ao cotidiano da 

escola e tornar essencial para a vida organizacional da escola, assim como é 

fundamental a presença do professor e do aluno”.   
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O processo de democratização, segundo as autoras, não é simples, 

mas também não é complexo. As ações são construídas pela escola, com ideia de 

participação e trabalho de equipe. 

Já Libâneo, Oliveira e Toschi (2007) referem-se à participação com dois 

enfoques: o 1º de caráter interno, que envolve a autonomia da escola, professores e 

alunos na prática formativa, e o 2º de caráter externo, no qual os integrantes da escola, 

incluindo os alunos e pais, participam das tomadas de decisões. 

No primeiro sentido, o interno, a participação está articulada à escola 

como espaço de aprendizado e conhecimento dos envolvidos. No sentido externo, a 

escola deixa de ser um espaço restrito para interagir com pessoas da comunidade. 

Através desta relação, todos terão conhecimento e participação na escola. 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2007, p. 330) ressaltam que “a participação 

é apenas um meio de alcançar melhor e mais democraticamente os objetivos da escola, 

os quais se localizam na qualidade dos processos de ensino e aprendizagem”.  O 

princípio participativo citado pelos autores é uma alternativa para garantir o melhor 

funcionamento e qualidade da escola.   

Para o êxito destes objetivos, os autores mencionam uma direção 

consciente e planejada do processo educacional. Portanto, o papel do diretor na gestão 

escolar merece destaque e para as decisões coletivamente construídas serem 

praticadas, a escola necessita ser bem coordenada e administrada. 

  O bom resultado da escola não está apenas na figura do diretor/gestor 

ou em uma administração centralizada. O entendimento do diretor/gestor deve ser 

entendido como Libâneo, Oliveira e Toschi (2007, p. 332) postulam, ou seja, “um líder 

cooperativo, o de alguém que consegue aglutinar as aspirações, os desejos, as 

expectativas da comunidade escolar e articula a adesão e a  participação de todos os 

segmentos da escola na gestão em um projeto comum”. 

Paula e Schneckenberg (2008), por sua vez, também articulam a figura 

do gestor escolar como líder, buscando a participação de pedagogos, professores, 

funcionários, pais, alunos e comunidade, em prol de um plano de ação para o 

desenvolvimento da escola. 
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Como ponto de partida para mudança, este gestor precisa repensar sua 

forma de administrar, sempre em busca de uma gestão na qual as pessoas participem e 

opinem no processo. Com a ajuda do gestor é que estas pessoas identificam suas 

habilidades e constroem equipes para facilitar a resolução de problemas que surgem na 

instituição de ensino.   

Wittmann (2000) pretende explicar a formação do gestor da educação 

como parte do desenvolvimento de seu conhecimento e das habilidades para se 

considerá-lo um coordenador. Para Wittmann (2000), o processo de construção indica 

três eixos para o gestor: 

 

• Conhecimento: (re)construção do conhecimento no 

ato pedagógico. 

• Comunicação: capacidade linguística e comunicativa 

na elaboração, execução e avaliação do Projeto 

Político Pedagógico. 

• Historicidade: desenvolver o conhecimento do 

contexto no qual e para qual atua. 

 

Pazeto (2000) também escreve sobre a qualificação e formação do 

gestor escolar, nomeando esta discussão como o maior desafio em relação à gestão 

escolar. O autor segue algumas exigências referentes à qualificação e formação de 

gestores: formação em educação, técnica em gestão e formação continuada. 

Assim como Wittmann (2000) e Pazeto (2000), a figura do gestor na 

escola é vista como uma mudança de perfil, conhecimento e formação deste indivíduo. 

Para Taques et al. (2008), as mudanças ocorridas sobre o papel do diretor/gestor 

envolveram novos rumos, inovadores quanto à fragmentação do trabalho e 

centralização nas tomadas de decisões. Com esta nova perspectiva, Taques et al. 

(2008, p. 5) colocam que: “A superação destas características na direção de uma 

escola não é, simplesmente, utilização de termos diferentes no discurso, é assumir um 

projeto de gestão, interligado com projeto de educação, de sociedade, de homem, de 

mundo”.  
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Portanto, a importância da gestão compartilhada está na participação 

efetiva de cada sujeito e suas ações coletivas. Os autores destacam essas ações 

coletivas em diversas situações, como exemplo, na eleição de diretores, que envolve 

equipe pedagógica e comunidade escolar.  Envolve ainda a construção do Projeto 

Político Pedagógico (PPP), no qual o diretor será seu dirigente junto à participação e 

coletividade dos demais integrantes do grupo e ao lado da participação do pedagogo e 

sua especificidade na instituição de ensino, além de também auxiliar na gestão, por 

assim dizer, a fim de haja o cumprimento do PPP contemplando sua função política, 

pedagógica e social.     

Essas e outras situações da rotina escolar privilegiam o papel do 

diretor/gestor no sentido não só “predominantemente, gestor e administrador, mas 

sempre com enfoque pedagógico, uma vez que se refere a uma instituição e a um 

projeto educativo que existe em prol da educação” (TAQUES et al., 2008, p. 6). 

 

2.5 Espaços Legais e Legítimos de Construção da Democracia 

 

Além das concepções de organização e gestão da escola colocadas por 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2007), alguns princípios e atributos são reconhecidos para 

que a gestão compartilhada citada anteriormente seja contemplada. Segundo os 

autores, há a necessidade de uma estrutura organizacional na escola com gestão 

compartilhada/participativa. A estrutura organizacional desta gestão está atrelada à 

divisão de tarefas, responsabilidades e relacionamento entre os diversos setores da 

escola. A estrutura organizacional está presente em todas as escolas, prevista no 

regimento ou legislação estadual ou municipal, cuja estrutura tem sentido de 

ordenamento e disposição de setores na garantia do funcionamento da instituição de 

ensino. 

No modelo de gestão compartilhada/participativa há integração das 

várias e diferentes funções da escola, como apresentam Libâneo, Oliveira e Toschi 

(2007), a envolver a composição e os setores envolvidos na sua estrutura 

organizacional. Primeiramente, os autores fazem menção à presença do Conselho 

Escolar envolvido com aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros. Na 
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composição do Conselho Escolar devem fazem parte os docentes, funcionários, alunos, 

pais e equipe pedagógica, a fim de que se democratizem as relações de poder, ou seja, 

todos podem opinar nas tomadas de decisão do gestor/ diretor. 

A Direção faz parte da estrutura, fazendo com que o diretor coordene, 

organize e gerencie as atividades da escola juntamente com a equipe de especialistas 

e administrativos. O setor técnico administrativo auxilia no atendimento dos objetivos e 

funções da escola e se relaciona com os serviços auxiliares como a zeladoria, vigilância 

e atendimento ao público, além do setor de biblioteca, laboratório, etc.  

A área pedagógica é composta por atividades de coordenação 

pedagógica e orientação educacional, geralmente feita por um Pedagogo, que participa 

de várias funções como coordenar, acompanhar, assessorar, avaliar e apoiar os 

trabalhos pedagógicos curriculares. Ele ainda contribui com a assistência pedagógica 

aos professores de cada disciplina, além de manter um relacionamento direto com pais 

ou comunidade acerca do funcionamento pedagógico da escola e do desenvolvimento 

dos alunos. Paralelos a organização da escola, a Associação de Pais e Mestres (APM), 

que reúne pais, corpo docente, técnico administrativo e alunos, e o Grêmio Estudantil 

também fazem parte da estrutura. 

O Grêmio Estudantil tem como seus representantes os alunos, que têm 

autonomia para lidar com seus interesses, como finalidades educacionais, culturais, 

cívicas ou sociais. Tanto a APM quanto o Grêmio Estudantil são regulamentados no 

regimento escolar, porém, Libâneo, Oliveira e Toschi (2007) aconselham que ambos 

tenham autonomia na organização e funcionamento.  

Finalizando o modelo de estrutura organizacional na gestão 

compartilhada/ participativa, os autores mencionam ainda, a relação entre corpo 

docente e alunos tem como objetivo o processo de ensino/aprendizagem, em que os 

professores participam da elaboração do plano escolar, das atividades escolares, do 

conselho escolar ou de classe, da APM e também das relações que permeiam os pais e 

alunos em todo processo escolar. 

Para exemplificar estes espaços e, principalmente, o papel da gestão e 

do gestor escolar na perspectiva participativa, que é foco deste trabalho, apresentarei a 

pesquisa realizada em duas escolas do município de Cambé e que foram destaque nos 
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resultados do IDEB. O objetivo é analisar que forma de gestão está presente nestas 

escolas e qual o modo de organização e diferencial é utilizado por ambas, no intuito de 

se traçar paralelos com a teoria apresentada até então.             
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CAPÍTULO III 
 

A GESTÃO E SUAS ESTRATÉGIAS EM DADOS: 
A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar e analisar dados referentes 

às estratégias de gestão empregadas pelas escolas que obtiveram os melhores 

resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no município de 

Cambé, Paraná, tendo como referência o princípio da gestão democrática das 

instituições públicas presentes no Art. 3o da LDB 9394/96. Vale lembrar que esta 

avaliação foi efetivada no ano de 2007 e os dados da pesquisa foram coletados em 

2008 e 2009. 

 

3.1 Coleta de Dados 

 

Os dados para a pesquisa foram coletados em duas escolas do 

município de Cambé, como já mencionado anteriormente. Usaremos, ao nos referirmos 

às escolas, ESC1 para aquela que obteve o primeiro lugar no IDEB e ESC2 para 

aquela que obteve o segundo lugar no município.  

A escola ESC1 está situada em um bairro afastado da região central da 

cidade. Atende aproximadamente 400 alunos de baixa renda com faixa etária entre 7 e 

10 anos, que está implantando, paulatinamente, o ensino de 9 anos neste ano. Assim, 

atende crianças a partir de 6 anos e tem como diferencial o atendimento em turno 

integral dos alunos. Em um período, os alunos têm a escolaridade regular e no outro, os 

alunos participam de oficinas de artes, informática, esportes, artesanato, teatro, ballet e 

aulas de reforço de Português e de Matemática. As oficinas são escolhidas pelos 

alunos, com exceção das aulas de reforço de Português e Matemática, nas quais os 

alunos são encaminhados pelos seus professores do Ensino Regular e, neste caso, a 

frequência é obrigatória. Todas as oficinas são orientadas a abordar de alguma forma, 

independente de sua especificidade, o conteúdo científico. Neste sentido, reforça o que 

afirma Saviani (2001) de que a função da escola é a de transmissão do conhecimento 

científico. 
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Em termos de infraestrutura, o espaço é bastante amplo, com vasta 

área coberta, laboratórios de informática equipado com modernas máquinas, 

instalações limpas, salas organizadas, biblioteca grande e com vasto acervo. Há sala 

de professores, sala de hora-atividade docente específica, sanitários limpos e 

recentemente reformados. Percebe-se de forma geral que o espaço da escola é limpo e 

organizado. 

A escola ESC2, por sua vez, teve a fachada reformada, mas continua 

com a estrutura antiga. Localiza-se em uma região também afastada do centro da 

cidade e atende alunos de baixa renda. Os alunos frequentam apenas um turno, ou 

seja, quatro horas de aula. Sua estrutura é pequena, atende aproximadamente 250 

alunos na faixa etária de 7 e 10 anos e também estão implantando, a partir deste ano, o 

ensino de 9 anos. Não há espaço para todas as necessidades da escola, mas é limpo e 

organizado. Os banheiros foram recentemente reformados, a pintura é nova e a cozinha 

foi construída novamente.   A escola tem secretaria, pátio coberto, sala de professores, 

que é uma antiga casa de um zelador que morava na escola, sala de orientação 

(pedagogo) e quadra descoberta. Não há, aparentemente, um elemento que possa ser 

destacado como diferencial nesta escola, como na ESC1. 

Os dados foram coletados junto a pais, diretores e docentes das 

escolas supracitadas, em que se buscou identificar os elementos que contribuíram para 

seu bom desempenho no IDEB. Para os pais e professores das duas instituições foram 

aplicados questionários e com os diretores, foram feitas entrevistas abertas. 

Na ESC1 foram enviados vinte e cinco questionários aos pais dos 

alunos de uma turma de quarta série, que fizeram a prova que levou ao índice do IDEB, 

e doze questionários aos docentes que trabalham no turno da manhã e da tarde com o 

Ensino Regular. Dos pais, voltaram respondidos onze questionários e dos professores, 

dez. 

Na ESC2 foram enviados vinte e cinco questionários aos pais e dez aos 

docentes. Dos pais voltaram dez respondidos e dos docentes voltaram todos.   

Os questionários dos pais das duas escolas foram entregues aos 

alunos na escola para que levassem aos pais em casa e, no dia seguinte, foram 

recolhidos no início das aulas. Aos docentes das duas escolas, eles foram entregues 
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em um dia e recolhidos na semana seguinte, uma vez que argumentaram que 

necessitavam de tempo para a tarefa. 

As entrevistas com as diretoras das escolas foram anteriormente 

agendadas. Durante o agendamento foi comunicada a intenção da pesquisa e o teor da 

entrevista, que ocorreram no contexto das escolas em horário de trabalho das diretoras. 

Por limitações de tempo, não questionamos os alunos, o que poderia 

enriquecer nossa pesquisa, mas como afirma Gil (1999), toda pesquisa tem suas 

limitações sejam de tempo, de espaço ou no que tange ao acesso aos dados e, desta 

forma, priorizamos as contribuições dos docentes e pais. 

 

3.2 Análise dos Dados 

 

Iniciaremos a análise dos dados pelas entrevistas realizadas com as 

diretoras das duas escolas. Elas foram gravadas e transcritas com o consentimento das 

mesmas. 

Em uma primeira questão, indagamos sobre a formação das diretoras e 

seu acesso ao cargo. Ambas ascenderam ao cargo por eleição direta. A diretora da 

ESC1 é formada em Pedagogia com especialização em Didática e a da ESC2 é 

formada em Educação Física com especialização em Gestão Escolar. A diretora da 

ESC1 tem 32 anos de experiência na educação e destes, dezesseis na direção desta 

mesma escola. A diretora da ESC2, por sua vez, possui 22 anos de experiência na 

educação e quinze anos na direção desta escola. 

Como é possível verificar, as diretoras já estão no cargo há algum 

tempo e mesmo com processo eletivo, são constantemente reeleitas. 

Cabe mencionar que com as mudanças nas equipes de governo da 

Prefeitura de Cambé, não serão permitidos novos processos de reeleição, o que tem 

causado conflitos, segundo as duas diretoras. Paro (1996, p. 78), sobre a eleição de 

diretores, afirma: 

A principal justificativa da eleição de diretor reside precisamente na 
intenção de que, sendo escolhido pelos servidores da escola e pela 
comunidade, o dirigente escolar possa articular-se aos interesses dos 
que o elegem. Ou seja, a eleição de diretores põe-se como uma das 
formas de a sociedade civil, com a sua participação, pelo voto, proceder 
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ao controle democrático do Estado, substituindo o sistema de simples 
concurso ou de simples indicação, pela manifestação de sua vontade, 
contra o burocratismo exacerbado de um Estado que se distancia dos 
interesses da população, no primeiro caso (concurso), e contra o 
clientelismo favorecedor de interesses particularistas dos aliados do 
governo no poder, no segundo (nomeação). 
 
 

Partindo do pressuposto de que o princípio da gestão democrática é 

garantido via órgãos colegiados presentes no interior da escola (Paro, 1996), 

prosseguimos com a apresentação de nossa entrevista, em que perguntamos sobre 

como se dava a constituição do Conselho Escolar. Veja as respostas: 

 

Diretora ESC1 – Através da APMF, escolhido pelos pais (eleição). 
 
Diretora ESC2 – Através da APMF, escolhido pelos pais (eleição). Mas 
neste ano de 2009 o conselho não está formado, estamos em fase de 
formulação, mediante a ajuda do governo, via MEC, que nos mandou 
um “guia”, para a reformulação do Conselho, desta forma estamos 
estudando a melhor maneira para o Conselho agir em nossa escola. 

 

A diretora da escola ESC1 foi bastante resumida em sua resposta, 

afirmando que a constituição do Conselho Escolar foi realizada pela APMF e pelos pais, 

mas não fizeram maiores explicações. Paro (2001, p. 84) afirma que o Conselho 

Escolar tem como objetivo: 

  

[...] não se deixar nas mãos apenas de uma pessoa a direção, que 
assim teria melhores condições de negociação com os escalões 
superiores, sem a característica de bode expiatório que tem hoje o 
diretor sobre o qual cai a responsabilidade de todo o funcionamento da 
escola. 

 

Segundo Taborda (2009), a implantação dos Conselhos Escolares não 

constituiu uma conquista em termos de democracia, uma vez que os modelos vieram 

determinados pelos órgãos superiores da educação e não constituiu uma conquista da 

comunidade. A prova disso é a colocação feita pela diretora da ESC2, quando afirmou 

que a escola está formando seu Conselho de acordo com um guia enviado pelo MEC. 

Taborda (2009) ainda relata que a maioria dos Conselhos Escolares verificados em sua 

pesquisa foram formados a partir da iniciativa dos próprios diretores e que muitos pais 
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de alunos não tinham conhecimento de que este órgão existia, muito menos de quem 

os compunha. 

Sobre a periodicidade do Conselho Escolar, as diretoras responderam: 

 

Diretora ESC1 – Como a escola atende o público de 1º a 4º séries, não 
acontece com muita frequência, pois depende dos pais e suas 
necessidades e dúvidas. 
 
Diretora ESC2 – Até o ano passado com o Conselho formado havia 
reuniões, quando era preciso dar esclarecimentos ou ajuda dos pais. 
Este ano vamos rever como será estas reuniões e o que vamos propor 
de relevante para o Conselho. 

 

De acordo com Paro (2001), o Conselho Escolar deve servir para a 

explicitação de conflitos, sua superação e encaminhamento de medidas. Esta 

superação de conflitos envolve os pais e a comunidade escolar, sendo necessária a 

participação destes em todas as ações e relações da escola, tanto no que diz respeito 

ao ensino, quanto ao relacionamento presente entre todos os envolvidos da instituição 

escolar.  

Paro (2001) ressalta que a qualidade do ensino não pode se dar de 

forma alienada aos pais dos alunos, desta forma é de extrema importância criar 

espaços para o contato direto dos pais com a escola. Assim, Paro (2001, p. 88) relata 

seu entendimento sobre o Conselho Escolar: ”O conselho de escola deve servir bem a 

sua finalidade de representação dos diversos setores da escola em consonância com 

seus objetivos e em cooperação com a direção da escola; e aí os pais, além dos 

demais setores, levam seus pleitos e colaboração, por via de seus representantes”. As 

discussões que perpassam no Conselho Escolar não têm caráter de orientação sobre 

as dificuldades de aprendizado dos alunos ou desempenho escolar, mas sim, têm o 

objetivo de dialogar junto aos pais, como prestação de contas sobre o que está sendo 

realizado em prol do aprendizado do aluno, além de discutir problemas da escola, 

questões administrativas e de política educacional.  

A contribuição de Paro (2001) nos faz refletir sobre qual a importância 

do Conselho Escolar e como ele é pensado e organizado pelas escolas, visto que em 

ambas ESC1 e ESC2, o Conselho Escolar acontece apenas com a necessidade de 
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esclarecimentos ou ajuda aos pais, que apresentam baixa frequência nas reuniões. 

Considerando o objetivo e o papel do Conselho Escolar, como discutido por Paro 

(2001), vemos que em ambas as escolas este órgão está presente somente para 

cumprir normas burocráticas e não para efetivamente representar a comunidade. Neste 

sentido, mantém-se a estrutura de administração tradicional em que o diretor é o centro 

do poder decisório.          

Quando perguntado sobre as atribuições e contribuições do Conselho 

Escolar, as respostas foram: 

 

Diretora ESC1 – Voltados para disciplina, valorização da família. 
Quando há algum problema ligado aos alunos os pais opinam e ajuda a 
equipe pedagógica, juntamente aos professores, a resolverem o 
problema. Este papel é essencial na escola. (grifo nosso) 
 
Diretora ESC2 – O Conselho age como ajuda para a escola, a equipe 
pedagógica e professores tentam “sanar” os problemas existentes em 
diferentes âmbitos, juntamente com os pais. Está relação é de extrema 
importância no processo de ensino/aprendizagem e também no que diz 
respeito a todo andamento escolar. (grifo nosso) 

 

Como visto, as duas escolas atribuem ao Conselho Escolar a tentativa 

de sanar problemas existentes na escola, principalmente nos âmbitos disciplinar e de 

aprendizagem. Desta forma, de acordo com Conceição (2007), havendo inúmeras 

contradições na implantação, constituição e funcionamento do Conselho Escolar, 

descontextualizando o papel da escola de atender a questões sociais. Em seus estudos 

e pesquisas, Conceição (2007) comprovou a prática inadequada nomeada de 

democrática dos Conselhos Escolares, cujas discussões do Conselho não visam o 

principal que é discutir sobre os objetivos comuns pertinentes a escola como 

organização social e coletiva de formação humana.  

Desta forma, Conceição (2007) observou as reuniões de Conselho 

Escolar nas escolas de sua pesquisa, constatando que a maioria dos participantes de 

tais reuniões permanece omissa, sem expressar opiniões ou contribuições sobre os 

assuntos tratados nos Conselhos, ficando a cargo dos professores e direção da escola 

o encaminhamento e parecer das discussões. 
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Para mudanças nesta perspectiva do Conselho Escolar, Conceição 

(2007) relata a importância de se rever a prática nas reuniões e também a necessidade 

de reinventar e propor novas formas que possam contar com a participação efetiva de 

todos os segmentos (comunidade interna e externa a escola, pais, alunos, professores, 

etc.) que compõem o Conselho Escolar. A mesma autora ainda destaca o papel 

consultivo e deliberativo do conselho. Vimos pelas respostas das diretoras que o 

conselho de suas escolas é, no máximo, consultivo, como destacamos nos grifos e está 

muito longe de ser deliberativo. 

Fica evidente com a contribuição de Conceição (2007) que o Conselho 

Escolar deve ser repensado, assim como seus integrantes devem refletir sobre sua 

participação e contribuição para o Conselho, visando o bem comum de todo o 

andamento da instituição de ensino. Além da importância do Conselho Escolar, a 

formação da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) também merece 

destaque na entrevista. Assim, perguntamos sobre o que é a APMF? Como funciona? 

Como é constituída? Como se organiza? Como contribui para o bom andamento da 

escola? As respostas: 

 

Diretora ESC1 – A APMF funciona conforme a necessidade da escola, 
com convocação dos membros. Ela é constituída pela eleição dos 
próprios pais, se organizando com apoio da direção, porém, com a nova 
gestão (prefeitura) estes trabalhos estão suspensos (sem promoções 
com os pais), proibição de doações e rifas.  
A APMF contribui em todos os sentidos, promoções, mutirão para 
benefício da escola, do bem estar dos alunos, sempre presentes 
quando convocados pela direção, alguns fazem parte de outros 
conselhos da Educação, como por exemplo: conselho da merenda.  
 
Diretora ESC2 – A APMF é organizada e constituída através de eleição 
com a participação dos professores, funcionários e pais dos alunos da 
escola. A APMF planeja os investimentos das verbas recebidas pelo 
Governo Federal. 

 

 Assim como o Conselho Escolar, a APMF contribui para que a gestão 

participativa aconteça. Como mencionado pelas diretoras, a APMF é uma Associação 

constituída por eleição entre os pais e visa, principalmente, ajudar a escola em 

promoções para arrecadar verbas em prol do benefício da escola, além de fazer o 
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planejamento das verbas recebidas pelo Governo, cuja tarefa é realizada pela direção, 

integrantes internos da escola e representantes da APMF.    

Para Matsui (2006) a Associação de Pais e Mestres foi criada como 

órgão auxiliar da escola, para resolver as questões econômicas, sem fins lucrativos. A 

escola recorre à comunidade para suprir a falta das verbas governamentais, por isso, 

há necessidade da direção criar uma parceria entre a escola e a comunidade. Matsui 

(2006) entende tanto a Associação de Pais e Mestres quanto o Conselho Escolar como 

divisão de responsabilidades, a tomada de decisões são definidas coletivamente, sendo 

necessário que a escola desenvolva mecanismos de repartição de poderes entre a 

comunidade e direção escolar.  

Da forma como a APMF está funcionando nas escolas pesquisadas, ela 

atende às orientações dos organismos internacionais, no âmbito da agenda neoliberal 

para as políticas públicas no Brasil no sentido em ocupar o lugar do Estado no 

atendimento das necessidades da escola. Cabe ressaltar, então, a fala da escola ESC1 

quanto à função deste órgão em organizar “promoções, mutirão para benefício da 

escola” 

 Até então, percebemos que os autores citados abordam uma gestão 

que contemple a participação da comunidade interna e externa, cujas decisões sejam 

tomadas com o respaldo de várias pessoas, sobretudo os pais, e que estas 

compreendam o que se passa no âmbito escolar, onde seus filhos estão inseridos e 

qual contribuição esses pais podem dar para o andamento da escola, não limitando o 

poder nas mãos de apenas um indivíduo.  

Sabendo da importância da comunidade, perguntamos que 

grupo/segmento da comunidade escolar interna e externa tem maior peso nas decisões 

da escola. Seguem as respostas: 

 

Diretora ESC1 – Há uma boa parceria com a escola, tanto dos 
professores, quanto a participação da comunidade, como os 
comerciantes e principalmente os pais. 
 
Diretora ESC2 – As decisões são tomadas após reflexões dos 
professores, funcionários e comunidade externa (pais), chegando a um 
consenso sobre as necessidades dos alunos e da escola. 
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Com as respostas confirma-se que as diretoras veem a figura dos pais 

como fundamental nas decisões da escola, ressaltando a relação de interação dos pais 

com os membros internos da instituição de ensino, principalmente os professores e a 

direção. Paro (2001) corrobora a importância desta interação entre a comunidade 

interna e externa. A escola nesta relação tem como objetivo a preocupação em levar o 

aluno a aprender e para isso, a família ajuda muito quando faz um trabalho junto ao 

professor no sentido do estímulo e convencimento da importância da escolaridade. A 

esse respeito, Paro (2001, p. 107) coloca:  

 

É aqui que entra a questão da participação da população na escola, pois 
dificilmente será conseguida alguma mudança se não se partir de uma 
postura positiva da instituição com relação aos usuários, em especial 
com os pais e responsáveis pelos estudantes, oferecendo ocasiões de 
diálogo, de convivência verdadeiramente humana, em suma, de 
participação na vida da escola. Levar o aluno a querer aprender implica 
um acordo tanto com educandos, fazendo-os sujeitos, quanto com seus 
pais, trazendo-os para o convívio da escola, mostrando-lhes quão 
importante é sua participação e fazendo uma escola pública de acordo 
com seus interesses de cidadãos.    
 
   

Prosseguindo a entrevista, falando ainda da participação da família no 

espaço escolar, perguntamos às diretoras de que forma os pais participam da escola e 

em quais âmbitos: pedagógico, financeiro ou administrativo. 

 

Diretora ESC1 – Pedagógico: Quando são convocados, individualmente 
para reuniões, assinaturas de boletim, quando sente a necessidade de 
saber como o filho está na escola. A agenda escolar é um meio de 
comunicação, que ajuda nesta relação, os professores e pais se mantém 
em comunicação, sobre as dúvidas quando surge e o andamento 
escolar. Financeiro: Através da APMF, com doação de R$10,00 na 
matrícula, por família. E no decorrer do ano com “envelope” para doação 
de qualquer valor e economia. Até 2008 a escola desenvolvia duas rifas 
no ano, da Páscoa e Dia das Crianças, porém, com a nova gestão da 
prefeitura, está indefinido este tipo de trabalho, não estando autorizado 
as rifas ou qualquer tipo de doação. Administrativo (na tomada das 
principais decisões): A APMF é convocada juntamente com professores 
e funcionários para traçar um plano de aplicação dos recursos.  
 
Diretora ESC2 – Pedagógico: Os pais participam auxiliando seus filhos 
em casa, participando de reuniões e comparecendo na escola quando 
convocados pelos professores ou orientação da escola. Financeiro: Os 
pais não participam dos aspectos financeiros, com a nova gestão da 
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prefeitura está indefinida a participação financeira dos pais. 
Administrativo (na tomada das principais decisões): Os pais participam 
das tomadas de decisão através de assuntos discutidos em Assembleia, 
a APMF auxilia neste trabalho. 

 

Analisando as respostas podemos perceber semelhanças entre os 

aspectos citados.  No âmbito pedagógico, por exemplo, as duas diretoras colocam que 

os pais ajudam no andamento escolar, estes são convocados pelos professores e 

direção quando há necessidade de informar sobre o aluno no andamento escolar ou 

reuniões de assinatura de boletins, os pais são livres para frequentar a escola, para tirar 

dúvidas ou questionar alguma situação. 

No aspecto financeiro, as respostas também são parecidas devido à 

mudança de gestão na prefeitura que realizou algumas mudanças, principalmente, no 

que se refere às verbas oferecidas pela família. Até 2008, antes da atual gestão, as 

famílias juntamente com a APMF contribuíram espontaneamente com um valor na 

matrícula da criança na escola e no decorrer do ano a instituição podia realizar rifas 

para arrecadar dinheiro que ficava em “caixa” para gastos extras da escola. Doações 

feitas pelos pais e comunidade também ficaram restritas pela atual gestão do município. 

Como a entrevista foi realizada no início do ano de 2009, estava indefinida ainda a 

situação por parte da Prefeitura Municipal. No entanto, cabe ressaltar que a 

participação financeira diz respeito também à tomada de decisões quanto às verbas 

que são encaminhadas à escola pela mantenedora e não somente com contribuições, 

seja em dinheiro, espécie ou outra forma, como afirma Matsui (2006 ). 

No aspecto administrativo, segundo as diretoras, prevalece a 

participação dos pais por meio da APMF junto aos professores, direção e funcionários 

na definição do planejamento de verbas e aplicação dos recursos. Aqui, novamente, 

não há uma ideia clara de que as questões administrativas dizem respeito ao 

funcionamento geral da escola, como afirma Libâneo (2001), e a aplicação de verbas 

seria assunto do âmbito administrativo. 

Em todas as respostas percebe-se que os pais de alguma forma 

participam do convívio escolar, em diferentes espaços e situações. Nas visitas às 

escolas e pelas observações realizadas, pode-se verificar que o fluxo de pais nas 

escolas era grande, mesmo que, na maioria das vezes, tenha sido devido a casos de 
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indisciplina ou dificuldades de aprendizagem. Em conversas com as diretoras, elas 

reforçaram a importância dos pais estarem presentes na escola, saberem realmente o 

que se passa com seus filhos no período que convivem dentro da escola. Quando os 

pais são convocados e não comparecem, a diretora da ESC1 envia recados 

insistentemente reclamando pela falta da presença na escola, como disse a diretora: “a 

responsabilidade pela educação é primeiramente dos pais, por isso os mesmos devem 

estar cientes de tudo que se refere aos filhos dentro da escola, é uma via de mão 

dupla”.   

Além do relacionamento e participação dos pais com professores e 

todos os envolvidos na escola, consideramos relevante perguntar como é a relação da 

equipe pedagógica com os docentes no que se refere à tomada de decisões. As 

respostas: 

 

Diretora ESC1 – A relação da equipe pedagógica com os docentes é 
excelente, através de troca de experiências e tentativas de por em 
prática o que é discutido para benefício da escola e uma educação de 
qualidade (objetivo principal).    
 
Diretora ESC2 – A relação da equipe pedagógica com os docentes é 
construtiva, as decisões são tomadas de acordo com a opinião da 
maioria dos docentes. As sugestões são propostas e assim fazemos 
uma escolha do melhor para nossas crianças e também pra escola. 

  

Como visto, as respostas contemplam uma relação entre equipe 

pedagógica e docente em prol a melhoria na educação, visando qualidade nas práticas 

de ensino, beneficiando os alunos e também a escola. Paro (2001) destaca a 

importância da direção escolar estar em “sintonia” com a coordenação pedagógica. O 

autor relata que todas as pessoas com suas respectivas funções assumem 

responsabilidades e não apenas os cargos de diretor ou coordenador.  Paro (2001, p. 

118) esclarece essa relação: 

 

    [...] quando falamos estritamente na ação do diretor, ou do 
coordenador, restringimos a ação diretiva, ou a ação coordenadora, 
apenas ao detentor de um cargo ou função, ao passo que, ao nos 
reportarmos à direção e à coordenação, abrimos mais o leque de 
possibilidades, permitindo incluir todos os que atuam na escola como 
detentores de capacidades coordenadoras e diretivas e passíveis de 
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exercer atividades, bem como assumir responsabilidades atinentes à 
coordenação e à direção.  
 
 

 Paro (2001) nos permite analisar que todos os segmentos da escola 

são essenciais e que há a necessidade de um bom relacionamento entre equipe 

pedagógica, docentes e direção, sem divisão de cargos e papéis, afinal, todos são 

responsáveis para a melhoria e qualidade da Educação.   

Ambas as escolas mencionam um bom entrosamento entre equipe 

pedagógica e docentes. Desta forma, perguntamos sobre o Projeto Político 

Pedagógico, mais precisamente, como se dá a elaboração e realimentação do PPP da 

escola. As respostas: 

 

Diretora ESC1 – O PPP é realimentado conforme surgem os projetos 
novos e mudança em algum tema especifico. 
 
 Diretora ESC2 – O PPP é realimentado conforme a necessidade. A 
elaboração e realimentação do PPP são destinadas a todos os 
profissionais da educação que diretamente ou indiretamente fazem parte 
da escola. 

 

As respostas demonstram que o PPP é elaborado e realimentado 

quando há necessidade ou mudanças em algum tema/aspecto específico. As diretoras 

foram sucintas nas respostas, como ocorre esta realimentação e se ela envolve o 

coletivo, como os docentes, a equipe pedagógica, os pais, funcionários e direção.  

Espera-se que o PPP de uma escola seja realizado ou modificado como todos os 

segmentos da escola, possibilitando que todos entendam a proposta da escola a fim de 

que desenvolvam seus trabalhos conforme o PPP.  

Veiga (2003) discute o PPP sob a perspectiva de uma inovação 

emancipatória, ou seja, um processo democrático no qual todos os segmentos da 

comunidade escolar participam, ou seja, o todo da escola será responsável pelas 

propostas do PPP. Veiga (2003) ainda diz que é preciso entender o PPP como uma 

ação consciente e organizada, com a capacidade de problematizar e compreender as 

questões postas pela prática pedagógica. 

É de grande importância que as escolas tenham a cultura de realizar o 

PPP de maneira coletiva, não apenas o PPP, mas também qualquer outro projeto que 
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beneficie a escola e o aprendizado dos alunos. Perguntamos às diretoras se além do 

PPP, se a direção conta com algum outro tipo de planejamento na escola. Seguem as 

respostas: 

 

Diretora ESC1 – A escola conta com planejamentos, como Programa 
Anual: determinação do que o professor deve trabalhar durante o ano e 
o Plano de Ação: De caráter mais administrativo, visando às 
necessidades da escola.  
 
Diretora ESC2 – A escola conta com planejamento pedagógico 
mensalmente, para discutir questões de ensino, metodologias e reflexão 
acerca do trabalho docente. 

 

O planejamento no âmbito educacional é de extrema necessidade, toda 

a ação dos professores ou direção deve ser pautada em um planejamento, com base 

em referencial bibliográfico, uma teoria para subsidiar suas ações. Pelas respostas das 

diretoras percebemos que há sim um planejamento pedagógico, sendo ele mensal ou 

anual, com o intuito de se refletir sobre a prática docente, as metodologias, os 

conteúdos, os anseios, as dificuldades ou práticas positivas que merecem destaque. 

Este planejamento pedagógico envolve professores, equipe pedagógica e direção. 

 Segundo Menegolla e Sant´anna (2003), a educação, o ensino e a 

ação pedagógica devem ser pensados e planejados para propiciar melhores condições 

de vida à pessoa. O planejamento é útil e necessário à escola e aos professores. 

 O planejamento é um processo de racionalização, organização e 

coordenação da ação dos educadores, em que é necessária a articulação entre a 

atividade escolar e a problematização do contexto. A ação de planejar é o processo de 

se prever as ações do educador tendo como referência situações concretas do dia-a-

dia dos envolvidos na prática pedagógica.  

   Na entrevista abordamos assuntos relevantes para que a gestão 

participativa aconteça.  Nas escolas nas quais a pesquisa está sendo realizada 

analisaremos cada questão abordada com o intuito de verificar quais características de 

gestão estão presentes em ambas as instituições, considerando que as duas são 

“escolas modelo” do município de Cambé. Para esta análise da gestão presente nas 

escolas, partimos de questões referentes ao bom desempenho na prova do IDEB e que 
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razões se acreditam terem sido fundamentais para que a escola conseguisse o bom 

resultado no Índice. As diretoras relataram: 

 

Diretora ESC1 – A escola [...] obteve um dos melhores resultados no 
IDEB, devido toda a equipe vestir a “camisa” da escola e da Educação. 
E também pela escola ser de período integral, envolvendo atividades 
diversificadas, como inclusão digital, laboratório de Português e 
Matemática, sendo os alunos obrigados a participar, devido à relação 
dos conteúdos trabalhados em sala com as oficinas e também das 
oficinas de artesanato, na qual as crianças aprendem a bordar e 
confeccionar diversos produtos para os bazares abertos a toda 
comunidade.    
 
Diretora ESC2 – A escola [...] teve melhor resultado no IDEB através do 
comprometimento de todo o corpo docente, direção, orientação e 
funcionários da escola, todas as séries tem suas especificidades e 
desafios, desde a 1ª série do ensino fundamental, trabalhamos com 
ênfase no aprendizado e formação de alunos críticos, por isso o 
resultado do IDEB foi satisfatório, a escola se preocupa com a formação 
desde a 1ª série. 

 

Nesta questão, o comprometimento de toda a comunidade escolar, 

como docentes, direção, funcionários e equipe pedagógica foram citados como fator 

importante para a conquista dos melhores resultados no IDEB. A diretora da ESC1 diz 

que toda a equipe “veste a camisa” da escola e da educação e nas visitas nesta escola 

pude perceber este entrosamento de todos os profissionais da educação, além da 

preocupação com a melhoria da educação para os alunos da instituição. Há um vínculo 

e atenção grande de toda a equipe pedagógica com os alunos. 

Perguntamos como a gestão contribuiu para os melhores índices no 

IDEB: 

 

Diretora ESC1 – A gestão contribuiu para isso devido primeiramente ao 
amor que tenho no trabalho desenvolvido na escola, a responsabilidade, 
o bom relacionamento com as famílias, o trabalho no dia-a-dia com 
honestidade, transparência e acreditando em uma escola pública de 
qualidade, desde a estrutura física a parte pedagógica e valorização dos 
profissionais da escola.   
 
Diretora ESC2 – A gestão contribuiu para isso devido à observação, 
participação, opinando e apoiando os trabalhos e intervenções 
realizadas junto aos professores e aluno.  
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As duas diretoras narram que a gestão utilizada é pautada em um bom 

relacionamento, responsabilidade e participação nos trabalhos da escola, valorizando 

os profissionais da educação e os alunos.  Ferreira (2006, p. 173) acredita que a gestão 

democrática/participativa necessita ter:  

 

Ao mesmo tempo, transparência, autonomia e participação, liderança e 
trabalho coletivo, representatividade e competência. É o compromisso e 
a responsabilidade de garantir que princípios humanos sejam 
desenvolvidos nos conteúdos de ensino, que são conteúdos de vida, 
porque se constituem instrumentos para uma vida de qualidade para 
todos em sociedade. 

 

De acordo com Ferreira (2006), a gestão na escola deve ser tratada 

com princípios de responsabilidade e compromisso, pois no campo educacional lidamos 

com formação humana. Sendo a gestão destaque das discussões, perguntamos 

também sobre a opinião e se acreditam na gestão democrática: 

 

Diretora ESC1 – Sim acredito na gestão democrática, pois é 
fundamental para dar certo o trabalho na escola, se pautando nesta 
gestão as decisões são tomadas no coletivo, a que couber no momento. 
 
Diretora ESC2 – Sim acredito na gestão democrática e procuro fazer 
com que a gestão democrática seja praticada na escola. O coletivo 
ajuda nas decisões que são necessárias, independente a questões 
administrativas ou pedagógicas. 

 

As respostas compreendem a gestão democrática como trabalho 

coletivo, considerando, de acordo com Ferreira (2006, p. 170), “participação dos 

profissionais e da comunidade escolar, elaboração do projeto pedagógico da escola, 

autonomia pedagógica e administrativa são os elementos fundantes da administração 

da educação em geral e os elementos fundamentais para a construção da gestão da 

escola”.  

A gestão democrática está atrelada à função direta da direção da 

escola e sua postura diante do poder de tomada de decisões, por isso, consideramos 

relevante perguntar às diretoras se neste processo de gestão democrática, como 

qualificariam o papel do diretor. As respostas foram: 
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Diretora ESC1 – O diretor é o “carro chefe” da escola, com disposição 
ao trabalho, todos a sua volta estarão dispostos à mudança e ao 
trabalho. O diretor é o modelo, exemplo em todos os sentidos, a escola 
de alguma forma tem a “cara” do diretor, se a escola for bem 
administrada, esta boa administração repercutira em todos os espaços 
escolares, desde a sala de aula até o espaço físico. 
 
Diretora ESC2 – O diretor neste processo escuta, sugere e age 
juntamente aos demais profissionais nas decisões, perante a um 
consenso dos trabalhos que são ou serão realizados na escola. 

 

Percebe-se que as diretoras classificam seu trabalho como 

indispensável e necessário em todo andamento da escola, desde que seja um trabalho 

consciente, participativo e reflexivo, visando à melhoria da educação e da escola 

pública. A diretora da ESC1 ressalta que o diretor é o “carro chefe” da escola, tendo 

que fazer um trabalho sério e responsável, servindo de exemplo para os demais 

integrantes e segmentos da escola. Ainda diz que se a escola é bem administrada, esta 

eficiente administração refletirá em todos os espaços da instituição de ensino. Essa 

afirmação é de grande valia, pois nas observações nesta escola, nota-se o bom 

entrosamento entre seus diferentes segmentos, em que a diretora articula o trabalho de 

maneira a abrir espaços para discussões, sugestões, etc. No entanto, cabe ressaltar 

que uma gestão verdadeiramente democrática não se centra na figura do diretor, nem 

em sua disponibilidade para fazer concessões de seu poder. Paro (2001) ressalta a 

necessidade não em haver um diretor, mas sim, uma equipe diretiva eleita como 

garantia mínima de divisão do poder. 

Segundo Francisco (2006), o diretor não deve ater-se apenas em 

questões administrativas, cabe também à sua atuação desenvolver articulação na 

escola em todos os seus segmentos: administrativos, pedagógicos, financeiros, 

culturais. Em sua dissertação, o autor adverte que o papel do diretor deve, além das 

questões administrativas, haver um trabalho diferenciado, que contemple o pedagógico. 

Em sua pesquisa em escolas públicas do estado de São Paulo, constatou que há uma 

separação entre o trabalho realizado pelo diretor, separação no sentido de dar maior 

atenção para uma atividade e menos para outra. Desta forma, Francisco (2006, p. 97) 

fala sobre a atuação do diretor nos dias atuais: 
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Hoje entendemos que o papel do diretor de escola no atual contexto de 
administração implica a busca de qualidade do ensino, troca de 
informações com nível central, troca de experiência positiva com 
diretores de outras escolas e interação com a comunidade. São 
exigências complexas, que exigem do diretor a realização de tarefas na 
escola, nem sempre fáceis de compreender na relação com o processo 
pedagógico. 
 

 

Francisco (2006) ainda fala sobre a importância da gestão. Para ele, 

gestão significa a mobilização de pessoas e recursos para atender às exigências que 

passam nas mãos do diretor. Essa relação de boa gestão fará com que a organização 

faça a diferença, de acordo com Francisco (2006, p. 96): “Uma escola que funciona 

bem facilita a aprendizagem dos seus alunos. Uma escola bem organizada e dirigida 

cria condições favoráveis ao processo ensino-aprendizagem”. Constatamos essa 

afirmação com as palavras da diretora da ESC1.   

O trabalho escolar para Francisco (2006) terá sentido se desenvolvido 

como projeto, no qual o diretor é o condutor, participando, orientando e cobrando a 

atenção e participação dos envolvidos na escola. O trabalho do diretor tem grande 

relevância na elaboração e desenvolvimento do projeto educacional. Como a diretora 

da ESC2 diz, o seu trabalho é de escuta, sugestão e ação com os profissionais da 

escola, priorizando as atividades escolares no coletivo.   

Abordamos em toda a entrevista aspectos que poderiam nos levar a 

compreender a gestão presente nessas escolas públicas, cujo desempenho, segundo 

avaliação oficial, foi considerado bom. Tratamos de diversos assuntos presentes nas 

escolas, com o foco maior em fatores que abrangem a concepção de participação das 

pessoas no espaço escolar. A gestão escolar de que tratamos nesta pesquisa é uma 

abordagem que não visa apenas o poder e controle por uma pessoa, mas que possa 

integrar os segmentos da comunidade escolar em que os alunos estão inseridos, em 

que possam opinar e entender a educação e a escola pública como um espaço de 

direito de todos os cidadãos, além de colocarmos a figura do gestor como privilegiada 

em favorecer esta gestão participativa.  Finalizando a entrevista com as diretoras, 

perguntamos sobre as formas de avaliação e se é feita alguma avaliação institucional, 

além daquelas feitas pelo governo e como ocorrem: 
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Diretora ESC1 – Além das provas desenvolvidas pelo governo, a 
secretaria da Educação do município de Cambé, fez a provinha Cambé 
em 2008, para as 4º séries nas disciplinas de Português e Matemática. A 
escola está sempre aberta a ideias diferentes no que se referem à 
avaliação, neste ano as avaliações serão trimestrais, uma experiência 
nova para a escola.  
 
Diretora ESC2 – Nós, direção e coordenação pedagógica, fazemos 
algumas avaliações durante o ano, no que diz respeito a todo 
andamento da escola, principalmente ao que se refere ao pedagógico e 
com essas avaliações, vamos sugerindo estratégias para os professores 
e demais funcionário. 

 

Pelas falas das diretoras, o processo de avaliação da escola é contínuo, 

aberto a estratégias novas para avaliar seus alunos. A avaliação se faz presente em 

todos os níveis de ensino, com o objetivo de avaliar não somente o aluno, mas também 

o trabalho do professor. Através desta ferramenta, os profissionais da educação podem 

refletir sobre a prática pedagógica da escola, modificando o que não está fluindo bem 

ou analisando alguma forma específica de avaliação com aspectos positivos no 

processo de ensino-aprendizagem. Não foi citado, porém, nenhuma forma de avaliação 

por parte da comunidade externa sobre o trabalho em si desenvolvido na escola. A 

avaliação centra-se no desempenho do aluno. Limana (2008) defende que um sistema 

de avaliação institucional deve abordar os seguintes aspectos: o desempenho do aluno, 

a infraestrutura, o corpo docente e a organização didático-pedagógica. Uma avaliação 

centrada somente no aluno se torna parcial e incompleta, não fornecendo dados  

suficientes para uma intervenção efetiva na realidade de modo a aperfeiçoá-la. 

 

Em se tratando de duas escolas municipais e tendo como respaldo o 

que a Prefeitura Municipal coloca, perguntamos sobre a relação das escolas com a 

prefeitura, mais especificamente que liberdade a Prefeitura proporciona em termos de 

decisões pedagógicas e administrativas:  

 

Diretora ESC1 – Até as gestões anteriores havia liberdade e confiança 
no trabalho dos gestores e professores, com a mudança de gestão este 
ano (2009) não há resposta concreta no que diz respeito às decisões 
administrativas, nas decisões pedagógicas há algumas determinações. 
Desta forma não temos liberdade nas ações na gestão atual, vamos 
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sentir como será o andamento e determinações da prefeitura com o 
passar do tempo.  
 
Diretora ESC2 – Somos orientados pela Secretaria de Educação a qual 
conhece o trabalho pedagógico e administrativo desenvolvidos, dando-
nos opiniões e sugestões para tomarmos as decisões cabíveis perante a 
comunidade escolar interna e externa. Cada gestão da prefeitura 
trabalha de uma forma, até então era assim o projeto da Secretaria e 
escolas municipais de Cambé. Este ano estamos esperando as 
determinações da nova gestão da Prefeitura. 

 

As decisões pedagógicas têm orientação da Secretaria de Educação, 

porém, as questões administrativas estão limitadas devido à mudança de gestão da 

prefeitura, comprovando a influência de órgãos superiores sobre a educação. As 

decisões dos diretores na escola dependem de determinações do poder maior, que é a 

prefeitura. Este embate acontece segundo conversas com as diretoras, devido a não 

aprovação de medidas do novo prefeito em relação às medidas já existentes com o 

prefeito anterior, criando-se assim, uma relação duvidosa, no sentido de limitação de 

liberdade nas práticas dos gestores da escola.    

Novamente recorremos a Limana (2008) que destaca a 

descontinuidade das políticas educacionais, pautadas em projetos de governo e não de 

Estado. As diretoras deixam claro que a transição de prefeitos afetou o andamento da 

escola e de sua gestão. A fala das diretoras demonstra a contradição da gestão que 

busca ser democrática, mas tem sempre que contar com o “poder moderador” da 

mantenedora, que no caso é a prefeitura do município. 

 

3.3 Análise dos Dados: os Docentes das Instituições 

 

Na continuação da pesquisa acerca da gestão participativa, 

entrevistamos os professores das duas escolas e a maioria colaborou em responder o 

questionário. O objetivo em entrevistar os docentes foi saber como eles participam das 

propostas da atual direção, se compreendem o trabalho participativo e se agem nesta 

perspectiva em situações diárias. As respostas serão apresentadas como estimativa, 

uma porcentagem dada para cada resposta. 
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Primeiramente nos informamos sobre a idade dos professores e a 

formação acadêmica. Entre os professores da ESC1, 60% têm entre 20 e 30 anos, 40% 

têm entre 40 e 50 anos, com formação de 20% em nível médio, 10% em licenciatura 

específica, 50% em pedagogia, 20% em licenciatura normal e pós-graduação e 70% 

têm pós-graduação Latu sensu. Já os professores da ESC2, por sua vez, apresentam 

80% dos docentes entre 40 e 50 anos, 20% com mais de 50 anos, a formação de 20% 

em licenciatura específica, 80% em pedagogia e 80% têm pós-graduação Latu sensu. 

Constatamos que as duas escolas têm algumas diferenças, como a 

faixa etária de idade dos docentes e as modalidades de formação. Esses dados são 

para ilustrar como é o corpo docente das escolas, a partir deles, vamos tratar sobre as 

características da gestão participativa. Perguntamos se os professores já participaram 

da elaboração do PPP da escola. Os dados dos docentes da ESC1 mostram que 60% 

dos entrevistados já participaram da elaboração do PPP, 20% não participaram e 20% 

participaram algumas vezes. Os professores da ESC2 mostram que 30% dos 

entrevistados participam da elaboração do PPP, 10% não participam e 60% 

participaram algumas vezes.  

Assim, observamos que a maioria dos docentes entrevistados 

participou algumas vezes da elaboração do PPP, isso mostra que de fato há a 

necessidade de um maior envolvimento em sua elaboração e realimentação. Como já 

citado por Veiga (2003), o PPP deve envolver toda a comunidade escolar, pois todos os 

profissionais da escola são responsáveis por suas propostas e pelo cumprimento delas. 

A LDB 9394/96 coloca a participação do professor no processo de elaboração e 

realimentação do PPP como dever, em que a escola tem a obrigação de garantir que 

isto aconteça. Se esta participação não está acontecendo, nem a escola e nem os 

professores estão obedecendo às prerrogativas legais, demonstrando não 

compreenderem o sentido e a importância do PPP como instância de construção da 

democracia e do direito à educação. 

Como o PPP deve contar com as ideias e opiniões de todos os 

seguimentos da escola, perguntamos se os docentes participaram das decisões 

pedagógicas relativas ao PPP. Constatamos que na ESC1, 80% dos docentes 

participaram das decisões pedagógicas e 20% afirmaram ter participado em apenas 
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algumas ocasiões. Na ESC2, o índice de participação foi um pouco melhor, em que 

90% dos docentes afirmaram terem participado das decisões pedagógicas e 10% em 

apenas algumas ocasiões. 

Pelas respostas e também pelas observações nas escolas, é evidente a 

participação nas decisões pedagógicas.  Observou-se também que os professores 

dialogam e estudam juntos na hora atividade, além de ter se evidenciado a interação 

entre as propostas dos docentes junto à direção. É de extrema importância que os 

docentes participem das decisões pedagógicas na escola, pois de fato são eles que 

convivem o maior tempo com os alunos, cientes das dificuldades, das metodologias que 

dão certo ou não e os conteúdos que são trabalhados. A relação com os docentes e a 

direção na tomada de decisões faz parte da proposta democrática de gestão e se faz 

significativa para o benefício dos alunos e da escola.  

Também perguntamos se os docentes participam das decisões 

administrativas da escola. Entre as respostas dos professores da ESC1, 30% dos 

entrevistados afirmaram participar, 10% afirmaram não participar das decisões e 60% 

afirmaram participar às vezes de algumas das decisões administrativas da escola, 

considerando um universo de 10 professores entrevistados.  Entre os professores da 

ESC2, 60% afirmaram participar das decisões, 10% afirmaram não participar e 30% 

afirmaram participar às vezes nas decisões, em um total também de 10 docentes. 

Nesta questão há diferenças nas respostas, ou seja, na ESC1 apenas 

30% dos docentes afirmam participar das decisões administrativas em contraposição a 

60% na ESC2. Este dado revela que não apenas as questões pedagógicas, mas 

também as administrativas são importantes.  Além dos professores, a comunidade 

externa pode e deve participar através da APMF ou Conselho Escolar. Essa 

participação faz parte da gestão democrático-participativa, não delegando poder nas 

mãos de uma única pessoa, no caso, a diretora.  

Matsui (2006) deixa claro que as questões administrativas devem ser 

tomadas em consentimento de todos os segmentos e pessoas da comunidade escolar. 

Coletivamente é realizado o planejamento e execução das verbas nos diferentes 

espaços da escola e a autora ainda ressalta que não há como aceitar a não 

participação da comunidade na administração escolar por não saber ou por 
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desconhecer sua estrutura. Deve se propiciar oportunidade à comunidade e aos 

professores em todas as instâncias da escola. A participação nas decisões 

pedagógicas ou administrativas se faz presente nas escolas, mesmo com os índices 

oscilando em algumas questões para menos ou para mais.  

Até então, discutimos questões de participação nas decisões 

pedagógicas, administrativas e elaboração do PPP.  Desta forma, perguntamos como 

os professores se consideram no âmbito da escola em relação à participação. 40% dos 

docentes da ESC1 são bastante participativos, pois conhecem todo o andamento da 

escola e 50% deles são participativos somente em algumas decisões. Os 10% 

restantes dos docentes são pouco participativos porque não têm condições ou não têm 

interesse em participar de todos os eventos e reuniões para a tomada de decisões na 

escola. 

Entre os docentes da ESC2, 70% dos docentes são bastante 

participativos, pois conhecem todo o andamento da escola, 30% deles são 

participativos de algumas decisões, pois nem todas são abertas à opinião dos 

professores, e 10% dos docentes são pouco participativos porque não têm condições 

ou não têm interesse em participar de todos os eventos e reuniões para a tomada de 

decisões na escola. 

Diante dos números, observa-se que a maior parte dos entrevistados 

são “muito participativos” ou “participativos em algumas decisões”. Pode-se dizer que 

isso retrata um quadro de professores envolvidos com o processo gestor da escola, 

compartilhando as tomadas de decisões e opinando acerca das diferentes propostas da 

escola. A busca por conhecimento sobre a escola é importante para saber o que se 

passa nas diversas situações e rotina da escola, situando o professor em seu trabalho. 

Não basta apenas ter o conhecimento sobre o conteúdo a ser trabalhado em sala de 

aula, afinal, o professor deve se interar das questões da escola como um todo, 

envolvendo o Conselho, APMF, questões políticas que perpassam pela educação e 

ensino, direitos e deveres dos funcionários da instituição de ensino entre outras 

questões. 

Ferreira (2005) em sua pesquisa procurou estudar o diálogo entre 

escola e comunidade, refletindo sobre os saberes e formação de professores. A autora 
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explica a gestão e escola democrática/participativa utilizando-se do diálogo nas ações 

dos indivíduos, seja dos protagonistas da escola (professores, direção, equipe 

pedagógica, funcionários e alunos) ou das pessoas de fora da escola, mas como parte 

integrante, como por exemplo, os pais ou responsáveis dos alunos e a comunidade de 

modo geral. Ferreira (2005) aponta o trabalho docente como princípio base nas 

relações da escola, sendo necessária uma formação inicial e continuada que ajude o 

docente em ação a construir um método, um processo reflexivo que lhe permita articular 

entre experiência e conhecimento acadêmico, favorecendo um movimento de 

ação/reflexão/ação. Esse método construído pelo docente é realizado principalmente no 

coletivo, permitindo que a experiência auxilie na formação, que envolve vivências, 

experimentação, troca e validação pela prática. Ferreira (2005, p. 159) discute o papel 

político do educador neste processo: 

 

O educador que se busca hoje, precisa então ser alguém capaz de 
identificar na sua tarefa uma ação política de transformação que 
contribua para o aprimoramento da sociedade num sentido mais amplo, 
mas principalmente que seja significativa para a comunidade na qual 
atua e para o seu trabalho cotidiano. Um educador que seja capaz de 
compreender o contexto no qual está inserido e possa vincular sua 
prática cotidiana na escola a um projeto de emancipação social, à utopia 
de uma sociedade solidária que, talvez não chegue a alcançar, mas que 
seus vestígios possam ser reconhecidos no processo de construção 
cotidiana da escola. 
 

 

Entende-se com Ferreira (2005) que a participação dos professores é 

essencial em uma escola, suas experiências e conhecimentos validam a gestão 

presente na instituição de ensino.   

Ainda sobre a participação docente, perguntamos se os professores 

participam do Conselho Escolar. Os dados revelam que entre os professores da ESC1, 

30% participam do Conselho Escolar, 50% não participam e 20% já participaram. Entre 

os professores da ESC2, 50% participam do Conselho Escolar, 20% não participam e 

30% já participaram. 

Com estas informações nota-se que na ESC1 a porcentagem de 

docentes “não participantes” do Conselho Escolar é elevado, enquanto na ESC2 pode-

se considerar um número relativamente baixo, já que apenas 50% do professorado é 
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participante do Conselho Escolar. Como já exposto no trabalho, o Conselho Escolar é 

aberto aos pais, professores, direção escolar e funcionários, com objetivo de discutir, 

como coloca Paro (2001), os problemas da escola, as questões administrativas, política 

educacional e o que a escola está desenvolvendo para proporcionar a aprendizagem 

dos discentes. Observada a comprovação da participação dos docentes das duas 

escolas, um dilema pode ser colocado com dada informação:  como estes professores 

irão cobrar algo sobre os assuntos em pauta no Conselho, se a frequência e 

participação deles é baixa? A cultura estabelecida nas escolas acerca da concepção 

democrática/participativa ainda requer reflexão, pois atitudes devem ser repensadas e 

reavaliadas, além do conceito de participação que deve ser reconsiderado, com base 

no que apresenta Bordenave (1995, p. 16): 

 

A participação não é somente um instrumento para a solução de 
problemas, mas, sobretudo, uma necessidade fundamental do ser 
humano. A participação é o caminho natural para o homem exprimir sua 
tendência inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e 
dominar a natureza e o mundo. Sua prática envolve a satisfação de 
outras necessidades, não menos básicas, tais como a interação com os 
demais homens, a auto-expressão o desenvolvimento do pensamento 
reflexivo, o prazer de criar e recriar coisas, e ainda, a valorização de si 
mesmo pelos outros. 
 

 
A partir do que Bordenave (1995) expõe, percebe-se que a participação 

é uma necessidade da espécie humana para reflexão de seus atos e desta forma é 

inevitável a presença e, principalmente, a participação dos professores nos Conselhos, 

pois “prega-se” uma formação crítica e reflexiva dos docentes e alunos.        

Em constante ligação a participação no Conselho Escolar, perguntamos 

se os professores sabem quais são as atribuições do Conselho. As respostas dos 

professores da ESC1 mostraram que 50% sabem as atribuições do Conselho, 20% não 

sabem e 30% conhecem superficialmente. Os professores da ESC2 demonstraram que  

40% sabem as atribuições do Conselho, 10% não sabem e 50% conhecem 

superficialmente. 

Os índices mostram que grande parte dos docentes “sabe” ou “conhece 

superficialmente” as atribuições do Conselho. Desse modo, pedimos para que 
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assinalassem a principal atribuição do Conselho Escolar. Os dados revelaram que, 

entre os docentes da ESC1, 10% disseram que a função é “emitir parecer sobre 

assuntos referentes ao processo ensino/aprendizagem”, 20% assinalaram “analisar as 

informações sobre os conteúdos curriculares, encaminhamento metodológico e 

processo de avaliação que afetam o rendimento escolar”, 10% “propor medidas que 

viabilizem um melhor aproveitamento escolar” e 60% colocaram “decidir sobre a 

aprovação ou reprovação do aluno que, após a apuração dos resultados finais, não 

atinja o mínimo solicitado pela instituição”.   

Entre os docentes da ESC2, 20% assinalaram “emitir parecer sobre 

assuntos referentes ao processo ensino/aprendizagem”, 30% “analisar as informações 

sobre os conteúdos curriculares, encaminhamento metodológico e processo de 

avaliação que afetam o rendimento escolar”, 10% “propor medidas que viabilizem um 

melhor aproveitamento escolar” e 40% colocaram “decidir sobre a aprovação ou 

reprovação do aluno que, após a apuração dos resultados finais, não atinja o mínimo 

solicitado pela instituição”.   

As duas escolas atribuem como principal no Conselho Escolar, decidir 

sobre a aprovação ou reprovação dos alunos, atribuição esta que é do Conselho de 

Classe e não do Conselho Escolar, o que contradiz com a colocação de “conhecer” ou 

mesmo “conhecer superficialmente” as atribuições do Conselho Escolar apontado pela 

maioria dos docentes das duas escolas. Fica evidente que muitas mudanças devem ser 

feitas gradativamente, como discorre Conceição (2007) sobre a importância de rever as 

práticas nas reuniões do Conselho e também novas estratégias e conteúdos que 

possam interar os participantes e não-participantes e levá-los a compreender o papel 

do Conselho.     

Falaremos agora sobre os pais na perspectiva dos docentes, 

perguntamos como os professores avaliam a participação dos pais na escola, os relatos 

dos professores da ESC1 apresentam 10% dos entrevistados que consideram a 

participação dos pais ruim, 50% consideram a participação dos pais boa e 40% acha 

que a participação dos pais poderia ser melhor. Entre os professores da ESC2, 10% 

dos entrevistados consideram a participação dos pais ruim, 30% consideram a 

participação dos pais boa e 60% acha que a participação dos pais poderia ser melhor. 
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Em relação à participação dos pais nas escolas, os docentes avaliam 

como sendo “boa” ou que “poderia ser melhor”. Nas visitas que fizemos às instituições, 

foi observado um fluxo de pais constante, em sua maioria, para obter informações sobre 

os filhos. Não é uma participação com finalidades políticas, mas este fato pode ser 

considerado positivo pois, de alguma forma, os pais ou responsáveis pelas crianças 

estão convivendo na escola, fazendo parte e auxiliando no processo de 

ensino/aprendizagem.  

A seguir, analisaremos a participação dos pais na escola sob olhar dos 

professores em uma pergunta em que deveriam assinalar 1 para situações em que os 

pais participam, 2 para as que participam e contribuem pouco e 3 para situações em 

que os pais não participam. Os dados foram: 
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CATEGORIAS - DE ACORDO 

COM OS DOCENTES 

 

FREQUÊNCIA ESC1 

 

FREQUÊNCIA ESC2 

 

 

 

 

Conselho Escolar 

 

10% dos docentes assinalaram que 

os pais participam; 

60% assinalaram que os pais 

participam e contribuem pouco; 

30% que os pais não participam; 

 

10% dos docentes  assinalaram 

que os pais participam; 

80% assinalaram que os pais 

participam e contribuem pouco; 

10% que os pais não 

participam; 

 

 

 

Reuniões pedagógicas para 

obter informações 

60% dos pais participam; 

30% que os pais participam e 

contribuem pouco; 

10% que os pais não participam; 

 

50% que os pais participam; 

30%que os pais participam e 

contribuem pouco; 

20% que os pais não participam; 

 

 

Reuniões para reelaboração do 

PPP 

20% dos pais participam; 

60% dos pais participam e 

contribuem pouco; 

20% pais não participam; 

20%dos pais participam; 

20%dos pais participam e 

contribuem pouco; 

60% dos pais não participam; 

 

 

 

Reuniões da APMF 

40% dos pais participam; 

50% dos pais participam e 

contribuem pouco; 

10% dos pais não participam; 

20% dos pais participam; 

70% dos pais participam e 

contribuem pouco; 

10% dos pais não participam; 

 

Eventos festivos 

100% dos docentes assinalaram que 

os pais participam; 

 

100% dos pais participam; 

 

Reuniões para tomarem ciência 

de problemas dos filhos 

70% dos pais participam; 

20% participam e contribuem pouco; 

10% dos pais não participam; 

100% dos entrevistados 

assinalaram que os pais 

participam; 

Em visitas para acompanhar os 

trabalhos na escola 

30% dos pais participam; 

60% dos pais participam e 

contribuem pouco; 

10% dos pais não participam; 

 

40% dos pais participam; 

50% dos pais participam e 

contribuem pouco; 

10% dos pais não participam; 
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Alguns pontos desta questão merecem análise, em se tratando da 

participação e contribuição dos pais na educação dos filhos e da escola. Na primeira 

atribuição dada ao Conselho Escolar, a maior porcentagem das duas escolas revela 

que os pais participam e contribuem pouco. No aspecto das reuniões pedagógicas para 

obter informações sobre os filhos, a realidade já mostra que maioria dos docentes 

classifica que os pais participam e contribuem. Aqui, constatamos esse percentual nas 

visitas e observações nas escolas, em que verificamos grande preocupação dos pais 

com seus filhos ao manterem contato com a direção e docentes. 

 Na reelaboração do PPP, os professores da ESC1 afirmam que os pais 

participam e contribuem pouco.  Na ESC2, a maioria dos docentes (60%) assinalou que 

os pais não participam na reelaboração do PPP. Sobre a APMF, os professores dizem 

que os pais contribuem pouco, dados estes que precisam ser investigados, uma vez 

que a APMF ajuda no planejamento de recursos da escola.  

Nos eventos festivos os pais participam, pois há apresentações de seus 

filhos dependendo da festa realizada como, por exemplo, festa junina. No requisito 

“convocação dos pais para tomarem ciência de problema que os filhos estão 

apresentando”, quase 100% das duas escolas assinalou que eles participam e 

contribuem.  Isso demonstra que os pais ajudam nas dificuldades de aprendizagem ou 

em problemas de indisciplina, comportamento ou algum problema específico com o 

aluno que se apresente no decorrer do ano letivo. 

As instâncias mais importantes para a consolidação da democracia na 

escola, segundo Paro (2001) e Veiga (2003), são o PPP e o Conselho Escolar e vê-se 

que na opinião dos professores há pouca contribuição dos pais nestas instâncias, 

opondo-se aos eventos festivos com um índice de 100% em ambas as escolas.  

No último fator elencado, as visitas para acompanhar os trabalhos na 

escola, o maior percentual dos docentes responderam que os pais participam e 

contribuem pouco. Tal opinião contradiz-se com a observação que fizemos nas escolas, 

em que se verificou um constante e intenso fluxo de pais procurando a escola para 

saber dos filhos, ora porque foram convocados, ora por própria necessidade.  

Consideramos relevante ainda, tratar do assunto avaliação e plano de 

ações. Perguntamos aos professores se a escola faz algum tipo de autoavaliação 
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institucional. As respostas dos professores da ESC1 demonstram que 70% 

responderam que sim e 30% que não sabem da existência de alguma autoavaliação 

institucional.   

Entre as respostas dos professores da ESC2, 60% responderam que 

sim e 40% que não sabem da existência de alguma autoavaliação. Limana (2008) 

defende que é fundamental que toda instituição educacional crie instrumentos e formas 

de se autoavaliar, pois é uma maneira da instituição sanar as dificuldades e aprimorar 

os pontos positivos desenvolvidos na escola.  

No que se refere aos planos de ação, perguntamos se os professores 

participam dele.  Os índices dos docentes da ESC1 revelaram que 80% dos 

entrevistados participam do plano de ações da escola e 20% não participam. Entre os 

professores da ESC2, 60% dos entrevistados disseram que participam do plano de 

ações da escola e 40% disseram que não. 

Logo, observamos que o maior percentual dos docentes participa do 

plano de ações das escolas, cujo planejamento visa suprir as necessidades da 

instituição.  Desta maneira, devem comparecer neste planejamento todos os segmentos 

internos da escola para discutir as principais e urgentes medidas a serem tomadas nos 

diferentes aspectos. Em sua execução, cada integrante é delegado em fazer uma 

tarefa, na tentativa de resolver a necessidade vista pela maioria (LIMANA, 2008).   

Assim como perguntado às diretoras, investigamos como os 

professores avaliam a relação da prefeitura com a escola. Nos dados na ESC1, 20% 

colocaram que a prefeitura é aberta às inovações e soluções locais dos problemas de 

qualquer ordem e 80% dos docentes disseram que a prefeitura dá abertura em apenas 

alguns aspectos de natureza pedagógica.  Entre as respostas da ESC2, 100% dos 

docentes disseram que a prefeitura dá abertura em apenas alguns aspectos de 

natureza pedagógica. 

Como já abordado anteriormente, a relação da atual gestão da 

prefeitura com a direção das escolas é complicada no que tange à liberdade. Com a 

nova gestão, mudanças estão sendo implantadas, modificando o trabalho nas escolas 

e, consequentemente, esta situação reflete nos professores, que veem a postura da 

prefeitura limitada em aspectos de natureza pedagógica e não aberta a outras questões 
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de real importância para o processo de construção da gestão com base em princípios 

democráticos.  

Para finalizar a entrevista com os professores, perguntamos se os 

docentes consideram democrática a gestão da escola em que atuam.  70% dos 

docentes da ESC1 a consideram democrática e 30% a consideram democrática em 

partes. Na ESC2, 60% dos professores consideram a gestão da escola democrática e 

40% a consideram democrática em partes. 

 Além das questões fechadas para optarem por uma alternativa, 

perguntamos a opinião dos professores em dois aspectos, considerando respostas 

abertas. Como a entrevista envolve opiniões diversas por envolver vários professores, 

vamos organizar as respostas em categorias. A primeira pergunta aos docentes está 

em relação à questão anterior, quando é questionado se os professores consideram a 

escola em que trabalha democrática, explicando a escolha da resposta. Um fato a se 

destacar é que nenhum professor, de ambas as escolas, considerou a instituição como 

não democrática.  

Na escola ESC1, agrupamos em três ideias/grupos as respostas dos 

docentes.  30% consideram a escola em que trabalham democrática, mas não 

justificaram sua resposta; 40% responderam que a escola é democrática pelo trabalho 

coletivo de todos funcionários e 30% alegaram que a escola é parcialmente 

democrática por não compartilhar algumas decisões.  

Na escola ESC2, agrupamos as respostas da mesma forma que 

fizemos com a escola ESC1. As respostas revelam que 50% consideram a escola 

democrática, mas não justificaram suas respostas, enquanto 30% responderam que a 

escola é democrática, considerando a participação do grupo, e 20% acham que a 

escola é democrática em partes, pois nem todos os assuntos são abertos aos 

professores e pais dos alunos.  

A primeira questão em análise das duas escolas foi categorizada em 

grupos com a mesma abordagem de informações, ou seja, com ideias semelhantes 

para cada grupo. O que se diferencia nesta questão são os percentuais para as 

respostas, ou seja,  para a 1ª ideia/grupo, os percentuais ficaram entre 30% na ESC1 e 

50% na ESC2, não justificando suas respostas. Na 2ª ideia/grupo, 40% da ESC1 



66 

 

considera o trabalho coletivo para a escola ser democrática e 30% da ESC2 também 

revela importância dada à coletividade do grupo no trabalho da escola. Através das 

respostas dos docentes das duas escolas, podemos observar que os assuntos 

relevantes das instituições não são determinados pelo órgão superior da escola, como 

a direção, mas sim, por um trabalho que considera as atitudes e conhecimentos de 

todos. Na 3ª ideia/grupo, os docentes classificaram 30% na ESC1 e 20% na ESC2 

como escola democrática em partes e em se tratando dos professores, os professores 

colocam em algumas respostas que questões diferentes da área pedagógica não são 

abertas a eles, como as administrativas ou determinações de órgãos superiores a 

escola.   

Esta questão apresenta um resultado preocupante no que tange à 

gestão democrática, pois tivemos um elevado percentual que afirma que a escola é 

democrática, mas não explicam sua razão, tampouco os docentes que se pronunciaram 

afirmando a não-totalidade das decisões tomadas de forma participativa. Dalmás (1998) 

defende que a participação não deve ser parcial, pois caracteriza um processo de 

concessões como forma de aliviar as pressões do grupo por espaços de participação. 

Outra questão que foi abordada com os docentes na pesquisa, tratou 

dos índices do IDEB no município de Cambé e como haviam contribuído para isso. 

Nesta questão, houve uma maior diversidade de respostas, que foram agrupadas em 

quatro categorias na escola ESC1. 

Os índices mostram que 30% dos entrevistados não responderam a 

esta pergunta.  20% das respostas dos docentes contemplam o trabalho coletivo entre 

equipe administrativa, pedagógica, funcionários e professores como contribuição para 

os melhores resultados no IDEB.  20% dos professores acham que o plano de ação foi 

importante para o bom resultado no IDEB, pois através deste planejamento busca-se 

uma melhor qualidade de ensino e aprendizagem, e 30% dos docentes destacaram os 

cursos de formação continuada para os melhores índices na avaliação, aperfeiçoando o 

trabalho diário em sala de aula.   

 Na escola ESC2, outra realidade é observada, pois muitos docentes 

não responderam a questão e os que o fizeram, responderam que priorizam os cursos 

de capacitação. Desta forma, apenas dois grupos de dados foram feitos: 70% dos 
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professores não responderam a esta pergunta sobre os melhores índices no IDEB e 

30% dos docentes priorizaram como contribuição no IDEB, a formação continuada e 

pesquisas nas áreas da educação, aprimorando a prática pedagógica.  

Considerando os docentes que responderam a questão e os maiores 

percentuais, tem-se que os docentes atribuem a si mesmos e à sua intervenção 

aperfeiçoada por uma melhor formação à principal razão para a obtenção dos melhores 

índices no IDEB. Onde ficaram os pais, os funcionários e outros envolvidos? Será que 

se os índices fossem os piores eles atribuiriam a si mesmos os resultados? São 

questões que outra pesquisa responderá, mas de qualquer forma, os docentes 

reforçam a ideia da importância de sua participação no processo de aprendizagem. 

Ideia esta também destacada por Saviani (2001) de que os professores precisam se 

saber como principais agentes do currículo. 

Concluindo a análise dos dados, ambas as escolas reforçaram de forma 

geral que o bom desempenho da escola está associado à participação da comunidade. 

 

3.4 Análise dos Dados: os Pais dos Alunos  

 

Para melhor amplitude da pesquisa e também por se tratar de gestão 

compartilhada e participativa, incluímos os pais ou responsáveis pelos discentes das 

escolas no estudo, verificaremos se são presentes na vida escolar de seus filhos e se 

são participantes da comunidade escolar. 

Aplicamos aos pais um questionário com apenas duas questões, uma 

dissertativa e a outra alternativa, onde analisaram e quantificaram sua participação na 

escola. A primeira questão foi: Assinale 1 para situações em que os pais participam, 2 

para as que participam e contribuem pouco e 3 para situações em que os pais não 

participam. 
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CATEGORIAS – DE ACORDO 

COM OS PAIS 

FREQUÊNCIA ESC1 FREQUÊNCIA ESC2 

 

 

 

Conselho Escolar 

50% dos pais assinalaram que 

participam; 

30% dos pais participam e 

contribuem pouco; 

20% dos pais não participam; 

60% dos pais participam; 

30% dos pais assinalaram que 

participam e contribuem pouco; 

10% dos pais não participam; 

 

 

 

Reuniões pedagógicas para obter 

informações 

70% dos pais participam; 

20% dos pais participam e 

contribuem pouco; 

10% dos pais não participam; 

 

60% dos pais participam; 

30% dos pais participam e 

contribuem pouco; 

10% dos pais não participam; 

 

 

Reuniões para reelaboração do 

PPP 

20% dos pais participam; 

10% dos pais participam e 

contribuem pouco; 

70% pais não participam; 

 

10% dos pais participam; 

10% dos pais participam e 

contribuem pouco; 

80% dos pais não participam; 

 

 

 

Reuniões da APMF 

40% dos pais participam; 

20% dos pais participam e 

contribuem pouco; 

40% dos pais não participam; 

 

30% dos pais participam; 

20% dos pais participam e 

contribuem pouco; 

50% dos pais não participam; 

 

 

Eventos festivos 

70% dos pais assinalaram que 

participam; 

30% não participam; 

 

80% dos pais participam; 

20% não participam de festividades; 

Reuniões para tomarem ciência 

de problemas dos filhos 

 

 

100% dos pais assinalaram que 

participam; 

100% dos entrevistados assinalaram 

que participam; 

 

 

Em visitas para acompanhar os 

trabalhos na escola 

 

60% dos pais participam; 

30% dos pais participam e 

contribuem pouco; 

10% dos pais não participam; 

 

 

50% dos pais participam; 

40% dos pais participam e 

contribuem pouco; 

10% dos pais não participam; 
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Pelos percentuais, o Conselho Escolar que é representado pelos pais, 

apresentam uma participação média entre 50% e 60%. Já em relação às reuniões 

pedagógicas, em que se obtém informações sobre os filhos, os índices são altos, entre 

70% e 60%, o que demonstra o interesse dos pais pelo cotidiano, convívio e 

aprendizagem de seus filhos no ambiente escolar. Os dados sobre a participação dos 

pais na reelaboração do PPP é preocupante, afinal, quase 100% dos pais disseram que 

não participam, haja vista que os assuntos e projetos desenvolvidos para o PPP devem 

ser contemplados pela escola.  Desta forma, o todo da instituição deve fazer parte da 

elaboração e reelaboração do PPP. A APMF apresenta uma divisão da participação dos 

pais, com aproximadamente metade participando e a outra não, assim como no PPP, a 

Associação de Pais e Mestres é um órgão definidor de objetivos da escola, contando 

também com o todo escolar, incluindo os pais em todas as atividades que a escola 

proporciona.    

No que se refere aos eventos festivos e convocação para saber de 

problemas dos filhos, os pais participam e contribuem, como já falado anteriormente, e 

este convívio dos pais com professores e direção era visto com frequência nas visitas 

às escolas. Assim, os pais acompanham os trabalhos realizados na escola e o realizado 

com seus filhos.  

Na segunda questão, de caráter dissertativo, colocamos aos pais a 

seguinte questão: A escola de seu filho (a) obteve uma das melhores notas na 

avaliação feita pelo governo Federal (IDEB). Explique os motivos que levaram a este 

resultado em sua opinião. Por se tratar de muitos questionários, faremos da mesma 

maneira que os questionários dos professores, categorizando as respostas, nos 

atentando a opinião dos pais sobre a escola de seus filhos e como veem este espaço 

de extrema importância para a comunidade e formação das crianças e adolescentes.   

Classificamos para a escola ESC1 três categorias: 30% dos pais não 

responderam a essa pergunta sobre a opinião dos bons resultados no IDEB, 20% dos 

pais acreditam que os motivos para bons índices no IDEB foram a organização da 

escola como um todo, como vimos em uma das respostas: 

 

Acredito que tenha sido pelo fato das crianças terem além das matérias 
curriculares, também outras atividades como culturais e oficinas, o 
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tempo do aluno na escola que facilita para os pais, que na maioria das 
vezes trabalham, preocupados com os filhos que muitas vezes precisam 
até ficar sozinhos, a preocupação não existe se sabemos que nossos 
filhos estão bem alimentados, aprendendo com segurança em um 
ambiente organizado. Enfim, a segurança, a limpeza da escola, as 
refeições de qualidade, o desenvolvimento cultural, a qualidade do 
ensino, bons profissionais orientando esse desenvolvimento. Por todas 
essas razoes obteve bons resultados na avaliação, todas as crianças 
deveriam ter acesso a isto e a muito mais.   

 

Na 3ª ideia/grupo, 50% dos pais acredita que este bom resultado se 

deu pelo bom entrosamento e trabalho coletivo de todos na escola, um das respostas 

chamou atenção: 

 

Em minha opinião este resultado foi obtido através de muita dedicação 
com que os professores em conjunto com os pais e direção trabalham 
em prol dos alunos. O comprometimento apresentado pelo corpo 
administrativo da escola seguido de sua equipe pedagógica que atuam 
objetivamente e singularmente em cada situação mostra que ainda 
somos capazes de apresentar ótimos resultado, desde que haja 
seriedade e compromisso de todos pela a educação. 

 

Já a escola ESC2 também tem três categorias, mas com conotações 

um pouco diferentes: 20% dos pais não responderam a essa pergunta sobre a opinião 

dos bons resultados no IDEB, 50% deles destacam o ensino da escola para o bom 

resultado no IDEB, como vimos em algumas respostas: 

 

Devido ser uma escola de 1º a 4º séries se torna menor em relação a 
um colégio que atende outras séries, com a pouca quantidade de alunos 
o ensino se torna mais eficaz, com as professoras buscando métodos de 
ensino que facilite a aprendizagem das crianças. 
 
As professoras e a diretora estão bastante preparadas e bem instruídas 
para lecionar. O ensino hoje é dificultoso para algumas crianças, mas 
com o esforço dos professores em buscar metodologias novas, muitas 
crianças estão interessadas em estudar e se aprofundar mais na escola. 

 

Na 3ª ideia/grupo, 30% dos pais mencionaram o trabalho coletivo dos 

integrantes da escola: 
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Tenho certeza que pela dedicação e empenho da direção e professores, 
este resultado foi alcançado de uma forma honrosa. Percebi o empenho 
dos professores, da direção e funcionários da escola para o aprendizado 
dos alunos. 
 
Uma excelente direção e equipe de trabalho no quais envolvem 
professores, auxiliares, funcionários tanto da segurança da escola, 
quanto da alimentação fornecida as crianças. 
 
Acredito que o índice de 5,2 alcançado no IDEB foi obtido mediante a 
esforços da direção, equipe pedagógica, professores e principalmente 
dos alunos avaliados e é claro do apoio dos pais, pois índices como 
esses só são obtidos através de esforço de todos e da realização de um 
trabalho sério. 

 

A resposta dos pais será de grande importância para refletirmos sobre a 

gestão das escolas, como as pessoas de “fora” da escola analisam uma avaliação do 

IDEB e como esta avaliação reflete na visão de escola que os pais têm.  

Na escola ESC1, 30% dos pais não responderam a questão, mas 

referiram-se à organização do espaço físico e das pessoas da escola, assim como o 

entrosamento e trabalho coletivo como fatores para o resultado do IDEB.  Na ESC2, 

20% dos pais não responderam à questão e como justificativa dada aos bons 

resultados, mencionaram o ensino da escola, no que se refere às metodologias que 

auxiliam os alunos na aprendizagem e o trabalho coletivo da escola, incluindo os pais. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao final deste estudo algumas considerações e apontamentos fazem-se 

necessários. Após uma revisão bibliográfica e uma visão da realidade obtida por meio 

da pesquisa de campo, possibilitou-nos visualizar e confrontar a teoria e sua respectiva 

materialização. Importantes temas foram discutidos neste trabalho de análise da Gestão 

Escolar como instrumento de construção da democracia no interior da escola pública. 

Ao longo do período histórico, diferentes conotações foram construídas acerca da 

Gestão. O entendimento de gestão escolar e suas mudanças de no decorrer do tempo 

foram fundamentais para compreender que toda instituição de ensino tem suas 

diferenças, mas os pontos relevantes que sustentam a gestão estão presentes em 

todas as escolas. E a partir desta constatação é que analisamos a organização das 

escolas. 

As referidas escolas da pesquisa, ou seja, as que obtiveram os 

melhores escores no IDEB, mostra que o envolvimento da comunidade e sua respectiva 

participação nos órgãos colegiados da escola é que sustentam a gestão compartilhada, 

garantindo que sejam respeitadas as decisões da comunidade interna e externa. E a 

ausência, ou mesmo, suspensão temporária destes órgãos podem influenciar 

diretamente a qualidade de ensino na escola. 

A participação dos pais no que diz respeito ao ensino e aprendizagem 

de seus filhos foi outro diferencial que encontramos nestas escolas. A participação dos 

pais não deve ser como apregoada pelo neoliberalismo, envolvendo-se na manutenção 

da escola e respaldando a desobrigação do estado, mas sim cumprindo seu papel, ou 

seja, ajudando seus filhos a compreenderem a importância da escola e, desta forma, 

colaborando com o trabalho dos professores e equipe pedagógica. 

O trabalho realizado em ambas as escolas buscou abordar os 

elementos que influenciaram o bom desempenho dos alunos no IDEB, para tanto, foi 

necessário estudarmos a fundo os elementos que poderiam ter influenciado neste 

resultado no âmbito da gestão. A pesquisa com os professores e pais, além das 

diretoras ajudou a mapear a organização e andamento das escolas. Constatamos com 

o trabalho que muitos fatores apontados como fundamentais no processo de 



73 

 

democratização estão presentes na escola, porém, ainda há muitos desafios a serem 

superados, como demonstram algumas contradições que as entrevistas apontaram, 

cabendo destacar a título de ilustração, o papel da mantenedora que muitas vezes é 

coercitivo, indo contra o movimento de democratização das decisões. 

Os dados demonstraram que os professores são comprometidos com 

seu trabalho, que a direção precisa ter norteamentos claros de seu trabalho, que os 

pais devem participar da escola cumprindo seu papel como pais em casa e no processo 

de tomada de decisão, participando, para isso, dos órgãos colegiados da escola e que o 

envolvimento de todos no processo resultam em bons resultados por parte dos alunos. 

A gestão democrática da escola pública enquanto princípio foi um 

avanço no processo de organização do trabalho pedagógico, mas ainda são 

necessários estudos que tragam a perspectiva de que é possível concretizá-la em prol 

do bom desempenho dos alunos. Neste sentido, acreditamos que nossa pesquisa 

trouxe uma importante contribuição, na medida em que provou que, mesmo com 

percalços é possível e necessário construir uma escola aberta à comunidade no que diz 

respeito ao processo de tomada de decisões.  

Sendo a educação um processo essencialmente humano, é preciso 

construir e reconstruir espaços em que os humanos envolvidos se manifestem e se 

comprometam para garantir que as futuras gerações tenham acesso com qualidade aos 

conhecimentos historicamente construídos pela humanidade, respeitando-se suas 

diferenças e necessidades.   
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APÊNDICE A - ENTREVISTAS 

 

Pesquisa destinada aos Diretores 
 
1) Dados da Direção: 
 

• Tempo de serviço 
 
• Forma de acesso ao cargo 

 
• Formação acadêmica 

 
2) Como é constituído o Conselho Escolar? 

 

3) O Conselho Escolar se reúne com alguma periodicidade? Qual? 

 

4) Quais são as principais atribuições e contribuições pra escola do Conselho Escolar?  

 

5) E a APMF? Como funciona? Como é constituída? Como se organiza? Como 

contribui para o bom andamento da escola? 

 

6) Que grupo/segmento da comunidade escolar interna e externa tem maior peso nas 

decisões da escola? 

 

7) De que forma os pais participam da escola? 

Pedagógico:  

Financeiro:  

Administrativo:  

 

8) Como é a relação da equipe pedagógica com os docentes no que se refere à tomada 

de decisões? 

 

9) Como se dá a elaboração e realimentação do PPP da escola? 
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10) Além do PPP a direção conta com algum outro tipo de planejamento na escola? 

 

11) Quais razões você acredita que foram fundamentais para que a escola conseguisse 

o bom resultado do IDEB? 

 

12) Como a gestão contribuiu para isso? 

 

13) Você acredita na gestão democrática? 

 

14) Neste processo de gestão democrática, como você qualifica o papel do diretor? 

 

15) É feita alguma avaliação institucional, além daquelas feitas pelo governo? Como 

acontece? 

 

16) Que liberdade a Prefeitura te dá em termos de decisões pedagógicas e 

administrativas? 

 

 Pesquisa destinada aos Professores 

 

Idade: (  ) Até 20 anos   (  ) Entre 20 e 30   (  ) Entre 40 e 50  (  ) Mais de 50 

 

Experiência 

Formação acadêmica: (  ) Nível Médio   (  ) Licenciatura Especifica (Ex. Letras)  

 ( ) Licenciatura Pedagogia completo/incompleto ( ) Licenciatura Normal Superior 

completo/incompleto 

 Tem Pós Graduação: (  ) Lato sensu ( especialização). Quantas?     (  ) 1  

(  ) mais de 1   (  )Mestrado   (  ) Doutorado 

 

1) Você participou da elaboração do PPP desta escola? 

(  ) Sim   (  ) Não   (  ) Algumas vezes 
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2) Você participa das decisões pedagógicas da escola? 

(  ) Sim   (  ) Não   (  ) As vezes  

 

3) Você participa das decisões administrativas da escola? 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Em algumas 

 

4) Você se considera um professor: 

(  ) Bastante participativo, pois conhece todo o andamento da escola. 

( ) Participativo de algumas decisões, pois nem todas são abertas para a opinião dos 

professores. 

(  ) Pouco participativo porque não tem condições ou não tem interesse em participar de 

todos os eventos e reuniões para a tomada de decisões na escola.  

 

5) Você participa do Conselho Escolar? 

(  ) Sim   (  ) Não   (  ) Já participei 

 

6) Você sabe quais são as atribuições do Conselho Escolar? 

(  ) Sim   (  ) Não   (  ) Conheço superficialmente 

 

7) Se a resposta foi sim para a questão 6, assinale a principal atribuição do Conselho 

Escolar? 

(  ) Emitir parecer sobre assuntos referentes ao processo ensino/aprendizagem. 

( ) Analisar as informações sobre os conteúdos curriculares, encaminhamento 

metodológico e processo de avaliação que afetam o rendimento escolar. 

(  ) Propor medidas que viabilizem um melhor aproveitamento escolar. 

(  ) Estabelecer planos viáveis de recuperação dos alunos. 

( ) Decidir sobre a aprovação ou reprovação do aluno que, após a apuração dos 

resultados finais, não atinja o mínimo solicitado pela instituição.   

 

8) Como você avalia a participação dos pais na escola? 

(  ) Ruim   (  ) Boa   (  ) Poderia ser melhor 



80 

 

 

9) Assinale 1 para situações em que os pais participam, 2 para àquelas em que 

participam e contribuem pouco e 3 para situações em que os pais não participam. 

(  ) Nas reuniões do Conselho Escolar. 

(  ) Nas reuniões Pedagógicas para obter informações sobre os filhos. 

(  ) Nas reuniões para reelaboração do PPP na escola. 

(  ) Nas reuniões da APMF. 

(  ) Em eventos festivos. 

(  ) Quando convocados para tomarem ciência de problemas que os filhos estão 

apresentando. 

(  ) Em visitas constantes para acompanhar os trabalhos na escola. 

 

10) A escola faz algum tipo de autoavaliação institucional? 

(  ) Sim   (  ) Não que eu saiba 

 

11) Você participou do plano de ações de sua escola? 

(  ) Sim   (  ) Não   (  ) A escola não possui plano de ação 

 

12) Você avalia que a relação da Prefeitura com a escola: 

( ) É Autoritária, não dando margens para grandes mudanças nem pedagógicas, nem 

administrativas, nem financeira. 

(  ) É aberta a inovações e soluções locais dos problemas de qualquer ordem. 

(  ) Dá abertura em apenas alguns aspectos de natureza pedagógica. 

 

13) Você considera que a gestão de sua escola é democrática? 

(  ) Sim    (  ) Não   (  ) Em partes 

 

Explique sua resposta: 

 

14) Sua escola obteve os melhores índices do IDEB no Município de Cambé. Como 

você contribuiu pra isso? 
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Pesquisa destinada aos Pais 
 
1) Assinale 1 para situações em que os pais participam, 2 para as que participam e 

contribuem pouco e 3 para situações em que os pais não participam. 

(  ) Nas reuniões do Conselho Escolar. 

(  ) Nas reuniões Pedagógicas para obter informações sobre os filhos. 

(  ) Nas reuniões para reelaboração do PPP na escola. 

(  ) Nas reuniões da APMF. 

(  ) Em eventos festivos. 

(  ) Quando convocados para tomarem ciência de problemas que os filhos estão 

apresentando. 

(  ) Em visitas constantes para acompanhar os trabalhos na escola. 

 

2) A escola de teu filho(a) obteve uma das melhores notas na avaliação feita pelo 

governo Federal (IDEB). Explique os motivos que levaram a este resultado em sua 

opinião. 

 
 

 

 


