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RESUMO 

A gestão democrática é um dos assuntos vastamente abordados por profissionais de diversos 

segmentos empresariais, inclusive pelos profissionais da educação. A melhoria da qualidade 

educacional ganha cada vez mais destaque em estudos e pesquisas de profissionais da área. 

Tendo como parâmetro a gestão escolar democrática e sua contribuição para a qualidade 

educacional, esta pesquisa teve como propósito investigar como a gestão democrática pode 

contribuir para a melhoria da qualidade da educação. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de 

cunho qualitativo por meio de um levantamento bibliográfico. E ainda, uma pesquisa de 

campo, e também uma pesquisa instrumental através da análise dos Indicadores da Qualidade 

na Educação do Ministério da Educação, utilizando-se como instrumento para a coleta de 

dados um questionário focalizando analisar qual a visão dos gestores sobre a contribuição da 

gestão democrática para as escolas municipais de Horizonte, Ceará. Os questionários foram 

aplicados aos representantes gestores de quatro escolas municipais de Horizonte, Ceará. Após 

a análise dos resultados percebeu-se que os gestores escolares utilizam o modelo de gestão 

democrática, apesar da existência de algumas lacunas e desafios para a sua concretização. Em 

meio a tantas decisões e ações envolvidas na gestão escolar, reside o desafio de uma gestão 

compartilhada que busca envolver todos os segmentos da comunidade escolar. Observou-se, 

ainda, que, na visão dos gestores, a gestão compartilhada é o caminho a ser percorrido para a 

obtenção de uma educação de qualidade, por meio da participação de toda a comunidade 

escolar no processo de tomada de decisões e nas ações da escola.  

 

Palavras-Chaves: Educação. Gestão Democrática. Qualidade Educacional.  
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ABSTRACT 

The democratic management of affairs is a widely discussed by professionals from various 

business segments, including by education professionals. Improving the quality of education 

has gained increasing prominence in studies and research professionals. Since the parameter 

of democratic school management and its contribution to educational quality, this research 

aimed to investigate how the democratic management can contribute to improving the quality 

of education. To this end, we performed a qualitative research through a literature review. 

Also, a field research, and also a research instrument through analysis of indicators of Quality 

in Education of the Ministry of Education, using as a tool for data collection a questionnaire 

which focused on analyzing the views of managers on the contribution of for the democratic 

management of public schools Horizonte, Ceará. Questionnaires were administered to 

representatives of four managers of municipal schools of Horizonte, Ceará. After analyzing 

the results, it was found that the school managers use the model of democratic management, 

although there are some gaps and challenges to its complete achievement. Amid so many 

decisions and actions involved in school management, lies the challenge of a shared 

management that seeks to involve all segments of the school community. It was noted also 

that, in the opinion of management, shared management is the way to go to obtain a quality 

education, through the involvement of the entire school community in making decisions and 

actions of the school. 

 

Key Words: Education. Democratic Administration. Educational Quality.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão democrática é um dos assuntos vastamente abordados pelos diversos 

segmentos empresariais, inclusive por profissionais da educação. Conforme Ferreira, Reis e 

Pereira (1997) as empresas e a gestão existem em fase de crescimento desde os primórdios 

dos tempos. Foi apenas em 1903 que surgiu o primeiro estudo científico de gestão 

apresentado sob forma de uma teoria. Da Escola de Administração de Taylor aos nossos dias 

e a evolução dos trabalhos tem ocorrido em ritmo acelerado. De acordo com os referidos 

autores, existem algumas tendências que levam à formação de novos modelos de gestão. 

Algumas dessas tendências são a globalização e a nova configuração dos blocos econômicos. 

Outra tendência é a formação de parcerias e alianças entre organizações do mesmo setor. O 

avanço tecnológico e as novas parcerias surgem como inovações significativas no campo da 

gestão empresarial no primeiro momento do século XXI. 

De acordo com os referidos autores há no Brasil um grande movimento em forma 

de depoimentos sobre assuntos que abordam filosofias administrativas e suas técnicas 

empregadas no processo de modo que: 

Algumas expressões frequentemente utilizadas, a exemplo de administração 

participativa, empresa holística, administração virtual, intrapreneuring, são citadas 

como referencia, tanto por dirigentes quanto por trabalhadores. Elas refletem a busca 

de caminhos para melhorar o desempenho organizacional, por meio de uma 

participação mais efetiva de todos os envolvidos nos processos administrativos e 

operacionais da empresa (FERREIRA, REIS, PEREIRA, 1997, p. 4). 

 

A gestão participativa e a melhoria da qualidade na educação ganham cada vez 

mais destaque em estudos e pesquisas de profissionais da área. Esta pesquisa busca investigar 

como a gestão democrática pode contribuir para a melhoria da qualidade da educação. A 

preocupação com a qualidade na educação é uma das características da gestão escolar 

democrática, conforme destaca o Ministério da Educação (2007, p. 41): “Algumas 

características da gestão escolar democrática são o compartilhamento das decisões e 

informações, a preocupação com a qualidade na educação”. Para contribuir com a avaliação 

da qualidade educacional foi criado pelo Ministério da Educação (MEC), um projeto que tem 

por coordenadores gerais: Vanda Magasão Ribeiro e Silvio Kaloustian: o Projeto Indicadores 

da Qualidade na Educação. Este projeto tem como principal objetivo a avaliação da qualidade 

na educação, conforme critérios próprios. Para isso, foram identificados sete elementos, 

nomeados de dimensões, a saber: ambiente educativo; prática pedagógica e avaliação; ensino 

e aprendizagem da leitura e da escrita; gestão escolar democrática; formação e condições de 
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trabalho dos profissionais da escola; espaço físico escolar; acesso, permanência e sucesso na 

escola (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007).  

Esta pesquisa foi fundamentada na dimensão gestão escolar democrática 

apresentada no projeto Indicadores da Qualidade na Educação do Ministério da Educação 

(MEC) visando analisar as contribuições da gestão democrática para a qualidade na educação 

e colaborar para as discussões acerca dos desafios enfrentados pelos gestores escolares para a 

melhoria da qualidade educacional.  

 

1.1 Formulação do Problema 

  

É cada vez mais comum, ouvir falar sobre gestão participativa, através dos meios 

de comunicação como jornais, revistas, sites ou artigos que tratam sobre a educação no país. É 

por meio da gestão escolar democrática e da participação da comunidade escolar na luta pelos 

assuntos que são do interesse de todos, pela melhoria da qualidade na educação, que se deseja 

alcançar tais objetivos e obter avanços na educação e, consequentemente, na melhoria da 

qualidade de vida. Ao refletir sobre a importância da participação da comunidade escolar nos 

processos de gestão da escola, a Secretaria da Educação Básica do Ceará (2005, p. 37), 

afirma:  

Para tanto, se torna imprescindível a inserção ativa e consciente da comunidade 

escolar em todas as decisões e encaminhamentos operacionais, a fim de que possa 

exercitar, compreender e lutar em nome da democracia, da autonomia e da 

participação nos processos de gestão da escola, do ensino e da aprendizagem.  

 No sistema educacional, a postura participativa do gestor influencia a 

participação dos demais membros da comunidade escolar, o que por sua vez, possibilita a 

promoção da qualidade da educação, da vida humana necessária, conforme destaca Hora 

(1994, p. 41): 

No sistema educacional, a concepção teórica do critério de relevância está em 

função direta com a postura participativa dos responsáveis pela sua administração. 

Desse modo, quanto mais participativo, solidário e democrático for o processo 

administrativo, maiores as possibilidades de que seja relevante para indivíduos e 

grupos e também maiores as possibilidades para explicar e promover a qualidade de 

vida humana necessária. O papel da administração da educação aí, será o de 

coordenar a ação dos diferentes componentes do sistema educacional, sem perder de 

vista a específica de suas características e de seus valores de modo que a plena 

realização de indivíduos e grupos seja efetivada.  

A partir dessas reflexões, emergem os seguintes questionamentos: Como a gestão 

democrática pode contribuir para a melhoria da qualidade da educação? Qual a visão dos 
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gestores sobre a contribuição da gestão democrática para as escolas municipais de Horizonte, 

Ceará? 

 

1.2 Justificativa 

 

De acordo com Vieira (2008) o gestor escolar se depara, atualmente, com grandes 

desafios que precisam ser enfrentados de modo a viabilizar a participação dos diferentes 

segmentos na organização da escola. O compartilhamento de decisões e informações, a 

preocupação com a qualidade da educação, a transparência dos recursos da escola e a relação 

custo-benefício são algumas características da gestão democrática. Para vencer esses desafios 

pressupõe-se um pacto de toda a comunidade pela educação. Diante desse desafio, o gestor 

escolar da atualidade deve procurar envolver toda a comunidade escolar, não somente aqueles 

que são mais atuantes. Para que essa participação ocorra, o diretor necessita usar a 

criatividade com o objetivo de alcançar todos os segmentos da comunidade, discutir propostas 

e implementar ações conjuntas por meio de parcerias a fim de proporcionar grandes resultados 

para melhorar a sua escola, e através de seu exemplo, contribuir para a melhoria da qualidade 

na educação em seu país.  

Diante do exposto, salienta-se a relevância da realização de uma pesquisa que 

busca analisar qual a visão dos gestores sobre a contribuição da gestão democrática para as 

escolas municipais de Horizonte, Ceará. Vale ressaltar que o interesse da estudante sobre o 

tema se deu pela observação de anos de vivência com gestores escolares, por identificar suas 

múltiplas tarefas e responsabilidades. E também pelos conhecimentos adquiridos durante todo 

o curso de Secretariado Executivo sobre a gestão e seus modelos, em especial o democrático. 

Através desta pesquisa buscou entender como o modelo de gestão democrática pode 

contribuir para a melhoria da qualidade educacional. 

O presente trabalho pode contribuir para o profissional de secretariado executivo 

visto que o mesmo pode atuar nas mais diversas áreas como co-gestor, inserindo-se nesse 

contexto, a gestão educacional. Ressalta-se que o referido profissional tem múltiplas funções 

dentre elas a de assessorar o gestor, desta forma o profissional de secretariado executivo 

poderá obter ao longo da pesquisa, informações relevantes sobre a gestão participativa e sua 

contribuição para a melhoria da qualidade, que podem ser aplicadas tanto na escola quanto no 

meio empresarial. 

  

1.3 Objetivos 
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1.3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar como a gestão democrática pode contribuir para a melhoria da qualidade 

da educação. 

 

1.3.2 Objetivo Específico 

 

 Analisar qual a visão dos gestores sobre a contribuição da gestão democrática para as 

escolas municipais de Horizonte, Ceará.  

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O trabalho está organizado em seis seções:  

Na primeira seção apresenta-se a introdução abordando o problema, a justificativa 

e os objetivos da pesquisa. 

Na segunda seção são analisados alguns aspectos conceituais e teóricos sobre a 

gestão escolar e sobre o perfil do gestor escolar na atualidade. 

Na terceira seção faz-se uma reflexão sobre a contribuição e a importância da 

gestão democrática para a qualidade educacional.  

Na quarta seção focaliza-se a metodologia da pesquisa. 

Na quinta seção apresentam-se os resultados e a análise da pesquisa.  

Na sexta seção tem-se como foco as considerações finais.  
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2 ASPECTOS CONCEITUAIS BÁSICOS DA GESTÃO ESCOLAR 

 

Esta seção apresenta os conceitos de escola, administração, gestão e gestão 

escolar, observando opiniões de variados autores. Aborda, ainda, a gestão escolar 

contemporânea; a escola dos novos tempos diante das atuais transformações ocorridas pelo 

processo de reestruturação capitalista mundial, e diante desses fatos, analisa o perfil do gestor 

escolar e suas competências e responsabilidades. 

 

2.1 A Escola 

 

A escola não se reduz “a um mero reverso das políticas”. (ALMANDOZ; VITAR, 

2006 apud VIEIRA, 2008, p. 24). Entretanto, configura-se como um espaço de reconstrução e 

de inovação oferecendo elementos para a formulação de novas políticas. Uma instituição 

escolar pode ser considerada como unidade básica e espaço de realização dos objetivos e 

metas do sistema educativo (LIBÂNEO, 2008). Segundo a Secretaria da Educação Básica do 

Ceará (2005) a escola tem um papel diferenciado das demais instituições sociais, ela é o lugar 

onde ocorre o processo intencional de ensino-aprendizagem, por excelência. Libâneo (2008) 

apresenta a escola como um espaço educativo, uma comunidade de aprendizagem, como uma 

instância de mediação cultural entre os significados, sentimentos e as condutas da sociedade e 

o desenvolvimento humano das novas gerações.  Nesse sentido, as escolas podem ser 

consideradas como: 

Lugares de inter-cruzamento de culturas, entre elas, a cultura da escola. A cultura da 

escola refere-se àqueles significados, modo de pensar e agir, valores, 

comportamentos, modos de funcionamento que, de certa forma, mostram a 

identidade, os traços característicos, da escola e das pessoas (ou cultura 

organizacional) é o que sintetiza os sentidos que as pessoas dão às coisas, gerando 

um padrão coletivo de pensar e perceber as coisas e de agir. Portanto, não 

conhecemos uma escola apenas pelo que se vê, pelo que aparece mais diretamente à 

nossa observação (as formas de gestão, as reuniões, a elaboração do projeto 

pedagógico e do currículo, as relações sociais entre os integrantes da escola etc.). É 

preciso captar aqueles significados, valores, atitudes, modos de convivência, formas 

de agir e de resolver problemas, frequentemente ocultos, invisíveis, que vão 

definindo uma cultura própria de cada escola (LIBÂNEO, 2008, p. 33). 

 

Hora (1994) defende que a função de uma escola não é apenas reproduzir relações 

sociais, mas também de criar um espaço em que a sociedade produz os elementos de sua 

própria contradição. É um lugar em que as forças contraditórias, peculiar do capitalismo, se 

defrontam, lugar onde há livre circulação de ideologias onde a classe dominante propaga suas 
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ideias com o sentido de desenvolver práticas educacionais numa busca constante pela 

democratização, conforme afirma o citado autor: 

A escola é um lugar de livre circulação de ideologias onde a classe dominante 

espalha suas concepções, a mesmo tempo espalha suas concepções que permite a 

ação dos intelectuais orgânicos rumo ao desenvolvimento de práticas educacionais 

em busca da democratização. A escola, como instituição que deve procurar a 

socialização do saber, da ciência, da técnica e das artes produzidas socialmente, deve 

estar comprometida politicamente e ser capaz de interpretar as carências reveladas 

pela sociedade, direcionando essas necessidades em função de princípios educativos 

capazes de responder às demandas sociais (HORA, 1995, p. 34). 

 

Desta forma, pode-se dizer que a escola é um espaço de realização de objetivos e 

metas do sistema educacional de um país. Seus princípios educativos devem ter a capacidade 

de interpretar as crenças reveladas pela sociedade. Um lugar onde as pessoas adquirem 

conhecimentos, onde “há forças contraditórias, na medida em que a educação é dialética e 

assume formas de regulação ou libertação, a escola é arena onde os grupos sociais lutam por 

legitimidade e poder” (HORA, 1994, p. 34). Espaço onde há acesso a ensinamentos que 

devem ser aprimorados e praticados no dia a dia, a escola é, portanto, uma instituição de suma 

importância para a formação da cidadania. 

 

2.2 Administração versus Gestão 

 

Segundo Maximiano (2004, p.33) “Administração é uma palavra antiga associada 

a outras que se relacionam com o processo de tomada de decisões sobre recursos e objetivos.” 

A palavra administração vem do latim administratione, assim como manejo e gestão. 

(MAXIMIANO, 2004). Para o citado autor, estas palavras tem o mesmo significado, 

compreendem a um processo dinâmico de tomar decisões sobre a utilização de recursos para 

possibilitar a realização de objetivos, o conceito de administração pode ser entendido, 

também, como uma arte, e como toda arte, a administração depende de habilidades: 

A administração é uma arte, no sentido de profissão ou área de ação humana. Toda 

arte depende de habilidades. As pessoas que administram organizações (os gerentes) 

precisam de competências, que incluem diversas habilidades gerenciais. As 

habilidades podem ser adquiridas ou aprimoradas por meio de experiência e estudo. 

Algumas pessoas revelam talento excepcional como administradores, nos mais 

variados tipos de organizações e empreendimentos humanos. Henry Ford e Bill 

Gates são algumas pessoas que demonstram essa habilidade em alto grau. As 

grandes organizações disponibilizam as realizações individuais, mas sempre há 

talentos, muitas vezes anônimos, por trás das realizações coletivas (MAXIMIANO, 

2004, p. 35). 

 

Para a Secretaria da Educação Básica do Ceará (2005) o conceito de gestão tem 

um sentido mais amplo do que o conceito da ação de administrar, que por sua vez é um dos 

elementos da gestão com o foco na escola, já que esta possui uma organização específica: 
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O conceito de gestão é compreendido como a coordenação dos esforços individuais 

e coletivos em torno da consecução de objetivos comuns, definidos por uma política 

de ação e inspirados por uma filosofia orientada e por todos partilhada. Tem um 

sentido mais amplo do que a ação administrativa que por sua vez, passa a ser um dos 

elementos da gestão, assim o foco na escola, a compreensão de que ela se constitui 

em uma organização específica, com dinâmica própria, e não em um apêndice das 

secretarias de educação, vem substituindo a perspectiva de gestão que envolve os 

aspectos administrativos, físicos, pedagógicos e sociais (SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ, 2005, p. 47). 

 

Para Maximiano (2004) gestão tem o mesmo significado que administração, o 

conceito de Gestão. Já Libâneo (2008) relata que os termos organização, administração e 

gestão tem significados muito parecidos, os três são aplicados aos processos organizacionais. 

O autor acima citado, define os principais termos sobre a gestão educacional da seguinte 

forma: 

Organizar significa dispor de forma ordenada, articular as partes de um todo, prover 

as condições necessárias para realizar uma ação; administrar é o ato de governar, de 

pôr em prática um conjunto de normas e funções; gerir é administrar, gerenciar, 

dirigir. No campo da educação, a expressão organização escolar é frequentemente 

identificada como administração escolar, termo que tradicionalmente caracteriza os 

princípios e procedimentos referentes à ação de planejar o trabalho da escola, 

racionalizar o uso dos recursos (materiais, financeiros, intelectuais), coordenar e 

controlar o trabalho das pessoas. Alguns autores utilizam essas duas expressões 

indistintamente, outros atribuem maior amplitude a uma ou a outra. O mesmo 

acontece com os termos gestão e direção, ora tomados como sinônimos, ora o 

primeiro praticamente se confundindo com administração e o segundo como um 

aspecto do processo administrativo. O termo cultura organizacional vem diretamente 

associado à ideia de que as organizações são marcadas pelas interações sociais entre 

as pessoas, destacando as relações informais que ocorrem na escola, para além de 

uma visão meramente burocrática do funcionamento da instituição. Essa ideia da 

escola como um sistema sociocultural vem suscitando cada vez mais interesse por 

causa de suas implicações no funcionamento da escola, especialmente no projeto 

pedagógico, na construção do currículo e nas formas de gestão (LIBÂNEO, 2008, p. 

97). 

 

Conforme a Secretaria da Educação Básica do Ceará (2005) administração é o 

termo que se refere ao processo de tornar possível a realização de determinados objetivos, 

através de ações de outras pessoas, este processo deve ter, porém, as primeiras ações 

realizadas pelo gestor, tais como: planejamento, organização, liderança e controle de 

atividades: 

Em geral, o termo administração refere-se ao processo de fazer com que as 

atividades relacionadas aos objetivos existenciais de uma organização, sejam 

realizadas de forma eficiente e eficaz através de outras pessoas. O processo 

representa as funções ou atividades primárias realizadas pelos gestores, ou seja, o 

planejamento, a organização, a liderança e o controle das atividades (SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ, 2005, p. 89). 

 

A partir desses conceitos entende-se que administrar é tomar decisões sobre qual 

recurso deve ser utilizado para alcançar determinado objetivo, para alguns autores, e gestão 

tem o mesmo significado de administração. Neste sentido, gerir é articular maneiras de prover 
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condições necessárias para a realização de uma ação. Em ambos os termos, o foco é atingir o 

alvo, alcançar o objetivo traçado e para obter sucesso no resultado final, são necessárias 

realizações de ações previamente planejadas. 

 

2.3 Gestão Escolar 

 

Este termo “é usualmente associado à pessoa do diretor, de forma que muitos 

autores resumem uma boa escola, como a escola dos bons diretores” (GATTI, 2008, p. 39). 

Seguindo esta linha de pensamento, o gestor escolar tem papel fundamental para o sucesso da 

sua escola. Ele deve procurar envolver o máximo de pessoas e instituições possíveis em seu 

trabalho, delegando responsabilidades, treinando o seu pessoal, acompanhando o processo de 

ensino e aprendizagem para que possa atingir o seu principal objetivo: uma educação de 

qualidade em sua instituição. 

Segundo Vieira (2008) gestão escolar refere-se à esfera de abrangência dos 

estabelecimentos de ensino. Desta definição dependem muitas outras. A proposta pedagógica 

é o norte da escola traçando caminhos que a comunidade escolar busca para si e para aqueles 

que estão à sua volta. Libâneo (2008) enfatiza que o centro da organização e do processo 

administrativo é a tomada de decisão e faz menção à diferença dos significados do termos 

organização, gestão e direção, dependendo da concepção: 

Os processos intencionais e sistemáticos de se chegar a uma decisão e de fazer a 

decisão funcionar caracterizam a ação que denominamos gestão. Em outras palavras, 

a gestão é atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para se atingir 

os objetivos da organização, envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e 

técnico-administrativos. Nesse sentido, é sinônimo de administração. A direção é 

um princípio e atributo da gestão, mediante a qual é canalizado o trabalho conjunto 

das pessoas, orientando-as e integrando-as no rumo dos objetivos. Basicamente, a 

direção põe em ação o processo de tomada de decisões na organização, e coordena 

os trabalhos, de modo que sejam executados da melhor maneira possível. A 

organização e os processos de gestão, incluindo a direção, assumem diferentes 

significados conforme a concepção que se tenha dos objetivos da educação em 

relação à sociedade e à formação dos alunos. Por exemplo, numa concepção técnico-

científica de escola, a direção é centralizada numa pessoa, as decisões vem de cima 

para baixo, bastando cumprir um plano previamente elaborado, sem a participação 

dos professores, especialistas ou usuários da escola. Já numa concepção 

democrático-participativa, o processo de tomada de decisões se dá coletivamente, 

participativamente. A direção pode, assim, estar centrada no indivíduo ou no 

coletivo, sendo possível uma direção individualizada ou uma direção coletiva ou 

participativa (LIBÂNEO, 2008, p. 101).  

 

Hora (1994) observa que a gestão escolar segue caminhos traçados historicamente 

pela administração empresarial, neste sentido, sua forma de administrar não se desvincula dos 

princípios administrativos empresariais, com suas características capitalistas. Desta forma o 

gestor escolar tem funções básicas como organizar e administrar a instituição, onde as regras 
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capitalistas tendem a se propagar por toda a sociedade. Entretanto, essa perspectiva 

administrativa contribui para que muitos gestores se tornem senhores absolutos de seus 

colaboradores, esquecendo-se de sua principal função, através da sua administração, exercer 

uma liderança política, cultural e pedagógica, a fim de garantir o atendimento das 

necessidades de sua clientela, cuidando da elevação do nível cultural das massas, prezando 

pela melhoria da qualidade educacional. É importante ressaltar, porém, que o novo modelo de 

gestão escolar que prolifera no Brasil é o modelo democrático com o incentivo da 

participação de toda a comunidade escolar a fim de tornar a informação acessível, e por sua 

vez, possibilitar a participação de todos no processo de tomada de decisão e assim poder 

contribuir para a melhoria da qualidade educacional. De acordo com o citado autor, a gestão 

participativa é necessária ao desenvolvimento da sociedade democrática: 

As teorias a respeito da administração escolar numa perspectiva democrática tem 

proliferado no Brasil ultimamente, no intuito de explicar sua fundamentação, 

apontando a gestão participativa como uma das condições necessárias para o 

desenvolvimento da sociedade democrática. A participação em todos os níveis do 

processo educacional garantirá que a apresentação de outros conteúdos culturais se 

faça a partir de valores próprios dessa comunidade. Essa participação se efetivará 

através da integração do processo educacional às demais dimensões da vida 

comunitária e da geração e operacionalização de situações de aprendizagem com 

base no repertório cultural regional e local (HORA, 1994, p. 21). 

 

 Segundo a análise destas definições, o termo gestão escolar está diretamente 

ligado ao gestor escolar, de modo que alguns autores consideram uma boa escola como a 

escola dos bons diretores, mas também se refere à esfera de abrangência dos estabelecimentos 

de ensino. A gestão escolar segue por caminhos que foram traçados ao longo da história 

educacional no País, desde a gestão autocrática, onde o gestor detinha o poder como senhor 

absoluto sobre os seus subordinados. Atualmente, porém, tem sido traçado um novo modelo 

de gestão: o democrático, através do incentivo da participação da comunidade escolar no 

processo de tomada de decisões em assuntos relacionados aos interesses de todos que 

compõem o sistema educacional. Não é fácil seguir por este caminho mediante os fortes 

traços do velho modelo, esse tem sido, portanto, um desafio enfrentado pelos novos gestores 

escolares. 

 

2.3.1 Gestão Escolar Contemporânea 

 

O sistema educacional brasileiro tem sofrido profundas transformações desde a 

chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 até os dias atuais. Vieira (2008) faz um breve 

histórico desde os jesuítas que foram os primeiros educadores do Brasil à atualidade. A 
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administração jesuíta era uma administração vertical, hierárquica, que se prosseguiu no 

período do império, em que a forma de administrar é também uma imposição, neste modelo, 

uns pensam e outros executam as tarefas. Modelo esse, que tem evoluído ao longo da história. 

O período vivenciado hoje, é justamente o período de luta pela desconstrução desse modelo. 

O novo modelo é resultado das lutas, dos movimentos sociais e tem recebido o nome de 

gestão democrática: 

O momento atual é muito importante para a educação brasileira. Dispõem-se de 

instrumentos legais, construídos com a participação da sociedade civil, mormente de 

educadores, e de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da escola. Como 

tornar concretas todas essas conquistas? Essa não será uma responsabilidade, 

também, dos diretores de escola? Esses, juntamente com a equipe escolar, com os 

alunos e a comunidade, devem empenhar os seus melhores esforços na construção 

de uma educação escolar de qualidade e exercer uma vigilância cidadã para que os 

poderes públicos cumpram corretamente o seu dever, inscrito na Constituição 

Brasileira (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ, 2005, p. 71). 

 

De acordo com a Secretaria da Educação Básica do Ceará (2005) atualmente, o 

modelo de gestão que está em alta, como a gestão que faz a diferença é o modelo 

democrático, a gestão escolar tem se tornado um dos itens básicos das agendas das políticas 

nacionais e internacionais da educação e também um dos temas que tem sido bastante 

discutido nos meios de comunicação como revistas, jornais e outros, conforme a citação 

abaixo: 

A gestão escolar é largamente reconhecida, hoje, como um dos elementos 

determinantes do desempenho de uma escola, o que, por sua vez, é expresso pelo 

sucesso alcançado, ou não, por seus alunos. Até bem pouco tempo, esse 

reconhecimento ficava limitado aos resultados de pesquisas realizadas sobre o tema 

e divulgação nos meios educacionais. Nos anos 90, a ênfase na gestão escolar 

tornou-se um dos itens básicos das agendas das políticas nacionais e internacionais 

de educação, merecendo destaque em inúmeros documentos resultantes de debates 

de caráter mundial. A tal ponto se estabeleceu uma preocupação em torno desse 

tema, que os jornais de circulação diária já passam a apresentar reportagens com 

experiências bem-sucedidas de gestão escolar, indicando que tal assunto vai 

ultrapassando o círculo dos educadores para alcançar a comunidade em geral 

(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ, 2005, p. 44-45). 

 

A gestão escolar pode ser compreendida como a coordenação dos esforços 

individuais e coletivos a fim de alcançar objetivos comuns definidos por uma política de ação 

e inspirados por uma filosofia orientadora e por todos partilhada. Este conceito de gestão está 

relacionado à ênfase na escola como um espaço de construção da cidadania (SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ, 2005). De acordo com a referida secretaria, o bom 

diretor escolar na atualidade deve: dominar as questões administrativas, ser um bom líder, 

conhecer as políticas públicas, estimular a participação dos pais e da comunidade, ajudar a 

formar professores e funcionários. Tudo isso para atingir o seu principal objetivo: obter bons 

resultados no processo de ensino e aprendizagem. 
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Conforme esses conceitos, a gestão escolar tem passado por grandes 

transformações ao longo da história brasileira. Os jesuítas como os primeiros educadores do 

Brasil foram os responsáveis pela criação de uma gestão hierarquizada e vertical. Atualmente, 

a gestão escolar democrática surgiu como processo de desconstrução do modelo iniciado 

pelos jesuítas. O novo modelo de gestão democrática trata das lutas dos movimentos sociais 

por uma educação de qualidade através da maior participação possível do povo no processo 

de tomada de decisões. E nesta busca da construção da cidadania, o gestor escolar como um 

bom líder na atualidade deve incentivar um maior interesse da comunidade escolar pelas 

questões que lhes dizem respeito, e através desse envolvimento, obter melhores resultados em 

todo o processo escolar visando à melhoria da qualidade educacional. 

 

2.4 A escola dos novos tempos 

 

Diante das atuais transformações ocorridas pelo processo de integração e 

reestruturação capitalista mundial, as escolas tem sido pressionadas a repensar seu papel na 

sociedade. O novo paradigma econômico, os avanços tecnológicos, a reestruturação do 

sistema de produção e as constantes mudanças no mundo do conhecimento, afetam a 

organização do trabalho, o perfil dos trabalhadores, repercutindo na qualificação profissional 

e consequentemente, as escolas e os sistemas de ensino (LIBÂNEO, 2008).   

Libâneo (2008) destaca também características das mudanças ocorridas 

mundialmente nas diversas esferas: sociais, políticas, econômicas, culturais, geográficas, 

como por exemplos: globalização da sociedade, internacionalização do capital e dos 

mercados, reestruturação do sistema de produção e do desenvolvimento econômico; notáveis 

avanços tecnológicos; difusão maciça da informação, produção de novas tecnologias, da 

comunicação e da informação, afetando a produção, circulação e consumo da cultura; 

mudanças nos paradigmas das ciências e do conhecimento, influindo na pesquisa, na 

produção de conhecimentos, nos processos de ensino e aprendizagem. No contexto das 

mudanças, torna-se necessária a participação de todos os membros da comunidade escolar em 

busca da melhoria da qualidade educacional. Hora (1994) defende que a democratização 

como uma ação coletiva favorece a ação do gestor na busca do aperfeiçoamento 

administrativo pedagógico: 

A escola tem uma contribuição indispensável e insubstituível, embora limitada a dar 

para a afirmação histórica das classes populares, na medida em que pode favorecer a 

ampliação da compreensão do mundo, de si mesmo, dos outros e das relações e das 

relações sociais, essencial para a construção da sua presença histórica, responsável e 

consciente, no exercício concreto da cidadania. A possibilidade de uma ação 
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administrativa na perspectiva de construção coletiva exige a participação de toda a 

comunidade escolar nas decisões do processo educativo, o que resultará na 

democratização das relações que se desenvolvem na escola, contribuindo para o 

aperfeiçoamento administrativo pedagógico. Há, então, uma exigência ao 

administrador-educador de que ele compreenda a dimensão política de sua ação 

administrativa respaldada na ação participativa, rompendo com a rotina alienada do 

mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia a dominação das 

organizações modernas. É a recuperação urgente do papel do diretor-educador na 

liderança do processo educativo (HORA, 1994, p. 49). 

 

Desse modo, diante das constantes transformações ocorridas pelo processo de 

reestruturação capitalista, o mundo do conhecimento, consequentemente, também passa por 

diversas mudanças. O perfil dos trabalhadores e sua qualificação profissional também 

sofreram mutações. Para se adequar às novas exigências ocasionadas pelas mudanças nas 

diversas áreas do conhecimento, tornaram-se necessárias mudanças nas escolas e nos sistemas 

educacionais. Desenvolvimento econômico; mudanças mundiais nas diversas esferas: sociais, 

políticas, econômicas, culturais, geográficas e a globalização da sociedade, são algumas 

características das mudanças ocorridas. Estas transformações afetaram a escola nos mais 

diversos aspectos. E a tendência natural é que o processo de mudanças é permanente, tudo 

muda o tempo todo. Torna-se necessário, portanto, aprimorar a escola para que seja possível 

acompanhar as mudanças, e evoluir juntamente com a humanidade.  

 

2.5 Perfil do gestor escolar 

 

O papel do diretor escolar e sua equipe pedagógica é de fundamental importância 

para que a gestão escolar democrática alcance resultados, na busca por uma participação ativa 

de toda a comunidade escolar, relatando as suas próprias ações como um líder-macro na 

unidade escolar, quando ocorrem reuniões com os líderes de sala e professores, na condução 

de trabalhos com imparcialidade, e na criação de oportunidade a todos para participar da 

gestão escolar, praticando de fato uma gestão democrática (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2007). Atualmente, o mercado educacional tem notado que a qualidade e a competência do 

gestor escolar está na capacidade e na agilidade no que diz respeito à tomada de decisões. 

Fazer a escolha certa na hora certa. Em especial quando o gestor consegue beneficiar 

financeiramente a sua instituição com as decisões tomadas. E isto não é tarefa fácil, pois não 

existe uma receita ou um manual a ser seguido. Cada escolha depende da situação da 

instituição. Cada escola tem as suas peculiaridades, seus valores, e cada gestor tem a sua 

própria personalidade, sua história de vida e suas experiências profissionais que acabam 

influenciando na hora de tomar determinadas decisões. 
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As instituições passam constantemente por mudanças, e cada vez mais as 

transformações ocorrem em ritmo acelerado. O que colabora para o aquecimento e a rapidez 

nas mudanças são os novos concorrentes e a tecnologia que não para de avançar, portanto se 

faz necessário que o gestor esteja sempre se aperfeiçoando, desenvolvendo novas habilidades, 

que tenha visão estratégica para que consiga manter-se atualizado no mundo globalizado e 

não perca o fio da meada.Visto que tudo muda a todo instante, é importante que o gestor 

escolar como um líder possa crescer profissionalmente e contribuir significativamente para a 

sociedade educacional (LIBÂNEO, 2008).  

De acordo com estas afirmações, vale ressaltar a importância da ação estratégica 

do gestor escolar para a obtenção de bons resultados educacionais. Pois o mesmo, sendo o 

líder-macro em sua unidade escolar, deve através da liderança incentivar a participação de 

todas as pessoas envolvidas com o processo educacional em seu raio de ação. Conforme 

Libâneo (2008) o fato das instituições estarem em constante processo de mudanças 

ocasionadas pelo avanço tecnológico, requer do gestor escolar aperfeiçoamento. Liderar em 

meio a incertezas representa um dos grandes desafios da atualidade. Outro fator relevante é o 

excesso de atividades que os gestores escolares enfrentam diariamente.  

Vieira (2008) observa que para obter bom êxito em seu trabalho, o gestor deve 

gerir de forma interativa com o outro, portanto o diretor escolar deve sempre conversar e 

dialogar muito. Do contrário, as melhores ideias se inviabilizam. Outro fator indispensável no 

trabalho da gestão é a negociação, Conforme o referido autor, se o gestor não for um líder em 

sua área de atuação, ele enfrentará dificuldades adicionais no desenvolvimento do seu 

trabalho.  

Conforme Vieira (2008) existem ainda, tarefas que precisam ser realizadas e 

independem da negociação. Situações que podem desagradar, porém são necessárias. Como 

por exemplo, cobrar resultados, acompanhar e fazer cumprir os projetos, dentre outros. O 

gestor pode até ser visto como “chato” ou que cobra muito. Conforme o referido autor, a 

gestão, portanto, requer humildade e aceitação. Administrar a escassez, reger conflitos, tomar 

decisões em situações inesperadas ou complexas. E isto não aparece nos manuais. A gestão, 

portanto demanda um exercício de tolerância para movimentar-se nas zonas da sombra da 

impopularidade quando o desafio da prática assim exige. 

Para Spanbauer (1995) o exemplo do gestor escolar é de extrema importância para 

todo o seu grupo, seu comprometimento com a melhoria da qualidade na escola deve ser 

firme e contínuo, como um líder, suas ações surtirão efeitos e seus liderados levarão a 
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iniciativa da qualidade a sério. De acordo com o referido autor, o papel mais importante do 

diretor é: 

O papel mais importante do diretor executivo é o de criar visão e sentido de 

propósito para a organização. Criar visão envolve antever realizações possíveis 

realizações possíveis e detalhar planos de ação para implementá-las. [...] A não ser 

que o diretor da instituição esteja à frente da iniciativa, a concepção estará fadada ao 

fracasso. A chefia intermediária sozinha não pode assegurar o sucesso. O diretor 

deve demonstrar um comprometimento firme e contínuo e liderar o movimento, 

estimulando, ao mesmo tempo, os chefes, os vice-chefes e outros supervisores a 

levarem a sério a iniciativa. Esse comprometimento criará um clima favorável, que 

ajudará outros a perseverar no esforço de incorporar o processo de melhoria da 

qualidade em rotinas e procedimentos regulares (SPANBAUER, 1995, p. 8). 

 

Segundo os conceitos abordados, o gestor escolar deve desenvolver a prática do 

diálogo, pois esta pode contribuir para a obtenção do êxito em seu trabalho. A negociação é 

outro fator indispensável ao gestor. Ele deve também, ser um bom líder, ter empatia, trabalhar 

em conjunto pelos interesses de toda a equipe, incentivando todo o grupo a participar das 

ações, para assim, realizar o objetivo pretendido. Acima de tudo, um bom gestor deve ter 

humildade para reconhecer seus erros e aceitar críticas construtivas e opiniões relevantes de 

outras pessoas para que ele possa fazer uma filtragem e colocar em prática as boas ideias, 

desta forma, desenvolver a sua capacidade intelectual e assim, crescer profissionalmente. 
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3 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E MELHORIA DA QUALIDADE 

EDUCACIONAL 

 

Esta seção aborda os conceitos relacionados à gestão escolar democrática e seus 

indicadores, de como eles podem ser usados pelos gestores escolares em seu modo de 

administrar objetivando a busca da melhoria da qualidade educacional. Objetiva fazer uma 

reflexão sobre a importância da gestão democrática em seus diversos aspectos, incentivando a 

participação da comunidade escolar no que diz respeito ao interesse que é de todos, o sucesso 

da escola, para isso é importante que os cidadãos tenham acesso à informação democratizada, 

à consciência da relevância de um conselho escolar atuante, à participação efetiva no processo 

de tomada de decisões da escola, compreensão do uso dos indicadores oficiais de avaliação e 

estatísticas educacionais produzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC) ou pelas Secretarias 

de Educação sobre o desempenho da sua escola, e também acesso aos esclarecimentos sobre 

os repasses financeiros e suas aplicações na escola, esses serão os indicadores do MEC 

analisados ao longo desta seção. 

 

3.1 Gestão Escolar Democrática 

 

A gestão escolar democrática é um assunto muito atual, que tem sido 

profundamente estudado e pesquisado por profissionais da educação nos últimos anos. O 

interesse pelo assunto vem sendo discutido pelos principais interessados pela democratização 

do ensino e consequentemente pela melhoria da qualidade educacional. O tema desperta 

interesse porque diz respeito à qualidade do ensino, deste modo, suas consequências 

interferem na vida da sociedade como um todo. Portanto, o investimento na educação é 

considerado de extrema importância, visto que através de uma educação de qualidade pode-se 

alcançar o desenvolvimento de uma nação nas suas diversas áreas. A gestão escolar 

democrática aplicada como um meio de obtenção da melhoria da qualidade educacional, deve 

despertar o interesse de todos os cidadãos de um pais, afinal, a responsabilidade não é apenas 

dos governantes, mas de todos. Para Lück (2009, p. 71) a gestão democrática pode ser 

definida como: 

Pode-se definir, portanto, a gestão democrática, como sendo o processo em que se 

criam condições e se estabelecem as orientações necessárias para que os membros 

de uma coletividade, não apenas tomem parte, de forma regular e contínua, de suas 

decisões mais importantes, mas assumam os compromissos necessários para a sua 

efetivação. 
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De acordo com Vieira (2008) a gestão democrática é um dos temas mais 

discutidos atualmente pelos educadores. A Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu artigo 14 define a gestão 

democrática de ensino público, na forma de lei como um dos seus princípios. A gestão 

democrática é um valor público definido em lei, cujos limites são assim estabelecidos: 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996, p. 07).  

A Secretaria da Educação Básica do Ceará (2005) reflete sobre a importância da 

gestão democrática como o modelo que faz a diferença, onde a perspectiva democrática 

resulta no exercício da autonomia e da participação, que por sua vez, é um dos princípios da 

gestão democrática. O tipo de gestão a ser adotado, no âmbito da educação brasileira, é por 

imposição legal, o democrático.  

A LDB oferece as condições legais para a construção desse espaço democrático, 

exigindo a participação dos pais e de todos que integram a comunidade escolar na construção 

da autonomia da escola. Portanto, a legislação educacional brasileira – alinhada com as 

tendências e preocupações mundiais que buscam resolver a crise de governabilidade do 

sistema de ensino – também reconhece a escola “como lugar central de gestão e a comunidade 

local (em particular os pais dos alunos) como um parceiro essencial na tomada de decisão 

(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ, 2005, p.45). Por sua vez, Libâneo 

(2008) enfatiza a participação como o principal meio de garantir a gestão em uma escola, 

possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões 

e no funcionamento da organização escolar. E ainda, proporciona um melhor conhecimento 

de objetivos e metas, de estrutura organizacional e de sua dinâmica, das relações da escola 

com a comunidade, e favorece uma aproximação maior entre professores, alunos, pais. Nas 

empresas, a participação nas decisões é uma estratégia que visa o aumento da produtividade. 

Nas escolas, esse objetivo não precisa ser descartado, pois elas também buscam melhores 

resultados. No entanto, nesta última instituição, há um sentido mais forte de prática da 

democracia, de experimentar formas não-autoritárias de exercício do poder, de intervir nas 

decisões da organização e definir de forma coletiva o rumo dos trabalhos. O citado autor 

define a participação na gestão da seguinte forma: 

O conceito de participação se fundamenta no de autonomia, que significa a 

capacidade das pessoas e dos grupos de livre determinação de si próprios, isto é, de 

conduzirem a sua própria vida. Como a autonomia opõe-se às formas autoritárias de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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tomada de decisão, sua realização concreta nas instituições é a participação. 

Portanto, um modelo de gestão democrático-participativa tem na autonomia um dos 

seus mais importantes princípios implicando a livre escolha de objetivos e processos 

de trabalho e a construção conjunta do ambiente de trabalho (LIBÂNEO, 2008, p. 

102). 

 

Libâneo (2008) afirma ainda que torna-se indispensável, portanto, nesse modelo 

de gestão, a introdução do trabalho em equipe. Uma equipe é formada por um grupo de 

pessoas que trabalha junto, de forma cooperativa e solidária, para a formação e a 

aprendizagem dos alunos, esta é a visão de uma escola. Do ponto de vista organizacional, é 

uma modalidade de gestão que, por meio da divisão de tarefas, distribuição de 

responsabilidades, da cooperação, do diálogo, do compartilhamento de atitudes e modelos de 

agir, favorece a convivência, possibilita encarar as mudanças necessárias, rompe com as 

práticas individualistas e consequentemente, produz melhores resultados para a aprendizagem 

dos alunos. O citado autor considera o que é necessário para a formação de uma equipe: 

Para se formar uma boa equipe, não basta existir um grupo de pessoas. É necessária, 

em primeiro lugar, a adesão do grupo de profissionais que assumem 

conscientemente a disposição de se construir conjuntamente uma equipe, de tomar 

decisões coletivamente, de pôr em prática o que foi decidido e cumprir sua parte em 

relação ao que foi decidido. Em segundo lugar, o trabalho em equipe apenas ganha 

sentido dentro de um conjunto de articulado e consciente de práticas escolares: uma 

estrutura organizacional sólida, processos de gestão definidos e eficazes, práticas 

participativas, projeto pedagógico-curricular, formas de avaliação da escola e da 

aprendizagem, formação continuada. Em terceiro lugar, para que o trabalho em 

equipe funcione, os membros da escola precisam aprender determinadas 

competências: capacidade de comunicação e expressão oral, habilidades de trabalhar 

em grupo, capacidade de argumentação, formas criativas de enfrentar problemas e 

situações difíceis. Por parte dos diretores e coordenadores pedagógicos, é preciso 

capacidade de liderar e gerir práticas de cooperação em grande grupo, de modo a 

criar uma outra cultura organizacional, ou seja, uma mentalidade de organização 

escolar instituída a partir de percepções, modos de pensar e agir, práticas, próprias 

da cultura existente entre os países integrantes da equipe escolar (LIBÂNEO, 2008, 

p. 103). 

 

A gestão escolar democrática focaliza o compartilhamento das decisões, a 

preocupação com a qualidade, com a relação entre custo e benefício e com a transparência. Os 

indicadores procuram fazer com que a comunidade escolar perceba que quando as escolhas 

são feitas pelos principais interessados na qualidade do serviço, a chance de que caminhem na 

direção correta é maior. O bom funcionamento dos conselhos escolares, como mecanismos 

amplamente disseminados de participação da comunidade escolar na escola, é outro indicador 

de qualidade da gestão. A participação direta da comunidade escolar como é o caso de pais, 

mães, representantes de serviços públicos, comerciantes e associações locais, Organizações 

Não-Governamentais (ONGs) e universidades e o estabelecimento de parcerias locais são 

também tidas como sinais de uma gestão democrática, tendo em vista que muitas pesquisas 

mostram seu alto potencial para engendrar mudanças positivas e inovações. Uma gestão 
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democrática requer capacidade de lidar com conflitos e opiniões divergentes, num exercício 

contínuo e cotidiano de diálogo e negociação. O bom aproveitamento das oportunidades de 

melhoria disponibilizadas por programas governamentais destinados à escola pública é 

também tido como o demonstrador de uma gestão cuidadosa e preocupada com as condições 

físicas e educacionais da escola (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO GOVERNO 

DO CEARÁ, 2005). 

Algumas características da gestão escolar democrática são o compartilhamento de 

decisões e informações, a preocupação com a qualidade da educação e com a relação custo–

benefício e a transparência (capacidade de deixar claro para a comunidade como são usados 

os recursos da escola, inclusive os financeiros). Compartilhar decisões significa envolver pais, 

alunos, professores, funcionários e outras pessoas da comunidade na administração escolar. 

Quando as decisões são tomadas pelos principais interessados na qualidade da escola, a 

chance de que deem certo é bem maior. Os conselhos escolares, como mecanismos de 

participação da comunidade na escola, já estão presentes em muitas escolas do País. A função 

dos conselhos é orientar, opinar e decidir sobre tudo o que tem a ver com a qualidade da 

escola (como participar da construção do projeto político- pedagógico e dos planejamentos 

anuais, avaliar os resultados da administração e ajudar a buscar meios de solucionar os 

problemas administrativos e pedagógicos, decidir sobre os investimentos prioritários) 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007). 

Segundo Libâneo (2008), não é só nos conselhos que a comunidade participa da 

escola. Reuniões pedagógicas, festas, exposições e apresentações dos alunos são momentos 

em que familiares, representantes de serviços públicos da região e associações locais devem 

estar presentes. Como a democracia também se aprende na escola, a participação deve se 

estender aos alunos, até mesmo às crianças pequenas. Como cidadãos, eles têm direito de 

opinar sobre o que é melhor para eles e se organizar em colegiados próprios, como os 

grêmios. Discutir propostas e implementar ações conjuntas por meio de parcerias proporciona 

grandes resultados para melhorar a escola no País. Procurar postos de saúde, centros culturais, 

bibliotecas, organizações não-governamentais e universidades para que venham trabalhar 

junto com a escola é um jeito de envolver mais pessoas no propósito de oferecer uma boa 

formação para os alunos.  

É fundamental que os governos em todas as esferas federal, estadual ou municipal 

participem ativamente do processo da qualidade, seja mantendo, e/ou apoiando e priorizando 

ações que visem à melhoria da qualidade da escola. Muitas organizações não governamentais 

desenvolvem programas que beneficiam escolas públicas. Uma boa gestão escolar necessita 
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estar atenta para essas oportunidades, conhecê-las, ir atrás, participar e trazê-las para a escola. 

Um fator importante que tem preocupado muitos gestores escolares é, em muitos casos, a alta 

taxa de evasão escolar. De acordo com o MEC (2007) a gestão escolar democrática deve ser 

aplicada de forma prática, transparente, de modo que a comunidade escolar tenha 

conhecimento de todos os índices da sua escola, e possa a partir desses resultados, compará-

los com as médias do país. E, depois de realizada esta avaliação, estabelecer meios e ações 

para a melhoria da qualidade em todos estes indicadores. Lembrando que a responsabilidade 

não é apenas do gestor escolar ou do professor, mas de todos (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2007). 

Conforme o referido órgão, as taxas de evasão ou abandono podem dizer muito 

sobre a qualidade da educação em determinada escola, para tanto, toda a comunidade escolar 

deve estar informada sobre tais taxas. Portanto é necessário estar atento a estes indicadores 

que são produzidos pelos órgãos governamentais: 

Outro fator importante é estar atento aos indicadores produzidos pelos órgãos 

governamentais sobre a escola, o município, o Estado e o País. Altas taxas de evasão 

ou abandono dizem algo sobre a qualidade da escola: talvez os alunos não estejam se 

interessando pelo que é dado na sala de aula; talvez não estejam se sentindo 

acolhidos; talvez os métodos de ensino não estejam sendo eficazes. Uma taxa de 

reprovação alta indica que a maior parte dos alunos não está aprendendo o que se 

espera – isso indica a necessidade de se repensar o que a escola está fazendo, como 

ela está atuando. Essas elevadas taxas de evasão, abandono e reprovação devem 

levar à reflexão e à mudança do modo de ser da escola. Para saber se as taxas são 

altas, a comunidade pode comparar seus dados com a média do País, do Estado e do 

Município. Mas é bom lembrar que o Brasil tem tido péssimos indicadores 

educacionais nas últimas décadas. É necessário que não haja acomodação em 

relação a esse fato. Não se admite que uma criança tenha passado mais de quatro 

anos numa escola e, ao final, não tenha aprendido sequer a ler e escrever. Isso não é 

natural. A responsabilidade é de todos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 

41). 

 

De acordo com as citadas teorias é importante que a comunidade escolar tenha 

acesso às informações referentes aos indicadores da sua escola para que possa comparar com 

a média do país. Lembrando que o Brasil tem tido péssimos indicadores educacionais nas 

últimas décadas. Ciente da sua realidade, a comunidade escolar poderá ter à sua disposição as 

informações necessárias. Conscientizada sobre a relevância destes indicadores, a comunidade 

poderá participar do processo de melhoria da qualidade da sua escola. Processo este que é 

contínuo, conforme será mais detalhado no item a seguir. 
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3.2 Qualidade na Educação 

 

Para Spanbauer (1995), o processo de melhoria da qualidade na educação é longo 

e gradativo que exige mudança e reestruturação da organização. Um dos pré-requisitos 

necessários é a elevação da conscientização da equipe para que haja início e continuação da 

iniciativa: 

A melhoria da qualidade na educação não deve ser vista como um processo de 

soluções temporárias. É uma iniciativa de longo prazo que exige mudança e 

reestruturação organizacional. Elevar o nível de conscientização da equipe dirigente é 

pré-requisito para dar início e continuidade à iniciativa. Começa por ensinar aos 

gerentes os conceitos básicos da qualidade. Eles precisam entender a definição da 

qualidade e valorizar suas profundas consequências para o sucesso, a longo prazo, da 

escola. Ainda mais importante, os gerentes devem identificar-se e sentir-se à vontade 

com seu papel no processo de melhoria da qualidade. O comprometimento dos 

gerentes com o processo de melhoria da qualidade é essencial e deve ficar patente para 

todos os funcionários. Ações transparentes vindas dos gerentes das escolas dão uma 

mensagem inconfundível sobre o que é importante e onde estão as prioridades 

gerenciais. Em um número excessivo, a responsabilidade gerencial é implícita em vez 

de explícita. A melhoria da qualidade é simplesmente importante demais para que a 

responsabilidade em relação à sua implementação seja implícita (SPANBAUER, 

1995, p. 57). 

 

O discurso que recomenda a prática da gestão democrática para todas as escolas é 

uma evidência nas mais diversas instâncias: legislação, órgãos públicos, jornais, revistas e 

televisão, entidades profissionais preconizam essa modalidade de gestão. E normalmente ela, 

é pensada como resultado do compartilhamento de responsabilidades na tomada de decisões 

por todos os segmentos da comunidade escolar e, em especial, pela participação de 

representantes desses segmentos em conselhos escolares. Daí, todas as práticas também 

constituírem o chamado modelo de gestão compartilhada (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2007). 

Entretanto, por melhores que tais práticas democráticas e participativas sejam, 

elas não representam um valor em si mesmo. O que se pretende com a gestão democrática 

preconizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) é muito mais amplo: pretende-

se a democratização da educação, isto é, que a educação ofertada tenha a mesma qualidade 

para todos e que todos, igualmente, usufruam dessa qualidade, com sucesso. Mas, para tanto, 

e como consequência, a escola e os sistemas de ensino que as gerem devem ser orientados por 

alguns princípios fundamentais: equidade, inclusão, e padrões de qualidade.  

 Para ajudar a comunidade escolar a avaliar a qualidade da sua escola foram 

criados os indicadores da qualidade na educação:  

Cada escola tem seus critérios e prioridades. Existem elementos que a escola pode 

utilizar para intervir na melhoria da sua qualidade, para avaliar essas dimensões 

foram criados alguns sinalizadores de qualidade de aspectos importantes da 
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realidade da escola que são chamados indicadores. Mas afinal o que são esses 

indicadores? São sinais que revelam aspectos de determinada realidade e que podem 

qualificar algo. Vamos entender melhor sobre o assunto, através de exemplos do dia 

a dia: Para saber se uma pessoa está doente, usamos vários indicadores: febre, dor, 

desânimo; para saber se a economia do país vai bem, usamos como indicadores: a 

inflação e a taxa de juros. A variação dos indicadores nos possibilita a constatação 

de mudanças. Exemplo: se a febre baixou, significa que a pessoa está melhorando. 

Assim também acontece com os indicadores da qualidade na educação que nos 

permite avaliar o quadro real da qualidade da nossa escola e as mudanças ocorridas 

durante o processo da avaliação caso a gestão decida juntamente com a comunidade 

escolar colocar em prática os princípios da gestão escolar democrática de modo que 

todos os interessados: núcleo gestor, professores, funcionários, pais, alunos e toda a 

comunidade possam participar, avaliar e contribuir para a melhoria da qualidade da 

sua escola (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007,  p. 5). 

 

Conforme o Ministério da Educação (2007) são identificados sete elementos 

fundamentais nomeados de dimensões que devem ser considerados pela escola na avaliação 

da sua qualidade e para que uma escola possa avaliar a sua qualidade de acordo com este 

projeto foram criados alguns sinalizadores de qualidade de aspectos importantes da realidade 

escolar que são os indicadores.  São sete dimensões: ambiente educativo, prática pedagógica e 

avaliação, ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, gestão escolar democrática, formação 

e condições de trabalho, ambiente físico escolar e acesso e permanência dos alunos na escola.  

A primeira dimensão conforme o projeto do Ministério da Educação (2007) – 

Ambiente educativo – trata do lugar onde há o ensino e a prática de elementos indispensáveis 

à formação da cidadania como o respeito, a solidariedade, a negociação, o combate à 

discriminação e o exercício de direitos e deveres. De acordo com o Ministério da Educação 

(2007, p. 21): “estas práticas garantem a socialização e a convivência e fortalecem à noção de 

cidadania e igualdade entre todos.” 

A segunda dimensão – prática pedagógica e avaliação – trata de articulações 

pedagógicas planejadas e refletidas com a finalidade de realizar o principal objetivo da escola: 

“fazer com que os alunos aprendam e adquiram o desejo de aprender cada vez mais e com 

autonomia” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 25). 

A terceira dimensão – ensino e aprendizagem da leitura e da escrita – trata da 

importância da leitura e da escrita. A gestão deve articular meios para envolver professores, 

pais e responsáveis no processo de aprendizagem dos alunos. Nesta dimensão, os indicadores 

da qualidade referem-se a meios que auxiliam no processo de aprendizagem e no incentivo à 

leitura, tais como: existência de uma boa biblioteca e seu bom uso pelos alunos, equipada por 

um bom acervo; existência e manutenção de equipamentos como computadores com acesso à 

Internet; professores que incentivam à leitura e à escrita dos alunos e uma equipe gestora que 

acompanha e avalia o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Estes aspectos formam 
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um conjunto que “favorecem a alfabetização inicial da capacidade de leitura e escrita de todas 

as crianças e adolescentes ao longo do ensino fundamental” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2007, p. 32). 

A quarta dimensão – gestão escolar democrática – trata de algumas características 

do novo modelo de gestão tais como: compartilhamento das decisões e informações, a 

preocupação com a qualidade da educação e com a relação custo-benefício e a transparência. 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007). Esta dimensão será detalhada ao longo desta seção. 

A quinta dimensão – formação e condições de trabalho dos profissionais da escola 

– faz uma reflexão sobre a fundamental importância do papel de cada profissional no processo 

educativo. “Tamanha responsabilidade exige boas condições de trabalho, preparo e equilíbrio. 

Para tanto, é importante que se garanta formação continuada aos profissionais” 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007), a fim de atingir bons resultados no processo de 

ensino e aprendizagem. 

A sexta dimensão – ambiente físico escolar – trata da importância de um espaço 

escolar organizado, limpo e que se mantém bem cuidado, com um espaço arejado e agradável, 

arborizado, adequado à realidade da escola. Na gestão do espaço escolar, é preciso estar 

atento para: o bom aproveitamento dos recursos existentes. é interessante observar se a 

organização favorece o convívio entre as pessoas, se é flexível e conta com condições 

suficientes para o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem e a qualidade dos 

recursos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007). 

A sétima dimensão – acesso e permanência dos alunos na escola – trata de um dos 

principais desafios atuais da escola: fazer com que crianças e adolescentes permaneçam na 

escola e consigam concluir os níveis de ensino na idade certa e garantir que os jovens e 

adultos tenham seus direitos educativos atendidos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007).     

De acordo com estas dimensões pode-se indagar: Como a gestão democrática 

pode contribuir para a melhoria da qualidade da educação? Não existe apenas uma maneira 

para usar os indicadores da qualidade na educação. O gestor escolar pode usá-los de acordo 

com a sua criatividade e a experiência de sua escola. O Ministério da Educação (2007) 

recomenda que a escola constitua uma equipe para organizar o processo, planejar como será 

feita a mobilização da comunidade, preparar os materiais necessários e preparar espaços 

adequados para as reuniões dos grupos, a plenária final e também as atividades relativas ao 

planejamento.  

Conforme o referido órgão, o primeiro ponto para o uso dos indicadores da gestão 

democrática é a democratização da informação. Quanto maior for a participação dos 



 34 

segmentos e pessoas relacionadas à escola na avaliação, e quanto maior o engajamento em 

suas ações para a melhoria; maiores serão os ganhos para a sociedade e para a educação. Eis a 

razão da importância da informação, se todos os segmentos da comunidade se envolverem 

neste projeto e não apenas os que são mais atuantes, os resultados serão os melhores possíveis 

se todos atuarem juntos. Havendo essa participação geral, a escola deve se articular usar a 

criatividade para mobilizar pais, alunos, professores, funcionários e outras pessoas para o 

debate sobre sua qualidade. A escola pode convidar os segmentos através de cartas para os 

pais, através de faixas na frente da escola, divulgação em jornais ou rádio local, discussão em 

sala de aulas são algumas possibilidades de divulgação e de convidar todos a participarem. 

 

3.3 Indicadores da Gestão Escolar Democrática 

 

Como já foram citadas anteriormente, as dimensões dos indicadores da qualidade 

educacional destacadas pelo Ministério da Educação do Projeto Indicadores da Qualidade na 

Educação, são sete. Esta pesquisa fundamenta-se na quarta dimensão que é a gestão escolar 

democrática. A seguir serão apresentados os principais indicadores desta dimensão, a saber: 

informação democratizada; conselhos escolares atuantes; participação efetiva de estudantes, 

pais, mães e comunidade em geral; acesso, compreensão e uso dos indicadores oficiais de 

avaliação da escola e das redes de ensino e participação da escola no Programa Dinheiro 

Direto na Escola. 

 

3.3.1 Informação Democratizada 

 

Este indicador reflete a importância de manter a comunidade escolar informada 

sobre os principais assuntos referentes à unidade escolar. Conforme Hora (1994) a expectativa 

que alunos, pais e comunidade tem em relação à escola não pode ser ignorada e sim conhecida 

para que possa ser atendida, da mesma forma, os mesmos devem conhecer a realidade de sua 

escola para que possam participar do processo de tomada de decisões da instituição escolar 

visando assim, a qualidade do ensino. Libâneo (2008) reflete a utilização de informações e 

análise de cada problema em seus múltiplos aspectos, com ampla democratização das 

informações: 

Esse princípio implica procedimentos de gestão baseados na coleta de dados e 

informações reais e seguras na análise geral dos problemas (buscar sua essência, 

suas causas, seus aspectos mais fundamentais, para além das aparências). Analisar 

os problemas em seus múltiplos aspectos significa verificar a qualidade das aulas, o 

cumprimento dos programas, a qualificação e a experiência dos professores, as 
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características socioeconômicas e culturais dos alunos, os resultados do trabalho que 

a equipe propôs atingir, a saúde dos alunos, a adequação de métodos e 

procedimentos didáticos. A democratização da informação implica o acesso de todos 

às informações e canais de comunicação que agilizem a tomada de conhecimento 

das decisões e de sua execução (LIBÂNEO, 2008, p. 145-146). 

 

De acordo com estes conceitos, a comunidade escolar, (pais, responsáveis, alunos, 

funcionários e demais membros) deve conhecer a realidade da sua escola, para que tenham 

seus objetivos atendidos. Deve haver uma análise sobre os problemas existentes, para que haja 

então, a possibilidade de participar do processo de tomada de decisões, na busca pela 

melhoria da qualidade educacional. A informação democratizada pode ser subentendida pelo 

acesso de todos às informações e canais de comunicação que agilizem a tomada de 

conhecimento das decisões e de seu cumprimento. 

 

3.3.2 Conselhos Escolares Atuantes 

 

Outro indicador da gestão escolar democrática é a criação e manutenção de um 

conselho escolar atuante na escola. Com a chamada transição democrática, a partir da década 

de 1980, a sociedade brasileira traçou um novo quadro de mobilização e organização social, 

provocando mudanças em todas as áreas, inclusive na educação. “A educação escolar 

constitui um dos instrumentos de consecução de uma sociedade democrática, na medida em 

que universaliza o saber sistematizado, fundamenta para o exercício da cidadania” (HORA, 

1994, p. 56). Na busca pela democratização do ensino, o citado autor destaca a importância da 

criação do conselho escolar: 

A criação de Conselho Escolar, diante desse contexto, torna-se fundamental, pois o 

processo de discussão nas comunidades escolares, implanta a ação conjunta com a 

corresponsabilidade de todos no processo educativo. Através deste mecanismo de 

ação coletiva é que efetivamente serão canalizados os esforços da comunidade 

escolar em direção à renovação da escola, na busca da melhoria da qualidade do 

ensino e de uma sociedade humana mais democrática. Por meio dessa modalidade 

de administração participativa, ocorre a extinção do autoritarismo centralizado, a 

eliminação entre dirigentes e dirigidos, a participação efetiva dos diferentes 

segmentos na tomada de decisões, alcançando-se assim o fortalecimento do líder da 

escola em relação às normas emanadas dos órgãos administrativos centrais (HORA, 

1995, p. 57). 

 

O Conselho Escolar tem funções consultivas, deliberativas e fiscais. É de suma 

importância a criação e permanência de um conselho ativo para a construção da gestão 

democrática num ambiente escolar, Libâneo (2008) destaca as atribuições do conselho 

escolar: 

O Conselho de Escola tem atribuições consultivas, deliberativas e fiscais, em 

questões definidas na legislação estadual ou municipal e no Regimento Escolar. 
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Essas questões, geralmente, envolvem aspectos pedagógicos, administrativos e 

financeiros. Em vários Estados o Conselho é eleito no início do ano letivo. Sua 

composição tem uma certa proporcionalidade de participação dos docentes, dos 

especialistas em educação, dos funcionários, dos pais e alunos (LIBÂNEO, 2008, p. 

127-128). 

 

Spanbauer (1995) destaca a essencialidade da manutenção do conselho escolar 

pelos seus membros, do comprometimento dos mesmos com o processo de melhoria da 

qualidade. Pois o conselho é responsável pela política da escola e é quem aprova o seu 

orçamento, seus membros devem ser orientados a garantir apoio permanente à implementação 

e continuidade do processo. De acordo com o citado autor, para tornar isso possível é 

necessário que: 

Para tornar isso concreto é preciso descobrir no comitê “defensores” da causa. Após 

identificá-los, o diretor executivo dá o impulso inicial para conseguir crescimento 

contínuo e aprovação do conselho. O comprometimento não pode parar depois que 

se instalam as políticas e se inicia o movimento da Qualidade. Os membros do 

conselho devem exigir evidência de que os elementos da Qualidade estejam 

estabelecidos e as regras de conformidade sejam detalhadas e medidas 

(SPANBAUER, 1995, p. 10). 

 

Desta forma entende-se que é de fundamental importância para a democratização 

da escola, a criação e continuação de um conselho escolar atuante. Pois esta modalidade de 

administração possibilita a extinção do autoritarismo centralizado. O gestor escolar deve 

procurar conscientizar os membros do conselho escolar sobre a importância da atuação deles, 

de seus comprometimentos para o processo de melhoria da qualidade educacional. Esse 

comprometimento deve ser contínuo e eles devem exigir que as regras estabelecidas pelo 

conselho sejam devidamente cumpridas. 

 

3.3.3 Participação Efetiva de Estudantes, Pais e Comunidade em Geral 

 

Outro indicador da qualidade educacional é a participação efetiva de estudantes, 

pais, mães e comunidade em geral, segundo Libâneo (2008) a exigência da participação dos 

pais na gestão e organização da escola equivale a novas maneiras de relações entre escola, 

sociedade e trabalho, que reproduzem na escola nas práticas de descentralização, autonomia, 

co-responsabilização, interculturalismo. A escola não pode mais ser vista como uma 

instituição isolada em si mesma, separada da realidade que a envolve, mas esta deve ser 

integrada numa comunidade que interage com a vida social mais ampla. Desta forma, surgem 

questões de reflexões como estas, segundo o citado autor: 

Na realidade concreta, todavia, surgem questões não desprezíveis referentes à 

possibilidade de síntese entre interesses e competências diversas, como é o caso da 
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presença dos pais (e estudantes) em órgãos colegiados da escola. Não se pode 

ignorar que cada categoria de sujeitos componentes da organização escolar 

(professores, alunos, diretores, coordenadores, pais, funcionários) possui interesses 

específicos, implicando diferentes culturas e hábitos e diferentes visões de questões 

escolares. Por exemplo, os professores podem fazer uma legítima reinvindicação de 

uma competência profissional autônoma que pode colocar-se como barreira nas 

relações com pais, bloquear a discussão e até mesmo a comunicação. Os pais, ao 

abordar problemas pedagógico-didáticos, podem assumir uma atitude preconcebida 

de censura aos professores, num campo em que, a rigor, não são especialistas 

(LIBÂNEO, 2008, p. 114).  

 

O princípio da participação dos membros da equipe escolar, conforme o citado 

autor, conjuga o exercício responsável e compartilhado da direção, a forma participativa da 

gestão e a responsabilidade individual de cada membro da equipe escolar. Comandada e 

supervisionada sob a responsabilidade do diretor, a equipe escolar deve formular o próprio 

projeto pedagógico e tomar decisões por meio de discussão com a comunidade escolar mais 

ampla, aprovar um documento orientador. A partir daí, o diretor escolar coordena, mobiliza, 

motiva, lidera, delega responsabilidades decorrentes das decisões aos membros da equipe 

escolar conforme as atribuições de cada um, presta contas e submete à avaliação da equipe o 

desenvolvimento das decisões tomadas coletivamente.  Para Libâneo (2008) Estão presentes 

neste princípio as determinadas exigências: 

Nesse princípio estão presentes a exigência da participação de professores, pais, 

alunos, funcionários e outros representantes da comunidade, bem como a forma de 

avaliação dessa participação: a interação comunicativa, a busca do consenso em 

pautas básicas, o diálogo intersubjetivo. Por outro lado, a participação implica os 

processos de gestão, os modos de fazer, a coordenação e a cobrança dos trabalhos e, 

decididamente, o cumprimento de responsabilidades compartilhadas conforme uma 

mínima divisão de tarefas e alto grau de profissionalismo de todos. Como temos 

ressaltado, a organização escolar democrática implica não só a participação na 

gestão mas a gestão da participação (LIBÂNEO, 2008, p. 143). 

 

Conforme Hora (1994) A participação de toda a comunidade escolar nas decisões 

do processo educativo é uma exigência para a ação administrativa na perspectiva de 

construção coletiva, o que resultará na democratização das relações que se desenvolvem no 

ambiente escolar, contribuindo para o aperfeiçoamento administrativo-pedagógico, a 

participação da comunidade deve ser incentivada pelo gestor e praticada por todos, conforme 

o citado autor: 

Compreendo que a administração participativa não ocorrerá espontaneamente. No 

âmbito da escola, especificamente, é necessário que seja provocada, procurada, 

vivida e aprendida por todos os que pertencem à comunidade escolar – diretores, 

técnicos, professores, alunos, funcionários, pais, comunidade em geral (HORA, 

1994, p. 51). 
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Segundo a Secretaria da Educação Básica do Ceará (2005) a participação da 

comunidade na escola tem sido incluída como um dos princípios da gestão democrática, não 

só no Brasil, mas também em outros países como vem sendo encaminhadas nas reformas 

educacionais. A presença dos pais na escola representa um elemento de acompanhamento de 

sua função social. Estudos sobre escola eficaz mostram que, quando há no grupo familiar da 

criança, o reconhecimento da importância da educação para sua vida, cria-se um ambiente que 

incentiva a aprendizagem fazendo com que o aluno se saia melhor na escola. Percebe-se 

facilmente a contribuição que a participação da comunidade pode trazer para uma escola. A 

mesma deve agir pela busca de uma interação com a comunidade escolar a fim de obter êxito 

entre a ligação dos seus objetivos com os objetivos sociais da comunidade:  

Fica evidenciado, também, que a construção de uma visão positiva a respeito da 

educação que a escola pode fornecer depende, em grande parte, da participação que 

os pais ou responsáveis tem na vida escolar dos seus filhos. A esse respeito, chama-

se a atenção para o fato de que não se pode esperar que a família forneça sozinha, o 

suporte para o desenvolvimento de uma perspectiva positiva da educação. As 

escolas devem envolver, de forma significativa, as famílias na educação de suas 

crianças. Esse envolvimento, contudo, deve ir além dos eventuais encontros de pais. 

Eles devem incluir, entre outros aspectos, a identificação dos elementos culturais da 

comunidade que podem ajudar a fazer a ligação entre os objetivos da escola e os 

objetivos sociais do grupo ou comunidade aos quais os pais e alunos pertencem 

(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ, 2005, p. 86-87).  

 

Diante dessas reflexões, vale salientar que a participação efetiva da comunidade 

em geral na gestão e organização da escola é de suma importância, pois cada escola é uma 

instituição inserida numa realidade diferente e cada indivíduo que a integra tem seus 

interesses diferenciados uns dos outros. É necessário, portanto, o exercício do 

compartilhamento dos interesses de todos com o fim de chegar a um resultado final positivo. 

Lembrando que a participação de toda a comunidade em geral deve ser estimulada pois a 

participação não ocorre espontaneamente. A presença dos pais na escola representa um 

elemento de sua função social. É dever dos pais participar da educação dos seus filhos. 

Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem e não apenas deixar tudo a cargo da escola. 

É evidente, portanto, que a participação da comunidade na escola tem o seu lugar de destaque 

na luta por uma escola melhor e de ensino de qualidade.   

 

3.3.4 Acesso, Compreensão e Uso dos Indicadores Oficiais de Avaliação da Escola e das 

Redes de Ensino 

 

De acordo com Libâneo (2008) a avaliação global do sistema escolar no Brasil é 

feita pelo Ministério da Educação por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Anísio Teixeira (INEP). Esse órgão federal realiza pesquisas censitárias nacionais por meio 

do Censo Escolar que abrange um universo de cerca de 250 mil escolas, públicas e 

particulares, e 50 milhões de estudantes e também por outros meios como é o caso do Censo 

do Ensino Superior e Censo Financeiro da Educação, conforme Libâneo (2008).  

Segundo Vieira (2008) apesar da coleta de informações educacionais não ser uma 

prática recente no país, foi apenas no início da década de 90 que tais procedimentos passaram 

a contar com recursos que permitiram gerar uma base de dados de grande relevância para a 

política educacional. O Censo Escolar, vinculado ao Ministério da educação, é realizado a 

cada ano e reúne um conjunto expressivo de dados que permitem a elaboração de vários 

indicadores de qualidade e quantidade do sistema educacional do país, por região, estado, 

município, dependência administrativa e até mesmo unidade escolar. Conforme o citado autor 

ainda sobre o Censo Escolar: 

As séries históricas construídas pelo Censo Escolar possibilitam aos planejadores de 

políticas educacionais direcionarem ações e definirem metas a serem atingidas no 

médio e longo prazo. No que tange à qualidade do sistema educacional, o Censo 

escolar apura, todos os anos, dados relativos à aprovação, reprovação e abandono, e 

constrói as chamadas taxas de rendimento que fornecem informações sobre a 

eficiência do sistema escolar. As taxas de aprovação, reprovação e abandono, vem, 

há muitos anos, denunciando sérios problemas na oferta da educação pública 

brasileira, tanto que iniciativas visando reduzir a reprovação e o abandono foram 

desencadeadas, especialmente a partir da segunda metade da década de 90. Um 

efeito imediato da reprovação e do abandono é o aumento da distorção idade-série, 

que, por sua vez, alimenta o mesmo fenômeno, criando um ciclo vicioso, resistente a 

mudanças (VIEIRA, 2008, p. 107-108). 

 

De acordo com Vieira (2008) embora o Brasil tenha desenvolvido indicadores 

para medir aspectos relacionados ao processo educativo, como o desempenho de alunos e o 

rendimento escolar, estes dados nem sempre foram explorados e aproveitados em sua plena 

potencialidade. Apesar de o Sistema de Avaliação Básica (SAEB) já registrar mais de 15 anos 

de existência, poucos gestores escolares públicos atuantes, especialmente no âmbito de 

Estados e Municípios valorizam as informações que podem ser extraídas desse exame. Seu 

caráter amostral criava um distanciamento entre os resultados obtidos e as escolas, uma vez 

que elas não se reconheciam nos dados consolidados, e explicitavam certo inconformismo e 

descrédito em relação ao mesmo. A partir de 2005, com as alterações implementadas através 

da Prova Brasil, os resultados passaram a ser divulgados por escola. Através dessa 

divulgação, sua credibilidade adquiriu maior competência. A amplitude do exame não produz 

nenhuma alteração nos resultados obtidos anteriormente. A novidade é que agora, as escolas 

se reconhecem nos resultados, e isso causa um forte impacto na gestão dos sistemas em todos 

os âmbitos. Em seguida, o Ministério da Educação (MEC) criou o Índice de Desenvolvimento 
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da Educação Básica (IDEB), que é um dos indicadores de qualidade educacional. O mesmo 

combina informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou SAEB) 

obtido pelos alunos ao final das etapas de ensino (5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3º 

ano do Ensino Médio). De acordo com o citado autor a expectativa em relação ao IDEB é: 

A expectativa é de que o IDEB venha a instaurar uma política de responsabilização e 

de prestação de contas dos sistemas e das escolas, o que na literatura internacional 

vem sendo denominado accountability. O termo é proveniente de correspondência 

semelhante em português. A prestação de contas, aqui, se refere ao processo pelo 

qual os sujeitos informam e/ou exigem informações acerca do uso dos recursos – 

financeiros, humanos, materiais, etc – para a obtenção de um determinado objetivo. 

A responsabilização está intimamente associada a esta condição, uma vez que ser 

responsável por um processo ou resultado implica- sobretudo no setor público em 

uma sociedade democrática – ter que prestar contas dos resultados e do uso dos 

recursos aplicados (VIEIRA, 2008, p. 123-124). 

 

Entendendo a importância do resultado desse indicador para a qualidade 

educacional de sua cidade, o Município de Horizonte do Estado do Ceará, conforme as 

Diretrizes Operacionais da Rede Municipal de Educação de Horizonte 2010, criou a Lei Nº 

740, de 07 de dezembro de 2009; esta Lei institui Gratificação por Desempenho Especial 

(GDE) para servidor com exercício funcional nas Escolas Públicas da Rede de Ensino do 

Município de Horizonte. Conforme art. 1º desta Lei, fica instituída GDE aos servidores nas 

seguintes condições: 

I – GDE, em parcela única anual, referente ao desempenho do ano de 2009, a ser 

pago a partir do exercício de 2010, correspondente a 100% (cem por cento) da 

remuneração, para todos os servidores em exercício nas escolas da Rede Municipal 

de Ensino, que vierem atingir ou superar a meta estabelecida para o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) [...] II – GDE, a partir do exercício de 

2010, em parcela única anual, para todos os servidores em exercício nas escolas da 

Rede Municipal de Ensino, que vierem a atingir o perfil de proficiência desejável 

aliado à superação do índice de proficiência do ano anterior e aos rendimentos de 

aprendizagem da escola, definidos pelos requisitos de aprovação igual ou superior a 

90% (noventa por cento) dos alunos e evasão menor ou igual a 5% (cinco por cento) 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE HORIZONTE, 2009). 

 

Conforme as citadas teorias, o acesso, a compreensão e o uso dos indicadores 

oficiais da avaliação da escola e das redes de ensino, são de vital importância para a 

democratização da escola e para a melhoria da sua qualidade. O resultado da avaliação das 

escolas realizadas pelo INEP deve ser divulgado, de forma que a comunidade escolar tenha 

acesso aos dados de sua escola. E através destes dados poder comparar seus resultados com a 

média nacional gerada por este órgão de avaliação federal. É importante ressaltar que o 

Município de Horizonte do Estado do Ceará, entendeu a importância destes resultados, pelo 

que sancionou a Lei Nº 740 de 07 de dezembro de 2009, esta lei institui a Gratificação por 

Desempenho Especial para os servidores em exercício das escolas que atingirem o nível de 
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proficiência desejável, meta estabelecida para o IDEB. A divulgação deste indicador tem sido 

crescente no referido município. De forma que, alunos, pais e funcionários são 

conscientizados da importância de tais resultados não só para o município como também para 

a sua escola, incentivando desta forma a participação de todos os membros da comunidade 

escolar, pois esta se configura como uma forte aliada para a obtenção do resultado positivo na 

avaliação educacional. Os pais contribuem para o sucesso desta avaliação à medida que são 

informados e conscientizados da importância que esta tem para o processo, da mesma forma, 

à medida que os pais participam do processo, aumentam as chances de se obterem bons 

resultados. Forma-se assim, um ciclo de interesses interligados, todos juntos por uma 

educação democratizada e de qualidade. 

 

3.3.5 Participação da Escola no Programa Dinheiro Direto na Escola 

 

Para Vieira (2008, p. 69) “inicialmente criado com o nome de Programa de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE), posteriormente a iniciativa 

passou a ser denominada de Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).” Tem como 

objetivo, prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas  do ensino 

fundamental das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal. O PDDE conforme Lück 

(2009, p. 142) “Consiste no repasse anual de recursos às escolas públicas do ensino 

fundamental estaduais, municipais e do Distrito Federal e às do ensino especial mantidas por 

organizações não-governamentais (ONGs), desde que registradas no Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS)”. De acordo com o citado autor, para participar do referido 

programa do governo federal, a escola deve ter mais de 50 alunos e deve ter também uma 

Unidade Executora (UEX), como por exemplos, Conselho Escolar, Associação de Pais e 

Mestres. Contendo tais requisitos, a escola poderá registrar-se para o repasse anual de 

recursos, cuja utilização deverá ser feita de acordo com as decisões dos órgãos colegiados da 

escola. Lück (2009) faz uma crítica em relação à participação do envolvidos nas decisões da 

movimentação financeira do programa: 

Tem-se verificado que, apesar de todas as escolas terem uma Unidade Executora, de 

modo a poder receber e gerir os recursos financeiros que lhe são destinados, sejam 

os do governo federal (Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE), sejam os do 

governo estadual ou municipal, o seu funcionamento nem sempre é participativo em 

seu sentido pleno. Isso ocorre quando os mesmos existem formalmente, porém as 

decisões são tomadas pela direção da escola e os pais são envolvidos/ se envolvem, 

sobretudo, em dar aval às decisões tomadas e assinar as prestações de contas e 

conferi-las. Nesse caso, perde-se o espírito de gestão democrática e colegiada, que se 

pressupõe participativa em todos os momentos. Essa condição existe em graus 

variados de intensidade nas escolas, constituindo-se, dessa forma, em termômetro 
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que permite verificar o nível, tanto concedido como conquistado, de participação 

(LÜCK, 2009, p. 74).  

 

De acordo com Vieira (2008) a distribuição dos recursos do PDDE deverá ser 

feita da seguinte maneira: 

A distribuição de recursos do PDDE é feita mediante cálculo a partir de dados de 

matrícula do censo escolar realizada pelo Ministério da Educação (MEC) no ano 

imediatamente anterior ao do atendimento. A transferência de recursos às escolas 

independe de celebração de convênio, ou instrumento congênere, destinando-se a 

cobrir despesas de manutenção, custeio e pequenos investimentos, podendo ser 

utilizados para: 1) aquisição de material permanente, quando receberem custos de 

capital; 2) manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar; 3) 

aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola; 4) 

avaliação de aprendizagem; 5) implementação do projeto pedagógico; 6) 

desenvolvimento de atividades educacionais; 7) funcionamento das escolas nos 

finais de semana; 8) implementação do Projeto de Melhoria da Escola (PME) 

(VIEIRA, 2008, p. 69-70).  

 

Diante destas afirmações salienta-se a importância do PDDE para uma escola. 

Lembrando, porém, que a administração e as decisões sobre os investimentos dos recursos 

oriundos deste programa devem acontecer em parceria com a unidade executora, quer seja o 

Conselho Escolar ou outra unidade. Tal unidade deve representar os interesses de toda a 

comunidade escolar. Para que haja transparência e fiscalização em relação à utilização dos 

recursos financeiros destinados à escola para benefício e bom funcionamento desta. Com 

responsabilidade, conhecimento e participação efetiva da comunidade escolar no citado 

programa constrói-se a melhoria da qualidade educacional.  

 

3.4 A contribuição da gestão escolar democrática para a qualidade na educação 

 

Para Libâneo (2008) as formas de gestão da sociedade brasileira tem-se 

caracterizado por uma cultura personalista, isto é, o poder governamental é personalizado, 

como se a pessoa que detém o cargo fosse a única responsável pela tomada de decisões. 

Quando as pessoas se referem ao governo, quase sempre se referem ao prefeito, ao 

governador ou ao presidente. Como por exemplo, se o salário está atrasado, o servidor afirma: 

“o prefeito não nos paga”. A relação política se transforma numa relação entre indivíduos, em 

detrimento da relação entre grupos, organizações, entidades, interesses coletivos.  

Conforme o citado autor, a forma de representação política (escolha de 

representantes pelo voto) continua em vigor, entretanto, as camadas populares levam 

desvantagem na efetivação da participação em relação às classes dominantes, dentre outras 

razões, pela falta de organização popular, pelo poder aquisitivo das classes dominantes. Esses 
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são alguns dos obstáculos à organização dos movimentos populares e, consequentemente, à 

participação popular nos processos decisórios. Essa capacidade de mobilização dos grupos 

economicamente privilegiados e, por outro lado, as dificuldades de mobilização das camadas 

populares em torno dos seus interesses explicam também as diferenças entre as relações que 

as famílias de alunos das escolas particulares mantém com os profissionais da escola e as 

relações que as famílias dos alunos das escolas públicas tem com seus respectivos 

profissionais. Fica em evidência a desvantagem considerável das camadas populares inibindo 

as reinvindicações, as práticas de participação e de controle em relação as ações praticadas 

pelas escolas. De acordo com Gadotti e Romão (1997 apud LIBÂNEO, 2008, p. 139): “a 

participação influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade educacional” e 

ainda: 

A conquista da cidadania requer um esforço dos educadores em estimular instâncias 

e práticas de participação popular. A participação da comunidade possibilita à 

população o conhecimento e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção 

organizada na vida da escola (LIBÂNEO, 2008, P. 138-139). 

 

Conforme as citadas teorias sobre os indicadores da gestão escolar democrática, o 

incentivo à participação se configura como um item indispensável às qualidades do gestor 

escolar, a fim de que este consiga envolver o maior número possível de pessoas da 

comunidade escolar para a construção de uma gestão democrática, onde todos os interessados 

pela qualidade do ensino de sua instituição possam opinar e participar ativamente do processo 

de tomada de decisões, seja participando do Conselho Escolar da Escola, seja acompanhando 

o aprendizado do seu filho, seja apoiando, aprovando e/ou questionando a utilização dos 

recursos financeiros destinados à sua escola através do PDDE. Para que isso ocorra é 

necessário que as informações cheguem a todos os membros da comunidade escolar, seja 

através de faixas, cartazes, divulgação na Internet, propagandas através de rádio local, jornais, 

ou mesmo através de um mural na escola contendo as principais informações, inclusive os 

resultados dos índices das estatísticas educacionais de sua instituição de ensino 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007). 

De acordo com as citadas teorias, entende-se que a participação no processo de 

tomada de decisões de uma escola é uma das principais ferramentas que pode ser utilizada na 

busca de uma educação de qualidade para todos, afinal, todos são responsáveis pela qualidade 

educacional de sua comunidade escolar. Esse novo modelo de gestão tem ganhado espaço e 

atenção por parte dos profissionais da educação em todo o Brasil, por se tratar de um país 

democrático, este deve incentivar a participação de todos, através da gestão escolar 

democrática. Desta forma, com um povo consciente de seus direitos e deveres, participando 
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da tomada de decisões da gestão, opinando, escolhendo e votando conscientemente pelo 

melhor de todos é que a educação progredirá cada vez mais, e cada um poderá contribuir 

através da participação por meio da gestão escolar democrática para a melhoria da qualidade 

educacional de seu país, aprendendo na prática a exercer a cidadania. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

 

Durante o processo de avaliação da importância da prática do modelo de gestão 

democrática para a melhoria da qualidade educacional, produzem-se reflexões sobre o novo 

modelo de gestão.  

Considerando que essa pesquisa apresenta um estudo sobre a contribuição da 

gestão escolar democrática para a qualidade educacional através da observação da avaliação 

dos indicadores desta dimensão, assume um caráter de pesquisa descritiva. Conforme Moresi 

(2003, p. 9): 

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirva de base para tal explicação.  

 

Do ponto de vista da abordagem do problema foram adotados métodos da 

pesquisa qualitativa, conforme Moresi (2003, p. 8-9.): 

 A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e 

o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e 

a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não 

requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 

para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento- chave. É descritiva. Os 

pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 

significado são os focos principais de abordagem.  

 

 Foram utilizados basicamente dados qualitativos, no intuito de imprimir uma 

maior riqueza de dados à pesquisa, traduzindo em opiniões e informações para classificá-las.  

 

4.2 Seleção dos investigados 

 

De acordo com a Secretaria de Educação do Município de Horizonte, atualmente, 

existem 28 escolas em sua rede pública de ensino. Essas escolas oferecem educação básica 

nas modalidades de Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Conforme Moresi (2003, p. 72), a pesquisa qualitativa: 

[...] é associada a dados qualitativos, abordagem interpretativa e não 

experimental, análise de caso ou conteúdo, enquanto a pesquisa 

quantitativa é associada a dados quantitativos, abordagem positivista e 

experimental e análise estatística. 
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A pesquisa foi realizada nas quatro maiores escolas em quantidade de alunos, da 

rede pública do Município de Horizonte, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza no 

Estado do Ceará. Tais escolas foram escolhidas por expressarem maior relevância em termos 

numéricos, pois possuem a maior quantidade de alunos em relação às demais por se 

localizarem no centro da cidade e adjacências. Por serem maiores, consequentemente, 

possuem maior quantidade de dados a serem explorados pela pesquisa. Foram abordados 3 

(três) diretores e 01 (um) coordenador pedagógico dessas escolas, totalizando 4 (quatro) 

gestores investigados. 

 

4.3 Instrumento de Pesquisa  

 

O instrumento da coleta de dados para a pesquisa foi um questionário semi-

estruturado. Para Moresi (2003) o questionário é um instrumento que tem como objetivo 

coletar dados e deve conter apenas as perguntas relacionadas aos objetivos da pesquisa.  O 

referido autor conceitua questionário da seguinte forma: 

Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas pré-elaboradas, sistemática e sequencialmente dispostas em 

itens que constituem o tema da pesquisa, que devem ser respondidas por escrito e 

sem a presença do pesquisador. É uma interlocução planejada (MORESI, 2003, p. 

65). 

 

Foi elaborado um questionário composto de duas partes. Sendo que a primeira 

contém cinco questões objetivas que traçam o perfil dos investigados. Já a segunda parte é 

composta de onze questões subjetivas aplicado aos gestores das quatro maiores escolas do 

município de Horizonte, no estado do Ceará, a fim de levantar dados relativos à visão dos 

gestores referentes à como eles avaliam os indicadores da gestão escolar democrática e se os 

aplicam, tendo como referência o projeto Indicadores da Qualidade na Educação do 

Ministério da Educação. Com o objetivo de investigar qual a visão dos gestores sobre a 

contribuição da gestão democrática para as escolas municipais de Horizonte, Ceará. 

O questionário foi fundamentado no Projeto Indicadores da Qualidade da 

Educação do Ministério da Educação (MEC). Este projeto apresenta sete dimensões, dentre 

elas a Gestão Escolar Democrática e os seguintes indicadores: informação democratizada; 

conselhos escolares atuantes; participação efetiva de estudantes, pais, mães e comunidade em 

geral; acesso, compreensão e uso dos indicadores oficiais de avaliação da escola e das redes 

de ensino e participação da escola no Programa Dinheiro Direto na Escola. Com a 
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investigação buscou-se colher informações precisas sobre a importância da gestão 

democrática para a qualidade educacional. 

 

4.4 Análise dos Dados 

 

A análise dos dados é um processo que envolve ordem e interpretação de dados. 

Conforme Moresi (2003, p. 71-72): 

Análise é o processo de ordenação dos dados, organizando-os em padrões, 

categorias e unidades básicas descritivas; Interpretação envolve a atribuição de 

significado à análise, explicando os padrões encontrados e procurando por 

relacionamentos entre as dimensões descritivas. 

 

Os questionários foram entregues pessoalmente. As respostas foram interpretadas 

pela investigadora de acordo com cada indicador da gestão escolar democrática e comparadas 

com a análise teórica abordada. A pesquisa de campo foi realizada no mês de maio de 2011.
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A seguir são apresentados os resultados e a análise das investigações realizadas 

com os gestores escolares, diretores e coordenadores pedagógicos, servidores públicos da 

Prefeitura Municipal de Horizonte. A quantidade de alunos das escolas investigadas, 

conforme dados da Secretaria de Educação de Horizonte, segue em ordem decrescente: Escola 

A – 1030 alunos; Escola B – 988 alunos; Escola C – 823 alunos e Escola D – 744 alunos.  25 

% dos investigados desenvolve atividades de coordenação pedagógica e 75% tem o cargo de 

diretor. 50 % dos investigados atuam de 1 a 5 anos na função e 50% atuam de 6 a 10 anos. 75 

% dos investigados é do sexo feminino e 25% masculino.  75 % dos investigados tem entre 31 

a 40 anos e 25% tem entre 41 a 50 anos de idade. A média de alunos das escolas investigadas 

é de 921 alunos.  

A pesquisa de acampo foi realizada com o intuito de analisar qual a visão dos 

gestores sobre a contribuição da gestão democrática para as escolas municipais de Horizonte, 

Ceará e como esse modelo de gestão contribui para a melhoria da qualidade educacional. Para 

uma melhor compreensão dos resultados alcançados, a análise das investigações foi 

organizada de acordo com os temas supracitados.   

 

5.1 Informação Democratizada 

 

Inicialmente, a pesquisa focalizou o acesso à informação, buscando conhecer se a 

comunidade escolar é informada sobre os principais acontecimentos da escola e como ocorre 

a disseminação dessas informações. Sob esse aspecto, um dos investigados, destacou: “Sim. 

Por meio de informativo na recepção da escola, nas reuniões de pais mensalmente por sala e 

bimestralmente nas reuniões coletivas de pais e mestres” (INVESTIGADO 3). O investigado 

1 também afirmou que a disseminação das informações ocorre através de informativos e 

reunião de pais. Já o investigado 2, respondeu que a divulgação é feita através de avisos 

impressos e enviado aos pais e responsáveis e avisos expostos na entrada da escola e também 

através do mural e etc. Conforme outro investigado a divulgação das informações é realizada 

da seguinte forma: “Sim. Através de reuniões com pais e mestres quando os eventos são de 

categoria mais extenso, reuniões por sala, quando é específico de cada sala ou através de 

comunicados e avisos quando o evento é de caráter de natureza extraordinária” 

(INVESTIGADO 4).  Com relação à prestação de contas à comunidade escolar, se a mesma é 

feita e como é realizada, todos os investigados destacaram que é feita através do Conselho 
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Escolar que em todos os casos é representado por todos os segmentos como pais, alunos, 

professores e funcionários como um dos investigados destacou: 

Sim, através de reuniões com todo o colegiado e Conselho Escolar, que dentro do 

referido conselho temos representação dos segmentos: pais, alunos, professores e 

funcionários. Para as coisas mais específicas, para materiais de expediente e fixo o 

conselho fiscal e deliberativo e toda a diretoria executiva do conselho faz planilhas 

de valores e presta contas com a comunidade escolar em reuniões gerais 

(INVESTIGADO 4). 

 

O investigado 2 destacou que a prestação de contas à comunidade escolar é feita 

“através de exposição dos gastos pelo conselho escolar e em reunião de pais e planejamento 

coletivo”. 

Conforme Hora (2008) aquilo que os alunos, pais e comunidade em geral esperam 

da escola não deve ser ignorado, e sim conhecido para que possa ser atendido. Da mesma 

forma, a comunidade deve conhecer a realidade da sua escola para que haja uma interligação 

de interesses, de conhecimento de necessidades, uma troca de ideias entre ambas as partes de 

modo que todos se beneficiem nessa troca de interesses e obtenham sucesso na realização de 

seus projetos e objetivos. Diante do exposto, observa-se a importância de manter a 

comunidade escolar informada sobre os principais assuntos referentes à escola. 

 A democratização da informação e seus diversos meios de divulgação citados 

pelos entrevistados como jornal escolar, mural, informativos, quadro de avisos, reunião de 

pais, planejamento coletivo, dentre outros, podem contribuir significativamente para a 

melhoria da qualidade educacional. 

 

5. 2 Conselhos escolares atuantes 

 

Outro indicador da gestão democrática é o conselho escolar atuante. Para que um 

conselho escolar desempenhe o seu papel deve ser formado por representantes de toda a 

comunidade escolar (alunos, pais, professores, núcleo gestor e funcionários). Foi citado por 

todos os investigados que o conselho escolar da sua escola é formado por todos os segmentos 

de toda a comunidade. E alguns acrescentaram que as normas são estabelecidas e conhecidas 

por todos os integrantes do conselho conforme afirmou o investigado 1: “Sim. O conselho 

escolar tem representação de toda a comunidade e alunos. As normas são estabelecidas no 

Estatuto do Conselho, o qual todos tem ciência”. Outro investigado explica como é realizada a 

formação do Conselho escolar: 
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O conselho escolar é formado por diversos segmentos (alunos, funcionários, 

professores, pais de alunos e núcleo gestor) através de assembleias são escolhidos 

democraticamente por voto aberto, após dada a posse o conselho se reúne 

sistematicamente com formações através do núcleo gestor e secretário municipal de 

educação (INVESTIGADO 4). 

 

Com relação à capacitação dos membros do conselho escolar, o investigado 3 

comentou que o conselho anterior da sua escola recebeu formação através da Secretaria 

Municipal de Educação, mas que o conselho atual ainda não recebeu capacitação. Já o 

investigado 2 citou que essa capacitação é oferecida por órgãos públicos. O investigado 4 

assim como o investigado 3 destacou que a capacitação é oferecida pela Secretaria Municipal 

de Educação e acrescentou que o núcleo gestor também capacita o conselho. O investigado 1 

citou que alguns membros do conselho escolar recebem capacitação da nona Coordenadoria 

Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE 9). 

Partindo do que foi abordado no levantamento teórico sobre a atuação do 

Conselho Escolar, salienta-se que para Libâneo (2008) o Conselho Escolar tem funções 

consultivas, deliberativas e fiscais. Em sua composição deve haver uma participação 

proporcional dos diversos segmentos da comunidade escolar como alunos, pais, professores e 

funcionários como os entrevistados mencionaram que em suas escolas o Conselho Escolar é 

formado e representado por estes diversos segmentos.  

Outra característica importante é o comprometimento dos membros do Conselho 

Escolar, como destaca Spanbauer (1995), pois dentre outras responsabilidades o conselho é o 

responsável pela aprovação do orçamento. Para isto, torna-se necessário que o conselho seja 

capacitado e o gestor escolar é o principal responsável pela conscientização da importância da 

atuação do conselho que por sua vez capacitado e conscientizado deve buscar a melhoria para 

a sua escola. Um dos entrevistados relatou a participação do núcleo gestor no processo de 

capacitação do Conselho Escolar. 

Assim sendo, os resultados apresentados sobre a composição dos Conselhos 

Escolares e suas capacitações demostram que na percepção da maioria dos gestores 

investigados, o modelo de gestão democrática através do compartilhamento das decisões 

envolvendo o Conselho Escolar em relação à sua capacitação, caminha em direção ao 

atendimento das necessidades da comunidade escolar e, por conseguinte, a gestão escolar 

democrática contribui para a melhoria da qualidade educacional. Por outro lado, os casos de 

escolas em que alguns membros do Conselho Escolar não tem capacitação e em relação à 

escola em que apenas alguns membros recebem formação, conforme citaram alguns 
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investigados merecem atenção especial e reforça-se a importância da capacitação para todos 

os membros do conselho para que capacitados e bem informados todos os membros do 

Conselho Escolar possam desempenhar bem o seu papel cada um em seu cargo ciente do que 

precisa ser feito para a melhoria da sua escola. Conforme Spanbauer (2008) a participação 

influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade do ensino. Portanto é de suma 

importância a participação de todos os segmentos da comunidade, bem informados, os 

membros do Conselho Escolar podem contribuir para um melhor funcionamento da sua 

escola. 

 

5.3 Participação efetiva dos estudantes, pais, mães e comunidade em geral 

 

Outro indicador analisado foi a participação efetiva da comunidade em geral, 

tanto de alunos em projetos escolares como sua participação no grêmio estudantil e 

participação ativa de pais em reuniões escolares e também se a escola se mantém aberta para 

que a comunidade possa usufruir do espaço quando necessitar. Sobre este indicador, ao ser 

questionado se há grêmio estudantil ou outro tipo participação de grupos juvenis nas tomadas 

de decisões em sua escola um dos investigados respondeu: “Sim, o grêmio tem um papel 

muito importante, pois os educandos participam, contribuem nas decisões, reinvindicações 

que visam uma melhor qualidade de atividades desenvolvidas na escola onde todos estão 

envolvidos” (INVESTIGADO 4). 

Sob esse aspecto, os investigados 1 e 2 responderam que há grêmios estudantis em 

suas escolas. O investigado 1 relatou que a participação dos alunos ocorre através da 

voluntariedade e/ou indicação de pais ou professores. Já o investigado 2 mencionou que o 

grêmio da sua escola no exercício das suas funções participa contribuindo com as atividades 

desenvolvidas na escola. O investigado 3 relatou que não há grêmio na sua escola, mas há 

participação dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Conselho Escolar. 

Com relação à participação dos pais e responsáveis na vida escolar dos alunos e 

também sobre a disponibilização do espaço escolar à comunidade, um dos investigados 

respondeu: “Os pais são bastante presentes nas reuniões, procuram saber da aprendizagem e 

frequência do filho mesmo fora das reuniões; participam de eventos da escola; aos sábados a 

escola se mantém aberta para que a comunidade possa usufruir do espaço” (INVESTIGADO 

1). 

O investigado 3 mencionou a participação dos pais em reuniões coletivas 

bimestrais sobre assuntos gerais e mensalmente por sala e turno para tratar de assuntos 
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específicos. O investigado 4 destacou que a sua “escola é bastante parceira, aberta para a 

comunidade escolar e entorno, os pais sempre estão presentes quando necessário, quando são 

chamados ou não”. Observa-se, portanto, a participação dos pais mesmo quando não são 

chamados, conforme enfatizou o referido investigado. Por outro lado, o investigado 2 

destacou que há participação da família, porém enfatizou a falta de participação dos pais dos 

alunos que necessitam de um maior acompanhamento por parte dos responsáveis, com a 

afirmação a seguir: “sim, com uma observação os pais dos alunos que mais precisam de 

atenção não participam”. O referido investigado também afirmou que a escola é aberta à 

comunidade. 

Conforme visto na análise teórica, a participação efetiva de alunos, pais e 

comunidade em geral segundo Libâneo (2008) é uma exigência que equivale a novas 

maneiras de relações entre escola, sociedade e trabalho, essas relações reproduzem 

descentralização, autonomia, co-responsabilização e interculturalismo. A escola não é uma 

instituição isolada em si mesma, separada da realidade que a envolve, mas a escola deve 

interagir com sua comunidade. Para Hora (1994) a participação de toda a comunidade escolar 

nas decisões do processo educativo é uma exigência para a ação administrativa na perspectiva 

de construção coletiva, o que resultará na democratização das relações que se desenvolvem no 

ambiente escolar, contribuindo para o aperfeiçoamento administrativo-pedagógico, a 

participação da comunidade deve ser incentivada pelo gestor e praticada por todos. 

Comparando-se a análise teórica com as investigações percebe-se a importância 

da participação da comunidade em geral no processo educativo. É necessário, portanto, o 

exercício do compartilhamento dos interesses de todos com o fim de chegar a um resultado 

final onde todos saiam beneficiados tanto a escola quanto a comunidade, pois um depende do 

outro. O gestor deve incentivar a comunidade escolar através da conscientização da 

importância da participação de todos para que haja uma interação da escola com a 

comunidade escolar a fim de obter êxito entre a ligação dos seus objetivos com os objetivos 

sociais da comunidade. 

 

5.4 Acesso, compreensão e uso dos indicadores oficiais de avaliação da escola e das redes 

de ensino 

 

 Com relação às informações referentes às estatísticas educacionais produzidas 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) ou pelas 

Secretarias de Educação sobre o desempenho da escola da qual faz parte (tais como taxa de 
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evasão, abandono idade-série, avaliações de aprendizagem, etc). Ao ser questionado se a 

comunidade escolar é informada e como ocorre a disseminação de tais informações um dos 

investigados respondeu: “Com certeza. Realizamos bimestralmente diagnóstico de leitura e 

escrita e colocamos a consolidação à disposição e análise de todos. Quanto aos resultados 

externos estudamos e apresentamos aos pais, professores e alunos” (INVESTIGADO 3). Os 

demais investigados relataram que a divulgação de tais informações é feita através de reuniões 

com pais. Os investigados 2 e 4 acrescentaram o Planejamento Coletivo como uma 

oportunidade de divulgação destas informações. Já o investigado 1 mencionou a divulgação 

feita através de cartazes, informativos, reuniões com o Conselho Escolar, jornal escolar, etc. 

Mesmo utilizando meios diferentes, percebe-se que a divulgação de tais estatísticas se torna 

necessária e ao mesmo tempo importante, para que a comunidade escolar seja bem informada 

em relação aos índices estatísticos educacionais de sua escola. 

Conforme a análise teórica do Ministério da Educação (2007) o acesso, a 

compreensão e o uso dos indicadores oficiais da avaliação da escola e das redes de ensino são 

de vital importância para a democratização da escola e para a melhoria da sua qualidade. O 

resultado da avaliação das escolas realizadas pelo INEP deve ser divulgado, de forma que a 

comunidade escolar tenha acesso aos dados de sua escola e através destes dados poder 

comparar seus resultados com a média nacional gerada por este órgão de avaliação federal. O 

município de Horizonte tem uma política muito forte com relação aos resultados deste 

indicador, tanto que sancionou a Lei Nº 740 de 07 de dezembro de 2009, esta lei institui a 

Gratificação por Desempenho Especial para os servidores em exercício das escolas que 

atingirem o nível de proficiência desejável, meta estabelecida para o IDEB. A divulgação 

deste indicador tem sido crescente no referido município, conforme dados da Secretaria de 

Educação de Horizonte (2009). De forma que, alunos, pais e funcionários são conscientizados 

da importância de tais resultados não só para a sua escola, mas também para todo o município 

incentivando desta forma a participação de todos os membros da comunidade escolar, pois 

esta se configura como uma forte aliada para a obtenção do resultado positivo na avaliação 

educacional.  

Desta forma, reforça-se a importância da gestão democrática. O gestor como o 

líder deve ser o mediador que divulga as informações, através da utilização de diversos meios 

como os citados pelos entrevistados a saber: jornal escolar, reunião de pais, cartazes, murais, 

informativos, etc. e do incentivo à comunidade escolar para participar do processo de ensino e 

aprendizagem, e também pelo incentivo aos seus profissionais a colaborar neste processo com 

o intuito de obter uma parceria em que comunidade e escola se ajudam com reciprocidade, 
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desta forma todos saem ganhando. A sociedade poderá testemunhar uma educação pública de 

qualidade.  

 

5. 5 Participação da escola no Programa “Dinheiro Direto na Escola” 

 

Este indicador trata do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), este 

programa é um importante meio para que a escola consiga resolver rapidamente pequenos 

problemas de infraestrutura, de falta de equipamentos e recursos pedagógicos. Além disso, 

favorece a discussão sobre quais são as prioridades da escola. Ao ser questionado se sua a 

escola recebe repasses financeiros de algum órgão público para as pequenas despesas e como 

é feita a aplicação de tais repasses um dos investigados destacou: “Sim. Recebemos o recurso 

PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola. o repasse é feito anualmente pelo MEC em uma 

conta no Banco do Brasil sob a jurisdição do Conselho Escolar (INVESTIGADO 3). Os 

investigados 1 e 4 mencionaram o Conselho Escolar como Unidade Executora responsável 

pelas decisões  sobre as aplicações dos recursos visando atender as prioridades e as 

necessidades da escola. Já o investigado 2 enfatizou que os recursos do PDDE não suprem as 

pequenas necessidades dos dia a dia, pelo motivo de ser recebido apenas uma vez por ano 

como frisou o investigado 3. 

Com relação à utilização dos recursos, se os mesmos são discutidos 

democraticamente e se são dirigidos aos problemas prioritários e como é feita essa aplicação, 

um dos investigados destacou:  

Sim. Quando somos comunicados que o recurso já está disponível na conta, assim 

também como estamos reunidos junto aos membros do conselho, realizamos uma 

tomada de decisões de acordo com as prioridades junto ao pedagógico, 

administrativo, de acordo com o que temos disponível ao custeio e ao capital. 

Tomamos as decisões sempre coletivamente (INVESTIGADO 3). 

 

Os investigados 2 e 4 mencionaram que a utilização dos recursos é discutida 

democraticamente com os membros do Conselho Escolar e aplicação do mesmo é feita 

levando-se em consideração às necessidades e os problemas prioritários. Sobre a discussão do 

referido indicador, outro investigado fez as seguintes considerações: “Em reunião com o 

plenário escolar realizado uma plenária para a definição final da compra de materiais 

didáticos, limpeza, DVD, TV, microsystem, mesas, armários, cadeiras, computadores, etc. 

Com materiais permanentes e custeios” (INVESTIGADO 4). 

Partindo do que foi abordado no levantamento teórico sobre O PDDE de acordo 

com Vieira (2008) este programa tem como objetivo, prestar assistência financeira, em caráter 
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suplementar, às escolas de ensino fundamental da rede pública. Para Lück (2009) o referido 

programa consiste no repasse anual de recursos às escolas públicas do ensino fundamental 

estaduais, municipais e do Distrito Federal e às do ensino especial mantidas por organizações 

não-governamentais (ONGs), desde que registradas no Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS). De acordo com o citado autor, para participar do referido programa do 

governo federal, a escola deve ter mais de 50 alunos e deve ter também uma Unidade 

Executora (UEX), como por exemplo, Conselho Escolar. Todos os investigados citaram o 

Conselho Escolar como sua Unidade Executora responsável pela discussão das prioridades e 

execução da escolha da utilização dos recursos financeiros do PDDE. É importante ressaltar 

que a aplicação destes recursos pelo MEC é feita apenas uma vez por ano de acordo com 

Lück (2009), e também pela afirmação de um dos entrevistados. Como a escola funciona o 

ano inteiro e só recebe o dinheiro uma vez por ano, a decisão da utilização de destes recursos 

é de grande responsabilidade e deve ter a maior representação possível de toda comunidade 

escolar, porque se esta decisão não atender às prioridades, todos saem perdendo neste 

processo, cabe ao gestor como líder conscientizar a todos os membros do Conselho Escolar 

sobre a importância da aplicação destes recursos para a escola. Porque mesmo sendo bem 

aplicado, como enfatizou um dos entrevistados, no dia a dia surgem situações que necessitam 

de recursos financeiros e nestes momentos necessita-se da mobilização da escola juntamente 

com a comunidade a fim de organizar eventos para suprir tais necessidades, um dos 

investigados mencionou a realização de bingos, rifas para o custeamento de possíveis 

despesas não programadas que ocorrem durante todo o ano. 

Diante do exposto, percebe-se a grande responsabilidade do Conselho Escolar 

enquanto Unidade Executora, a ação de fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros do 

PDDE destinados à assistência financeira em caráter suplementar às escolas. E também de 

participar ativamente no processo de tomada de decisões, dando sugestões, analisando as 

prioridades, representando seu segmento da comunidade escolar, participando na prática da 

gestão. Por sua vez, o gestor escolar deve desempenhar o seu papel e manter a comunidade 

escolar informada através da representação de seus diversos segmentos pelo Conselho Escolar 

sobre os recursos do PDDE e conscientizá-los da importância de sua participação ativa neste 

processo. Desta forma acontece na prática a gestão democrática, numa gestão que há 

representação de todos e que todos tem acesso e compreensão das informações para que assim  

indivíduo se torne um cidadão consciente e participativo na busca de melhorias em tudo, 

inclusive na qualidade educacional. 
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5.6 A gestão democrática e sua contribuição para a qualidade educacional 

 

A pesquisa buscou conhecer a visão dos investigados sobre a contribuição do 

modelo de gestão democrática para a melhoria da qualidade da educação. Sob esse aspecto 

um dos investigados respondeu: 

Sim. Sem dúvida nenhuma. O que mais precisamos é uma gestão compartilhada, 

onde todos: Escola, alunos, pais, comunidade, devem ter um único objetivo que 

todas as ações, tomadas de decisões deve ser com um único objetivo, ofertar aos 

nossos alunos, não só o acesso, a permanência e sim uma educação de qualidade 

para todos (INVESTIGADO 3). 

 

Todos os investigados foram unânimes ao afirmarem que a gestão escolar 

democrática contribui para a qualidade educacional. Sob esta perspectiva um dos investigados 

destacou: “[...] existe um „olhar‟ de todos para a melhoria da educação, daí surgem ideias, 

experiências que enriquecem os planos, propostas e projetos” (INVESTIGADO 1). Já o 

investigado 4 enfatizou o trabalho de parceria e a satisfação como ferramentas para o alcance 

da melhoria da qualidade conforme o destaque a seguir: “Com certeza. Trabalhos com 

parcerias é de fundamental importância para o desenvolvimento democrático e bom 

funcionamento, onde todos estejam satisfeitos para que aconteça uma educação de qualidade” 

(INVESTIGADO 4). O investigado 2 mencionou a importância do trabalho de 

conscientização do gestor enquanto líder para a obtenção do sucesso educacional, através de 

uma gestão humana, consciente, honesta e responsável, acrescentando-se participativa, dentre 

outras características da gestão democrática. 

De acordo com Gadotti e Romão (1997 apud LIBÂNEO, 2008, p. 139): “a 

participação influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade educacional”. 

Conforme o referido autor a participação é o poder que a comunidade tem, e se conscientizada 

de tal força, a comunidade escolar não só pode quanto deve contribuir significativamente para 

a melhoria da qualidade educacional. 

A análise das investigações indica que os investigados acreditam no modelo de gestão 

democrática como o principal meio para alcançar a melhoria da qualidade educacional através 

da participação, afinal é dever de todos, participar deste processo, com o intuito de somar e 

então atingir o principal objetivo que diz respeito a toda a sociedade: oferecimento gratuito de 

educação de qualidade para todos.  
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5.7 Síntese dos Resultados 

 

De acordo com a análise das investigações sobre a avaliação dos gestores em 

relação aos indicadores da gestão escolar democrática, baseado no projeto Indicadores da 

Qualidade na Educação do Ministério da Educação (MEC) constatou-se a conscientização por 

parte dos investigados sobre a gestão compartilhada e seus benefícios para a comunidade 

escolar. Observou-se ainda, que há algumas lacunas (conforme afirmou um dos gestores 

investigados) no que diz respeito à formação do Conselho Escolar que é uma Unidade 

Executora (UEX) de vital importância para uma escola. Observou-se também outra lacuna 

(conforme a afirmação de outro investigado) em relação à ausência do grêmio estudantil que 

se configura como um meio de representação estudantil em uma escola. Um grêmio atuante 

pode participar do processo de tomada de decisões representando os estudantes (que por sua 

vez, forma um dos representantes da comunidade escolar). É importante ressaltar que apesar 

das lacunas citadas, observou-se porém, que os investigados são conscientes sobre os 

benefícios que uma gestão compartilhada pode trazer, se posta em prática. Através da 

participação e compartilhamento de todos os membros da comunidade escolar, tende a 

oferecer benefícios a todos envolvidos neste processo, a saber a melhoria para a escola nos 

seus diversos aspectos e consequentemente a melhoria para a qualidade educacional. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que uma escola tenha uma gestão democrática é necessário que o núcleo 

gestor em seu papel de líder, incentive a participação de todos os membros da comunidade 

escolar. Mostrando que cada membro desse grupo possui direitos e responsabilidades no 

processo de ensino e aprendizagem. A gestão democrática não é restrita ao discurso da 

participação, mas sim à prática. A presença da comunidade na escola traz muitos benefícios 

pra instituição. Uma comunidade informada e consciente do seu papel, de seus direitos e 

deveres tem segurança na hora de cobrar melhorias para a sua escola, podendo contribuir para 

o processo de ensino e aprendizagem.  

Observou-se através da pesquisa realizada que os gestores das escolas públicas 

municipais de Horizonte, no estado do Ceará adotam o modelo de gestão democrático em sua 

forma de administrar, através do incentivo da participação da comunidade em diversas ações 

escolares como é o caso da representação de todos os segmentos nos Conselhos Escolares, da 

participação de alunos nos grêmios estudantis, através das reuniões periódicas de pais e 

mestres, dentre outros. Entretanto, um dos gestores entrevistados afirmou que há falta de 

formação para o Conselho Escolar atual, o que representa que os membros do Conselho 

Escolar ainda precisam ser capacitados para serem atuantes. Os conselheiros devem receber a 

capacitação necessária para exercer a sua função, de forma que estes tenham à sua disposição 

informações em quantidade e qualidade suficientes para que possa tomar decisões necessárias. 

A ausência do grêmio estudantil em outra escola mostra que há uma lacuna a ser preenchida 

na instituição no que diz respeito à participação da comunidade escolar, mais especificamente 

quanto à participação dos alunos. Percebe-se a necessidade de capacitação dos membros do 

Conselho Escolar, onde cada novo conselheiro deve receber a preparação necessária para 

poder ser um membro atuante, contribuindo para o grupo e para a escola como o todo. Com 

relação à ausência de grêmio estudantil em uma das escolas, é fundamental a criação de 

incentivo a todos os alunos a participarem dos projetos da escola, inclusive pela criação de um 

grêmio que seja participativo e atuante. 

A gestão compartilhada tem grande relevância para o processo de ensino e 

aprendizagem. A autonomia é o fundamento da concepção democrático-participativa da 

gestão escolar. Definida como a faculdade que o individuo tem de decidir o próprio destino. 

Desta forma, entende-se que uma gestão que tem como principio a participação de todos em 

seu processo administrativo, caminha para o sucesso, para o alcance do principal objetivo da 

escola: oferecer educação de qualidade para todos. Na visão dos gestores entrevistados, a 
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participação da comunidade escolar é de fundamental importância para o sucesso da sua 

gestão. Pois os gestores necessitam da contribuição de todos no processo de tomada de 

decisões. Através da interação de toda a comunidade escolar: diretor, alunos, pais, professores 

e funcionários, podem surgir ideias que analisadas, desenvolvidas e postas em práticas por 

meio da colaboração de todos, num comprometimento geral, pode-se alcançar não apenas o 

acesso e a permanência dos alunos na escola, mas principalmente, uma educação de qualidade 

para todos. 

 Considera-se, portanto, que a gestão democrática é formada por princípios de 

participação. Através da transparência da administração dos recursos, da informação 

democratizada, produz benefícios à comunidade escolar pela troca de informações e 

necessidades; e compartilhamento de ideias e consequentemente pelo processo de tomadas de 

decisões compartilhado. A participação influi na democratização da gestão e na melhoria da 

qualidade educacional. Na visão dos gestores das escolas municipais de Horizonte, Ceará, o 

modelo de gestão democrática é necessário, pois através da aplicação desse modelo, 

compartilhando as ações e as decisões obtêm-se o principal objetivo da escola pública: 

oferecer uma educação gratuita e de qualidade para todos. De acordo com a análise das 

investigações, observou-se a constatação da importância da gestão democrática para a 

melhoria da qualidade educacional, conforme a visão dos gestores escolares investigados. 

A estudante encontrou diversas barreiras ao longo da sua pesquisa de campo. No 

que diz respeito às investigações, alguns investigados afirmaram estar muito ocupados, não 

podendo assim, responder de pronto os questionários aplicados. Inclusive, alguns gestores se 

recusaram a responder ao questionário justificando-se pela falta de tempo. Observou-se um 

clima de muita tensão e estresse por parte dos investigados devido as suas muitas 

preocupações e suas múltiplas responsabilidades. 

A gestão democrática é um assunto muito amplo. Sugere-se, portanto, a 

continuação desta pesquisa sobre os benefícios da gestão democrática ou compartilhada para 

as empresas públicas e/ou privadas. Diante das observações em relação às múltiplas 

responsabilidades dos gestores escolares, o que também acontece no meio empresarial, 

sugere-se ainda, uma pesquisa que objetiva investigar as razões de tanto estresse e tantas 

responsabilidades sobre o gestor a fim de encontrar através de estudos sobre a gestão 

participativa, o compartilhamento das preocupações, das decisões objetivando obter através 

da aplicação deste modelo de administrar, a melhoria nas condições de trabalho e 

consequentemente a melhoria da qualidade da instituição investigada. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GESTORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO 

MUNICÍPIO DE HORIZONTE 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

Monografia Gestão Escolar Democrática e a Melhoria da Qualidade Educacional 

Este questionário é uma adaptação do Projeto Indicadores da Qualidade na Educação 

I- IDENTIFICAÇÃO 

01- Cargo na escola onde atua: 

a) (     )  Diretor Escolar  b) (     ) Coordenador Pedagógico 

02- Quanto tempo você exerce essa função: 

     a) (     ) 1-5 anos  b) (     ) 6-10 anos  c) (     ) 11-15 

     d) (     ) 16-20 anos e) (     ) acima de 20 anos 

03- Qual a sua idade? 

a) (     ) 20-30 anos b) (    ) 31-40 anos  c) (     ) 41-50 anos 

d)   (     )  51-60 anos e) (     ) mais de 60 

04- Qual o seu sexo: 

a) (     )  Feminino  b) (     ) Masculino 

05- Existem quantos alunos matriculados na sua atual escola? 

a) (     ) 0-100  b) (     ) 101-300   c) (      ) 301-600 
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d) (     ) 601-1000  e) (      ) acima de 1000 

II- GESTÃO DEMOCRÁTICA E QUALIDADE EDUCACIONAL 

01- A direção informa a comunidade escolar sobre os principais acontecimentos da 

escola? Que meios são utilizados para a disseminação dessas informações? 

 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

02- A direção presta contas à comunidade escolar apresentando regularmente orçamento 

da escola e seus gastos? Explique como é feita essa prestação de contas. 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

03- O Conselho Escolar da sua escola é formado por representantes de toda a comunidade 

escolar (inclusive alunos)? Explique como é formado o conselho escolar da sua escola, 

e como são definidas as normas de funcionamento do mesmo, as normas são definidas 

e conhecidas por todos que fazem parte do conselho escolar? Explique. 
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___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

04- Os conselheiros recebem a capacitação necessária para exercer a sua função, de forma 

que estes tenham à sua disposição informações em quantidade e qualidade suficientes 

para que possa tomar decisões necessárias? Como é feita essa capacitação? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

05- Há grêmios estudantis ou outros grupos juvenis participando de decisões na escola? 

Explique como acontece a participação dos alunos em projetos que visam à melhoria 

da qualidade da sua escola. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

06- Os pais e/ou responsáveis participam ativamente das reuniões sobre a vida escolar dos 

alunos? Ao mesmo tempo a escola se mantém aberta quando possível e necessário 

para que a comunidade possa usufruir do espaço (salas, pátio, quadras de esportes, 

biblioteca, etc.)? Há na sua escola essa interação? Como ela ocorre? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

07- A comunidade escolar (pais, diretor, professores, demais funcionários, alunos, etc.) é 

informada sobre as estatísticas educacionais produzidas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação (Inep) 

ou pelas Secretarias de Educação sobre o desempenho da escola e da rede escolar da 

qual faz parte (tais como taxa de evasão, abandono, distorção, idade-série, avaliações 

de aprendizagem, etc)? como ocorre a disseminação dessas informações? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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08- O significado desses indicadores é discutido na sua escola? De que maneira? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

09- A sua escola recebe repasses financeiros da prefeitura, do governo estadual ou do 

Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE-MEC) para as 

pequenas despesas na escola? Em caso afirmativo, como ocorre a aplicação destes 

repasses? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10- A utilização dos recursos é discutida democraticamente e tem se dirigido aos 

problemas prioritários? Como ocorre a escolha da utilização destes recursos? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Em sua opinião o modelo de gestão democrática pode contribuir para a melhoria da 

qualidade da educação? Como?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO A 

LEI Nº 740 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009 
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