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“A educação é a arma para mudar o mundo” 

(Nelson Mandela) 



 

RESUMO 

 

A presente Dissertação analisou a relação entre participação e autonomia da escola, 

observando a atuação do Diretor e do Conselho Escolar e se a escola goza de autonomia 

pedagógica, administrativa e financeira. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem 

quantitativa, realizada em 47 escolas estaduais do Rio Grande do Norte, e composta por 292 

sujeitos, divididos em 3 grupos (Direção, Coordenação e Conselho Escolar). O instrumento de 

coleta foi um questionário e o tratamento dos dados foi realizado por meio de estatística 

descrita e inferencial, utilizando-se o teste Qui-quadrado. Os resultados demonstram que a 

administração escolar é composta em sua grande maioria por mulheres com nível de 

escolaridade predominante em especialização. Mesmo todas as escolas possuindo Conselho 

Escolar e Conselho Fiscal, nenhuma delas possui Associação de Pais e Mestres e apenas uma 

possui Grêmio Estudantil, sendo que o processo de escolha da Direção se dá, em 83% delas, 

por via eletiva. Os indicadores sugerem que a relação entre família, escola e sociedade 

permanece distante, mas Diretores, Coordenadores e representantes dos Conselhos Escolares 

desempenham suas funções de forma coerente. Quanto à autonomia, sua presença se dá de 

forma limitada e, mesmo havendo relação com a participação, o sistema educacional 

permanece rígido e centralizador.   

 

Palavras-chave: Gestão Democrática; Participação; Autonomia da Escola. 



 

ABSTRACT 

 

This paper analyzed the relation between participation and school autonomy, observing 

Director actions and School Council actions and if school has pedagogic, administrative and 

financial autonomy. This is a descriptive search, with quantitative approach, realized in 47 

state schools in Rio Grande do Norte, and composed by 292 participants, divided in 3 groups 

(Direction, Coordination and School Council). The instrument to catch data was a 

questionnaire and the data treatment realized by way descriptive statistic and inferences using 

X2 test. The results show that school administration is composed in great part by women with 

specialization grade. All schools have School Council and Financial Council, but have not 

Parents and Masters Association and just one of them has Student Guild. The direction choose 

process is, in 83% of the schools, by elective way. The indicators show that the relation 

involving family, society and school stays weak, but Directors, Coordinators and School 

Council members develop their functions with coherence. About autonomy, it is limited and 

presents correlation with participation, but the educational system stays rigid and centralizer.  

 

Keywords: Democratic Management; Participation; School Autonomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Neste capítulo introdutório estão abordados a contextualização e o problema, os 

objetivos, a justificativa e a descrição da estrutura do trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

A escola deve constituir parte do amplo processo de transformação da sociedade. 

Através deste, a humanidade passou a criar regras de convivência que passaram pela 

selvageria social, escravidão de raças, exploração operária, educação como privilégio, até 

chegarmos à educação como um direito de todos e dever do Estado, ainda que na prática esse 

ideal não esteja totalmente alcançado. Com o passar dos tempos o elemento dominante da 

relação entre as pessoas evoluiu da força para a riqueza e da riqueza para o conhecimento. 

Dessa forma, podemos dizer que o entendimento das nuances do processo histórico 

supõe a compreensão dos múltiplos aspectos coexistentes neste mesmo processo e que o 

conhecimento da realidade implica na explicitação do passado e nas projeções para o futuro.  

Presente, passado e futuro são constituídos a partir das relações humanas. Na 

realização dessas relações os homens criam valores, realizam ações e elaboram 

conhecimentos a partir dos quais definem modelos que servem de base para a sociedade. 

Quando os homens modificam suas relações, esses modelos tendem a cair e a sociedade, com 

tudo que nela se insere, entra em crise. 

No meio de tais transformações, a escola torna-se um local indispensável na 

organização do conhecimento sistematizado. Diante desse contexto, esta precisa ser de boa 

qualidade e preparar o educando para a vida em sociedade.  

Mas, para que a escola alcance a qualidade desejada, é preciso que ela disponha de um 

corpo técnico-administrativo competente, comprometido e atualizado, além de uma gestão 

responsável e eficiente, que consiga colocar em prática as políticas educacionais sob sua 

responsabilidade, viabilizando aos educandos a condição de lutar pela construção de uma 

sociedade justa e consciente. A Escola precisa formar cidadãos críticos, pensantes e atuantes. 

É preciso considerar que “a escola é apenas uma entre as instituições voltadas à 

educação; coloca-se ao lado da família, da igreja, do local de trabalho, como de outros 

sistemas sociais organizados com a intenção precípua ou subsidiária de educar” (LENHARD, 
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1978, p. 2). As ruas, os meios de comunicação e os grupos sociais aos quais os indivíduos 

fazem parte também são importantes ambientes para a formação pessoal, social e profissional. 

É fato, também, que cada uma delas o faz de acordo com sua posição social e conforme seus 

preceitos e crenças.  

 No Brasil, tendo em vista uma cultura de dominação imposta por parte dos 

colonizadores, seguida de uma educação voltada para as classes sociais mais abastardas e 

como privilégio de poucos, aliado ao fato da escola não conseguir acompanhar as 

transformações constantes pelas quais a sociedade vem passando, dentre elas o avanço 

tecnológico e a expansão da internet e dos meios de comunicação, o déficit da qualidade 

educacional torna-se cada vez mais visível.  

 Dentro dessa perspectiva, a instituição escolar precisa evoluir em todos os seus 

campos e possibilitar a formação de cidadãos capazes de interagir e atuar no contexto social. 

É preciso superar as estruturas burocráticas formais e hierarquizadas, viabilizando a 

democratização do “universo” escolar.  

 A escola constitui um organismo social, vivo, dinâmico e cultural que não pode ser 

reduzido ao somatório de salas de aula onde os professores são individualmente 

responsabilizados pelo trabalho pedagógico que desenvolvem. Sua constituição é “tecida por 

uma rede de significados que se encarrega de criar os elos que ligam passado e presente, 

instituído e instituinte, que estabelece as bases de um processo de construção e reconstrução 

permanentes” (FERREIRA, 2009, p. 25).    

 Nesse contexto, a educação e sua administração, onde teoria e prática precisam ser 

desenvolvidas, adequadas, reformuladas e reconstruídas, necessita de novas bases teóricas e 

ações eficazes e efetivas, exigindo do gestor um alto grau de formação e conhecimento. A 

escola precisa voltar a ser o local de desenvolvimento dos avanços sociais e tecnológicos e 

não onde tais avanços chegam depois de instituídos, tornando-a arcaica e sem atrativos para 

os educandos. 

 Diante do exposto, os gestores escolares, devido sua importância atual no conduzir das 

diretrizes pedagógico-administrativas e financeiras, precisam adequar as necessidades do 

ambiente escolar às determinações dispostas em documentos regulamentadores estabelecidos 

sob forma de regimentos nacionais. 

 Desse modo, a ampliação da autonomia da escola e a democratização de sua gestão 

constituem, nos dias atuais, exigências histórico-sociais, uma vez que são demandadas pela 
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própria evolução da sociedade. Esta evolução, embora lenta e gradual, parece que vem de 

encontro a seus próprios limites. Novas demandas surgem para a administração escolar, em 

decorrência da necessária autonomia e democratização de sua gestão, exigindo uma 

capacidade técnico-administrativa, política e pedagógica cada vez maior de seus dirigentes, 

que por sua vez tem a missão de equilibrar os interesses nacionais com as reivindicações 

locais.  

 A luta pela democratização dos processos da gestão educacional, no Brasil, está 

diretamente relacionada à crescente redemocratização do país e à necessidade de participação 

efetiva dos agentes envolvidos no ambiente escolar (pais, alunos, professores, funcionários, 

sindicatos e associações). Também tem como alvos o excessivo centralismo administrativo e a 

rigidez hierárquica por parte dos órgãos superiores à escola, que limitam sua autonomia, 

inviabilizam a democratização do espaço escolar e transformam a instituição em coadjuvante 

na tomada de decisão do processo educacional e, por conseguinte, na formação de sujeitos 

capazes de interagir de maneira significativa no ambiente em que vivem (MENDONÇA, 

2000, p. 92). 

 Dito isso, gestão democrática da educação é um termo que vem se afirmando no 

âmbito da administração educacional e no estudo das instituições e organizações como 

sinônimo de administração, traz consigo um sentido mais dinâmico, sugerindo movimento, 

ação, mobilização e articulação (FERREIRA, 2009, p. 19). 

 Contudo, ainda não se tem conseguido aproximar o termo “democrática” do seu 

significado, pois não é fácil romper com as tradições e mudar paradigmas instituídos. A 

gestão democrática sugere participação, articulação e autonomia. Sem estas, frequentemente, 

muitos grupos ficam excluídos do exercício de seus direitos, fora da prática educativa e tendo, 

portanto, minada a sua experiência de vida em sociedade, já que, segundo Libâneo (1994, p. 

18): 

  

A prática educativa não é apenas uma experiência da vida em sociedade, mas 

também o processo de prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências 

culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e transformá-lo em função de 

necessidades econômicas, sociais e políticas da coletividade.  

 

Tomando como base o que propõe Libâneo (1994), a prática educativa, para ser eficaz, 

precisa romper com as formas arcaicas de relações de poder e prover o indivíduo do 

conhecimento necessário que o possibilite atuar e transformar o meio social em que vive. 
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 Com efeito, para tentar romper as formas hierarquizadas e o centralismo na condução 

do processo educacional, a redemocratização da escola e a eleição de diretores é uma antiga 

reivindicação da sociedade e da comunidade escolar, e, com a aprovação da Constituição de 

1988, reforçou-se esta prática que, em alguns sistemas escolares, já vinha sendo desenvolvida 

desde o início da década de 1980, antes mesmo da regulamentação via legislação nacional. 

 No entanto, mesmo a Constituição Federal de 1988, em seu art. 206, inciso VI, 

assegurar que a Escola tem direito ao modelo democrático de gestão, em muitos Municípios e 

Estados brasileiros as eleições ainda não são práticas comuns. 

 De acordo com Dourado (2001, p. 80), no que se refere ao provimento dos cargos de 

gestor escolar, tal processo de escolha acontece por: 

 

1. Livre indicação – o diretor é indicado pelo poder Executivo e/ou Legislativo. 

Esta forma de escolha do dirigente escolar está presente em algumas Unidades da 

Federação e se caracteriza, na maioria das vezes, por prescindir do respaldo da 

comunidade escolar. 

2. Concurso Público – modalidade que precisa mensurar, por meio de exames 

técnicos, a capacidade dos candidatos ao cargo de dirigente escolar. Atualmente, não 

é adotada de forma exclusiva em nenhum Estado da Federação. 

3. Eleição – o diretor é eleito por voto dos segmentos que compõem a 

comunidade escolar. Trata-se de modalidade defendida pelo movimento docente e 

implementada em vários Estados. 

4. Formas mistas – consistem na adoção de duas ou mais modalidades de 

escolha articulada ou pela combinação de critérios mistos de seleção.   

 

Como se pode ver, até então, não há uma forma definida e predominante de seleção 

para gestores escolares, havendo ainda a possibilidade de serem colocadas pessoas sem as 

devidas qualificações e responsabilidades em um cargo que é de fundamental relevância ao 

alcance da função social delegada à escola. 

Dentre as formas de provimento citadas, a livre indicação para o cargo de diretor, 

apesar de muito criticada, é utilizado em diversas partes do Brasil e pode ser vista como uma 

forma dos políticos conseguirem apoio e votos em suas campanhas eleitorais, uma vez que o 

diretor indicado por um político, na maioria das vezes, tem que obedecer primeiro aos 

interesses daquele que o colocou no poder, ficando em segundo plano as necessidades e 

especificidades da unidade escolar que ele está encarregado de gerenciar. Outro fator 

importante a ser mencionado é a questão político-partidária que adentra os portões da 

entidade, pois o diretor precisa conseguir aliados para manter a si e a seu “padrinho” político 

no poder.  
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Já o concurso público, prática utilizada no estado de São Paulo, recebe críticas por 

transformar o diretor em um agente “vitalício”, uma vez que, ao adentrar no serviço público, 

raramente o servidor será demito, mesmo que sua produtividade seja baixa. Nesta modalidade, 

além da estabilidade do indivíduo no cargo, critica-se o fato da comunidade escolar não 

participar da escolha de seu representante.   

O processo de eleição é o preferido por parte dos professores e sindicatos da categoria, 

mas também recebe críticas por, às vezes, levar para dentro da escola a política partidária e se 

transformar em uma disputa de poder entre grupos formados no interior da unidade escolar. 

As formas mistas, contudo, são apontadas como uma maneira aceitável, na medida em 

que sugerem a combinação de pelo menos duas das outras opções. No entanto, também está 

longe de ser unanimidade entre estudiosos e agentes escolares. 

De qualquer forma, até o momento, nenhuma delas é consenso entre profissionais e 

estudiosos, todas precisam de evolução e ajustes para atenderem às necessidades do universo 

escolar. De todo modo, um estudo realizado em seis estados brasileiros, nas esferas municipal 

e estadual, relacionando o perfil do gestor aos resultados alcançados no IDEB, relata que:  

 

O cargo de gestor em 45,1% dos casos ocorreu por meio de eleição, sendo 53,1% 

eleitos pela comunidade escolar; 10,9% pelo colegiado e 36,0% após passarem por 

um exame de seleção. Dos 54,9% dos diretores não eleitos, 54,4% foram 

empossados por exame de seleção, e 45,6%, por indicação de técnicos (SOARES et 

al, 2011, p. 49). 

 

 Com base nos dados expostos, é possível perceber que quase metade dos cargos de 

gestão, 45,1%, já são preenchidos por eleição.  

 Em estados como o Rio Grande do Sul, amparada pela Lei nº 10.576/95, alterada pela 

Lei nº 11.695/2001, e Rio Grande do Norte, Lei nº 18.463 de 24/08/2005, a comunidade 

escolar (Professores, Alunos, Funcionários e Pais) já escolhe os dirigentes. No Estado de São 

Paulo, contudo, o candidato é submetido a concurso público de provas e títulos. 

 Todavia, embora a eleição tenha propiciado a algumas comunidades a livre escolha de 

seus dirigentes, é preciso considerar que este instrumento pode converter-se em um processo 

corporativista que atenda interesses individuais ou de grupos em detrimento da comunidade. 

Esta prática requer consciência política e comprometimento e não apenas participação restrita 

ao momento do voto. 

Soares e Teixeira (2006), em estudo intitulado Efeito do Perfil do Diretor na Gestão 

Escolar sobre a Proficiência do Aluno, constatam que as eleições para diretor escolar não se 
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configuram como suficientes para garantir a democratização da prática escolar. Ainda 

segundo o estudo, tais eleições, muitas vezes, de forma não muito clara, condicionam novas 

responsabilidades atribuídas ao diretor de escola, como as de articulação, planejamento, 

monitoramento e avaliação das ações. 

  No entanto, segundo Paro (1996, p. 40), a escolha de diretores pela via eletiva, pode 

ser um elemento importante no exercício da democracia e de fortalecimento da autonomia 

escolar, uma vez que estimula a participação e a discussão das questões administrativas da 

escola.  

 De maneira geral, para se constituir a partir do fundamento democrático, a gestão da 

escola deve ter como princípios básicos participação e autonomia, sendo que esta última, para 

Libâneo (2001, p.15), “significa ter poder de decisão sobre seus objetivos e suas formas de 

organização, manter-se relativamente independente do poder central, administrar livremente 

os recursos financeiros”. Deve, também, garantir o processo de formação do cidadão, que 

envolve não apenas o conhecimento e a aprendizagem de conteúdos pré-determinados, mas 

prepará-lo para a vida em sociedade, dando-lhe a condição de questionar, participar e atuar na 

tomada de decisões que conduzam a sociedade a um estágio mais avançado nos diversos 

campos que a compõem. 

 Diante do contexto exposto, a presente Dissertação aborda como problema: Em que 

medida a participação tem conferido autonomia à escola?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 Analisar a relação entre participação e autonomia da escola. 

 

Específicos 

 

 Identificar as atribuições do diretor e as ações por ele desenvolvidas;  

 Verificar a participação e as atribuições do conselho escolar na gestão da escola;  

 Verificar a autonomia pedagógica, administrativa e financeira da escola. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Com o processo de redemocratização do Brasil, iniciado no final da década de 1980, a 

constante luta pela democraticação do ensino tem mobilizado estudiosos e profissionais da 

educação. A partir de então, muito tem se falado sobre a gestão escolar e a necessidade de que 

esta seja confiada a profissionais qualificados para que possamos alcançar um nível 

satisfatório de qualidade do ensino público no Brasil (ALONSO, 1978; DELORS, 1999).   

A gestão democrática é um processo que deve interferir na formulação das políticas 

educacionais, envolvendo as fases de pensar, planejar e fazer as políticas públicas, 

assegurando, ao longo de todo o contexto, a participação da comunidade educacional com o 

intúito de promover maior aproximação entre os membros da escola e estreitar a relação desta 

com a sociedade (RODRIGUES, 1978; DOURADO, 2001). Assim sendo, outra questão que 

merece atenção é a autonomia, pois a gestão democrática pressupõe descentralização de 

poder, representatividade social, atuação colegiada, controle social da gestão educacional, 

escolha dos dirigentes escolares por processo de eleição e a abrangência da participação dos 

que nela atuam ou interferem (LIBÂNEO, 2004; WITTMANN, 2000).    

Uma gestão democrática apresenta ações planejadas e linhas de atuação bem definidas 

em função dos objetivos a serem alcançados, onde o Diretor é auxiliado pela comunidade 

escolar. Nesses termos, ao assumir esse papel, o gestor democrático deverá buscar a 

articulação dos diferentes agentes que constituem a escola em torno de uma educação de 

qualidade, o que implica uma liderança democrática, capaz de interagir com todos os 

segmentos da comunidade escolar (ANDRADE, 2004; VALERIEN e DIAS, 1993).  

Desse modo, a participação da comunidade é parte importante no processo de 

desenvolvimento da cidadania e pode trazer contribuições para a melhoria da qualidade do 

ensino e da escola. Desta maneira, a escola de qualidade é aquela capaz de formar cidadãos 

aptos a se apropriem do saber historicamente acumulado, preparando o educando para a 

participação plena na vida social, cultural e política (PARO, 2000).  

 Diante desse contexto, a realização deste trabalho foi motivada devido a relevância 

teórica e prática do tema e sua influência na área de atuação do autor. A viabilidade para 

obtenção dos dados foi possível devido ao pesquisador encontrar-se inserido no ambiente 

geográfico onde a pesquisa foi realizada e ter acesso aos participantes.  
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No que diz respeito ao enfoque acadêmico, os estudos encontrados, em sua maioria, 

são desenvolvidos na área da Educação. Desse modo, estudar a gestão democrática, sob a 

ótica da Administração, apresenta-se como relevante por tratar da gestão pública na 

organização escolar. Portanto, o presente trabalho, ao abordar a relação entre participação e 

autonomia, pode ser visto como uma importante ferramenta colaborativa na tentativa de 

entender as nuances inerentes ao processo de democracia no ambiente escolar.  

A presente dissertação, como toda pesquisa, possui limitações e não tem o objetivo de 

responder ou explicar as especificidades e minúcias do tema proposto, mas pode ser um ponto 

de partida para aqueles que tenham interesse em fazê-lo.  

De forma prática, o trabalho buscou observar se a participação dos agentes da escola 

tem conferido autonomia pedagógica, administrativa e financeira à gestão escolar. Dessa 

maneira, o estudo pode ser visto como uma possibilidade de elucidar aspectos relevantes para 

compreensão do tema proposto, contribuindo a fim de que se reflita criticamente sobre o 

processo de Gestão nas escolas, observando sua funcionalidade e como sua implementação 

interfere na comunidade escolar, colocando-se, ainda, como uma ferramenta para a reflexão 

sobre políticas públicas que viabilizem a democratização efetiva do ambiente escolar. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

 Esta Dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos. O primeiro contempla a 

introdução, onde estão inseridos a contextualização, o problema, os objetivos e a justificativa. 

No segundo capítulo está disposta a fundamentação teórica. Nele, são abordados aspectos 

sobre a crise econômica, social e institucional iniciada na década e 1970, a escola, sua gestão 

e os seus desafios, a atuação dos gestores e dos conselhos escolares e a autonomia dentro do 

universo escolar. O terceiro capítulo enfoca os procedimentos metodológicos empregados 

neste estudo, enfatizando a caracterização da pesquisa, seu universo, os procedimentos de 

coleta de dados e a forma de tratamento dos dados. No quarto capítulo estão apresentados a 

caracterização dos sujeitos e os resultados da pesquisa com as análises discutidas à luz do 

referencial adotado neste trabalho. Por fim, o quinto e último capítulo contempla as 

considerações finais, destacando as contribuições e limitações desta pesquisa, bem como 

sugestões para estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Este capítulo trata do embasamento teórico que dá sustentação à esta Dissertação. 

Incialmente, faz-se uma breve abordagem sobre a crise econômica e social iniciada na década 

de 1970, que culminou com a reforma do aparelho do estado. Em seguida, trata-se da 

educação, sua gestão e seus desafios, além do papel do Diretor e do Conselho Escolar no 

ambiente democrático, bem como da autonomia no universo escolar.  

 

2.1 DA CRISE ECONÔMICA E SOCIAL À DEMOCRACIA NA ESCOLA 

  

 No contexto histórico nacional e internacional, até o início dos anos de 1970, o Brasil 

e o mundo viviam uma sensação de prosperidade econômica. Tal fato proporcionava ao 

Estado oferecer pleno emprego e atuar em diversos setores sociais e econômicos. Muitos 

países praticavam o Estado de bem-estar, modelo econômico através do qual o governo atua 

produzindo políticas públicas na área social.  

 Com a crise econômica iniciada no final dos anos de 1970 e intensificada na década 

seguinte, somando-se à crise do petróleo e à incapacidade do Estado suprir as demandas cada 

vez mais intensas da sociedade, o sistema de governo adotado até então entra em colapso. O 

Estado torna-se ineficiente e incapaz de sanar seus déficits econômicos, resolver problemas e 

perde espaço para as multinacionais. Segundo Abrucio (1997, p. 6): 

 

O tipo de Estado que começava a se esfacelar em meio à crise dos anos 70 tinha três 

dimensões (econômica, social e administrativa), todas interligadas. A primeira 

dimensão era a keynesiana, caracterizada pela ativa intervenção estatal na economia, 

procurando garantir o pleno emprego e atuar em setores considerados estratégicos 

para o desenvolvimento nacional — telecomunicações e petróleo, por exemplo. O 

Welfare State correspondia à dimensão social do modelo. Adotado em maior ou 

menor grau nos países desenvolvidos, o Estado de bem-estar tinha como objetivo 

primordial a produção de políticas públicas na área social (educação, saúde, 

previdência social, habitação etc.) para garantir o suprimento das necessidades 

básicas da população. Por fim, havia a dimensão relativa ao funcionamento interno 

do Estado, o chamado modelo burocrático weberiano, ao qual cabia o papel de 

manter a impessoalidade, a neutralidade e a racionalidade do aparato governamental.  

  

 Conforme Abrucio (1997) descreve, a crise de 1970 atingiu os campos econômico, 

social e administrativo de forma simultânea. O ideal keynesiano que defendia o controle do 

Estado na economia já não se sustentava mais. O Estado também já não conseguia financiar o 

Welfare State e o funcionamento da máquina, por meio do modelo burocrático weberiano, não 
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se mostrava capaz de suprir as demandas advindas da sociedade e do próprio governo. Fazia-

se necessário repensar a amplitude de atuação do Estado e de suas políticas sociais, 

econômica e estruturais. 

 No Brasil, como em quase todos os países, o ideal burocrático também foi pensado 

com base nos moldes weberianos, mas a fragilidade democrática, intensificada durante o 

governo militar, somada à falta de preparação dos servidores e de contato da burocracia (que 

tornou-se auto referida) com a sociedade, levou o modelo a entrar em crise antes mesmo de se 

completar, cedendo espaço aos fundamentos do gerencialismo. 

 Para Bresser-Pereira (1996, p. 2):   

 

A causa fundamental dessa crise econômica foi a crise do Estado – uma crise que 

ainda não está plenamente superada, apesar de todas as reformas já realizadas. Crise 

que se desencadeou em 1979, com o segundo choque do petróleo. Crise que se 

caracteriza pela perda de capacidade do Estado de coordenar o sistema econômico 

de forma complementar ao mercado. Crise que se define como uma crise fiscal, 

como uma crise do modo de intervenção do Estado, como uma crise da forma 

burocrática pela qual o Estado é administrado, e, em um primeiro momento, também 

como uma crise política. 

 

 Dito de outra maneira, para Bresser (1996), a incapacidade do Estado coordenar o 

sistema econômico de forma complementar ao mercado desencadeou uma crise econômica 

que acabou afetando, pelo efeito cascata, todos os setores e classes sociais no Brasil e nos 

demais países ao redor do mudo.  

 Como desencadeamento dos fatos acima citados, aliados à necessidade da sociedade 

obter respostas objetivas e soluções efetivas para as demandas cada vez mais urgentes e 

complexas advindas dos diversos setores sociais, entra em cena um amplo processo de 

reformas. A partir de então, o Estado passa a diminuir seu contingente funcional com a 

finalidade de equilibrar as contas públicas e se dá início a um processo conhecido como 

Reforma Gerencial do Estado, tendo como finalidade aumentar a eficiência do aparelho 

técnico que o compõe e a missão de fazer cada vez mais com o mínimo possível. 

 As reformas são denominadas de primeira e de segunda geração. As primeiras visaram 

o ajuste fiscal e o equilíbrio das contas estatais envolvendo cortes nos gastos públicos, tais 

como reformas tributárias, liberalização econômica e comercial, além de desregulamentação e 

privatizações em setores específicos. As de segunda geração tinham como foco e atenção 

mudanças institucionais mais profundas, desencadeando iniciativas voltadas para emergência 

e desenvolvimento de políticas de reforma da administração pública, das relações trabalhistas, 
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do judiciário, do legislativo, reformas nas estruturas de regulação, a modernização tributária, 

programas massivos de privatizações bem como a revisão das relações entre governos centrais 

e subnacionais (CLAD, 1998).  

 Com a explosão do processo de globalização, impulsionado pela internet, aliado aos 

ideais da nova gestão pública, percebeu-se a necessidade de descentralizar o Poder do Estado. 

Decisões foram transferidas para o âmbito local e instituídos mecanismos de accountability e 

transparência, além de instrumentos de avaliação de desempenho individual e de resultados 

organizacionais. A cultura burocrática dos controles deveria ser progressivamente substituída 

por uma cultura gerencial voltada para os resultados. 

 Segundo Bresser-Pereira (1996, p. 01): 

 

A crise do Estado implicou na necessidade de reformá-lo e reconstruí-lo; a 

globalização tornou imperativa a tarefa de redefinir suas funções. Antes da 

integração mundial dos mercados e dos sistemas produtivos, os Estados podiam ter 

como um de seus objetivos fundamentais proteger as respectivas economias da 

competição internacional. Depois da globalização, as possibilidades do Estado de 

continuar a exercer esse papel diminuíram muito. Seu novo papel é o de facilitar 

para que a economia nacional se torne internacionalmente competitiva. A regulação 

e a intervenção continuam necessárias, na educação, na saúde, na cultura, no 

desenvolvimento tecnológico, nos investimentos em infra-estrutura – uma 

intervenção que não apenas compense os desequilíbrios distributivos provocados 

pelo mercado globalizado, mas principalmente que capacite os agentes econômicos 

a competir a nível mundial. 

 

 Ou seja, a partir da crise econômico-institucional tornou-se necessário reformar e 

reconstituir o Estado e suas bases de atuação. Este passou de controlador a regulador e os 

mercados passaram por gradativa abertura para se adequarem às novas necessidades e 

dinâmicas mundiais do comércio exterior. Não é mais possível fechar-se para proteger a 

economia das influências internacionais, é preciso armar-se de instrumentos que tornem o 

mercado local capaz de lutar e se sobressair no cenário econômico internacional. A regulação 

e o controle, contudo, ainda tornam-se necessários nos setores essenciais como saúde, 

educação e cultura, segurança, tecnologia e infraestrutura.  

 Há de se destacar, também, que a saída de um regime autoritário para um regime 

democrático veio a impor adoção de princípios democráticos em seu caráter mais universal, o 

que atingiu os processos de gestão das políticas públicas de uma forma geral, adequando-as às 

novas exigências democratizantes. 

 O paradigma pós-burocrático aderiu estruturas descentralizadas de gestão nas quais as 

decisões sobre alocação de recursos e provisão de serviços devem ser tomadas mais próximas 
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dos cidadãos. Ele enfatiza a eficiência, a introdução de mecanismos de mercado na gestão 

pública, a gestão por resultados, a descentralização dos controles gerenciais, a 

responsabilização e flexibilização dos procedimentos e a distinção entre formulação e 

implementação de políticas públicas.  

 Tais ideais se expandiram por todos os setores públicos e ganharam força na 

administração, na saúde e na educação. Os preceitos da Nova Gestão Pública, como não 

poderia ser diferente, também alcançam a gestão escolar, que vem passando por importantes 

mudanças estruturais nos últimos anos, conforme pode ser observado nos tópicos a seguir.  

 

2.1.1 A Escola, sua Gestão e seus Desafios 

 

 As últimas décadas do século XX e a primeira década de século XXI são marcadas por 

mudanças estruturais nas organizações sociais, políticas e econômicas no Brasil e no mundo. 

A partir de 1980 a humanidade se deparou com uma crise econômica que veio a mudar 

significativamente a maneira como a gestão pública será vista e conduzida desde então. Nesse 

mesmo período, o processo de redemocratização, no Brasil, país que passava por uma 

ditadura militar instaurada há mais de vinte anos, ganha representatividade nos diversos 

campos sociais, baseado numa perspectiva de direitos sociais coletivos e democráticos.   

 No que se refere à educação, a estrutura da Escola brasileira se apresentava 

hierarquizada e extremamente burocratizada. Centralizava poder e autoridade e fazia do 

diretor o único responsável pela tomada de decisões no ambiente escolar, não sendo permitida 

a participação social nas diretrizes educativas, nem tampouco havia flexibilidade para 

qualquer inovação pedagógica (PARO, 1992, p. 43). 

 Desse modo, os diretores, subordinados ao poder central, sempre foram condicionados 

a agir em conformidade com o que lhes era, talvez ainda o seja, determinado por suas 

instâncias superiores. Esta subordinação tem efeitos reais sobre a forma como o gestor 

concebe suas funções, reforçando, por vezes, a tensão entre o que é desejado e o que é 

possível ser feito, não havendo, por exemplo, flexibilidade no currículo, no calendário escolar, 

na constituição de turmas, na gestão de orçamento, dentre outros.  

 Com os avanços sociais, econômicos e tecnológicos e as novas formas de produção 

industrial o modelo de desenvolvimento baseado na exploração, dominação e opressão é posto 
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em xeque. Esta radical reestruturação econômica e social exige também um amplo redesenho 

das perspectivas de análise e das políticas educacionais. 

 Condicionados pelas novas necessidades sociais e econômicas, que ganharam força a 

partir da gradativa redemocratização do Brasil, os sistemas educacionais vem passando, em 

níveis diferentes, por uma reestruturação, iniciada na década de 1980, após promulgação da 

Constituição Federal, e impulsionado pela crescente afirmação teórico-prática da necessidade 

de dotar os centros educacionais de autonomia política, administrativa, pedagógica e 

econômica, levando em consideração as realidades locais e se mantendo alinhados com as 

diretrizes nacionais. Esta realidade vem impondo maior amplitude à escola e a sua gestão, 

bem como a desconcentração da tomada de decisão. 

 De acordo com Gadotti (2002, p. 11): 

 

O debate moderno em torno do tema remonta ao processo dialógico de ensinar-

aprender contido na filosofia grega. Ao longo dos séculos, a idéia de uma educação 

anti-autoritária, foi gradativamente construindo a noção de autonomia dos alunos e 

da escola, muitas vezes compreendida como auto-gestão, auto-determinação, auto- 

formação, auto-governo e constituindo uma forte reivindicação dos movimentos 

emancipatórios. Contemporaneamente, o termo vem aparecendo na literatura 

acadêmica sob diferentes matizes ideológicos, vinculados à idéia de ampliação da 

participação política no que tange questões de descentralização e/ou 

desconcentração do poder estatal. 

 

 Em outras palavras, a partir do processo de redemocratização do Brasil, a forma 

autoritária de gestão está, aos poucos, caminhando para um ideal democrático através do qual 

os agentes da escola, por reivindicação velada de movimentos emancipatórios, lutam por 

maior participação política nas questões inerentes ao ambiente escolar, além da 

desconcentração e descentralização do poder estatal no interior das unidades de ensino.  

 É preciso considerar que desconcentração de poder não significa necessariamente 

democratização. A desconcentração muda o local de decisão, mas esta, possivelmente, 

permanece sendo tomada conforme predeterminado pelos agentes superiores. De modo 

contrário, a descentralização implica em um deslocamento do centro de tomada de decisões, 

rompendo com a hierarquia preexistente. A descentralização, do ponto de vista teórico, deve 

favorecer a gestão com responsabilidade, uma vez que envolve um número maior de atores no 

processo de tomada de decisão e de avaliação dos resultados.  

Em um sistema educacional centralizado como o brasileiro, há a sensação de que a 

educação vai mal porque todos se sentem sem poder para fazer as mudanças que julgam 
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necessárias. No entanto, “na medida em que esta situação é rompida e se entrega a cada 

agente a responsabilidade compartilhada pelos resultados, cada qual se sente comprometido 

com o que pode fazer para reverter a situação” (MACHADO, 2000, p. 4). Por se tratar de uma 

política de caráter nacional, instituída sob forma de regimentos obrigatórios e comuns a todo 

sistema educacional, não é possível romper com a influência do Estado sobre o ambiente 

escolar. Contudo, é possível que as decisões sejam tomadas depois de ouvidos os agentes das 

unidades de ensino, juntamente com a sociedade, uma vez que estes recebem os impactos das 

ações executadas.  

 Democratização da administração da educação, nesse sentido, não significa eliminar a 

presença do Estado dos serviços públicos, mas buscar mecanismos que submetam as decisões 

do Estado ao debate e ao controle pela opinião pública. Descentralizar a educação deve 

corresponder a delegar para o centro escolar as decisões político-administrativas e técnico-

pedagógicas. 

 Segundo Wittmann (2000, p. 93) “a educação e sua administração, rendidas e 

reduzidas a uma concepção e organização burocrática de escola, desvinculam-se do 

movimento emancipatório da humanidade, no qual têm a função de desempenhar um papel 

decisivo e intransferível”. No momento em que a escola deixa de ser formadora de opiniões e 

passa apenas a reproduzi-las torna-se um ambiente morto para o desenvolvimento de 

profissionais capazes de atuar e modificar as relações de dominação arraigadas na sociedade.  

Tornar a Escola brasileira uma organização democrática não é tarefa fácil, pois o 

histórico da democracia no Brasil ainda é pequeno e controverso e não se pode mudar a 

cultura de um povo de forma mágica ou instituindo decretos. Tal fato requer tempo para que 

as ideias sejam amadurecidas e que todos entendam seus direitos e deveres, além de atuar 

como parte protagonista no processo emancipatório. Ademais, há uma carga de 

responsabilidade cada vez maior depositada na escola, instituição que tem a função de 

preparar os educandos para atuar e viver em uma sociedade individualista, capitalista e 

consumista, de forma democrática, dentro de um sistema que condiciona suas ações sob 

planos e regimentos nacionais.  

Democracia requer participação, responsabilidades coletivas, articulação, 

transparência, compromisso e formas de controle (CONCEIÇÃO et al, 2006). Mas, para que 

tais condições sejam atendidas, é preciso que todo e qualquer cidadão tenha conhecimento do 

que cada uma delas significa e representa dentro e fora do ambiente escolar. Ou seja, dotar a 
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Escola de instrumentos que possibilitem a transformação da sociedade burocrática em uma 

sociedade democrática é imprescindível. Desse modo, para Saviani (1994), a relação entre 

democracia e educação se caracteriza pela dependência e influência recíproca. A democracia 

depende da educação para o seu fortalecimento e consolidação e a educação depende da 

democracia para o seu pleno desenvolvimento.  

Nesse contexto, a forma de administrar precisa ser aprimorada e direcionada a um 

paradigma onde a relação de poder deve primar pela coletividade. É consenso, por parte dos 

estudiosos, que a verticalidade torna-se incompatível com a intersubjetividade, assim como a 

concepção reducionista e mecânica não mais se enquadra na realidade. Os modelos 

convencionais de liderança estão obsoletos, não mais atendem às necessidades demandadas 

pela sociedade do mundo moderno, mesmo que, na prática, continuem convivendo com as 

novas formas de atuação. 

 Para tentar melhorar a administração estatal, os setores públicos aderiram ao processo 

de gerencialismo, que, ao ser iniciado, no Brasil, incorporou diversos profissionais, 

pensamentos e técnicas do setor privado do mercado de trabalho. Estas ideais atingiram a 

administração pública e ganharam força em todos os seus setores, inclusive no educacional. 

 Entretanto, no atual paradigma da gestão da escola, esta não deve ser tratada como 

empresa e administrada como tal. A aposta no mercado implica, no caso da educação, vê-la 

como mercadoria, tendo acesso a ela quem tem recursos financeiros, e, se a educação é 

mercadoria, a agência que a realiza precisa ser administrada enquanto uma empresa, capaz de 

entender e dar conta das exigências do mercado no qual essa mercadoria circula (LOPES, 

2003, p. 12). As características empresariais tendem, ainda, a tornar os gestores escolares 

burocratas centralizadores a fim de demandar respostas rápidas aos dirigentes sob os quais 

estão subordinados. Fica em segundo plano a função essencial de mediador entre a 

comunidade escolar e o sistema central. 

Em relação a essa temática, segundo Paro (1997, p. 7), a “administração escolar é 

portadora de uma especificidade que a diferencia da administração especificamente 

capitalista, cujo objetivo é o lucro”, sem levar em consideração as relações humanas, 

implícitas no ato educativo. Para ele, “administrar a escola exige a permanente impregnação 

de seus fins pedagógicos”. Em outras palavras, enquanto a empresa tem suas ações voltadas à 

produtividade e lucro, a escola deve voltar-se às questões político-pedagógicas e sociais e tem 



29 

 

 

por finalidade preparar o educando para os desafios que a sociedade lhe empunhará fora dos 

muros da instituição.  

Para atender às novas demandas sociais, a escola precisa ser repensada, reestruturada e 

ter sua cultura pedagógica, política, financeira e social aperfeiçoadas, possibilitando oferecer 

ao aprendiz as condições necessárias que permitam a ele interagir e modificar a sociedade em 

que vive. Nesse sentido, de acordo com Alonso (1978, p. 11): 

 
A problemática central da escola brasileira, possivelmente da escola em geral, 

parece situar-se em uma falha de natureza administrativa, qual seja, a sua 

incapacidade de ajustar-se às exigências da vida contemporânea, ajustamento esse 

que requer, necessariamente, ação organizada e planejada, realizada por pessoas 

qualificadas, a fim de que sejam atendidas as crescentes demandas quantitativas e 

qualitativas da sociedade atual. 

 

 Dito de outra maneira, a escola, sua administração e a maneira como estas encontram-

se estruturadas não estão conseguindo suprir as necessidades e expectativas a elas impostas 

pela sociedade contemporânea. Isso torna-se claro quando se analisa o número de analfabetos 

funcionais registrados no país, além da posição ocupada nos rankings dos mecanismos de 

avaliação internacionais que verificam a proficiência da leitura e da escrita dos educandos. 

Outro ponto importante é a situação estrutural das escolas públicas em todo o Brasil, estes 

espaços encontram-se sucateados, apesar de sistemáticos aumentos nos repasses de verbas 

para a educação.  

 Também não se pode deixar de falar do processo de qualificação dos profissionais 

docentes. Estes, na maioria das vezes, foram, e ainda são, instruídos em Universidades e 

Centros Acadêmicos que tentam se libertar de um paradigma tecnicista. Como o ser humano 

tende a reproduzir as práticas pedagógicas às quais foi submetido, é compreensível que 

muitos educadores ainda utilizem tais fundamentos no processo de ensino e aprendizagem. 

 Ainda com relação aos educadores, é fato, também, que muitos deles sentem-se 

desestimulados pela falta de apoio logístico e institucional no exercer de suas funções, pois 

não são submetidos a cursos de aperfeiçoamento, vivem em constante luta por melhores 

salários e condições dignas de trabalho, não gozam do respeito social ao qual merecem e 

ainda são espancados por aqueles que precisam educar. 

 A escola tornou-se um local desinteressante para os educandos uma vez que no mundo 

da tecnologia, da internet, do click, do “sábio” google, do advento das redes sociais como 

facebook, instagram, twitter, whatsapp, dentre outros, onde a informação circula 
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mundialmente em frações de segundos, para o educando é desestimulante ficar quatro ou 

cinco horas sentado em uma carteira ouvindo o professor falar de coisas que ele julga não 

precisar.  

 É esse aluno do mundo moderno, conectado, ávido por novidades, que a escola tem a 

missão de educar. Mas para isso, precisa primeiro ser reeducada, libertar-se de alguns 

preconceitos, se reinventar e se adequar às novas necessidades impostas pela sociedade 

moderna, precisa produzir conhecimento e não apenas reproduzi-lo, passar por um processo 

de modernização pedagógica, político-institucional e tecnológica abrangendo todo o corpo 

que a compõe, pois só assim voltará a ser o local onde o conhecimento sistemático é 

organizado, sintetizado, aperfeiçoado e utilizado em benefício social. 

 Um dos pontos que tem contribuído para a ineficiência da escola é a falta de 

conhecimento e competência técnica dos administradores do setor educacional, fato que 

coloca em evidência a importância e a necessidade de se ter uma gestão escolar qualificada, 

bem como todo o corpo que integra o ambiente escolar, uma vez que, de acordo com Delors 

(1999, p. 163): 

 
Um bom administrador, capaz de organizar um trabalho de equipe eficaz e tido 

como competente e aberto, consegue, muitas vezes, introduzir no seu 

estabelecimento de ensino grandes melhorias. É preciso, pois, fazer com que a 

direção das escolas seja confiada a profissionais qualificados, portadores de 

formação específica, sobretudo em matéria de gestão.  

 

 Conforme ainda assinala Delors (1999), um bom administrador deve possuir como 

característica básica a habilidade de trabalhar em equipe. No ambiente escolar isso torna-se 

mais do que necessário, pois a escola é o local responsável pela formação intelectual do 

educando e lida com pessoas de diferentes culturas, credos, raças, e condições sociais. Sendo 

assim, deve-se estabelecer critérios técnicos para o provimento de cargos de gestão escolar, 

sendo requisito básico um curso de formação específica. 

 É preciso deixar claro o que se quer dizer com “profissionais qualificados”, quais são 

os atributos necessários para se classificar um ser humano como adequado a assumir esse ou 

aquele cargo, pois segundo Oliveira, (2009, p. 42), o tecnicismo que dominou o cenário 

educacional na década de 1970 não tornou a Gestão Escolar mais dinâmica, eficaz e 

democrática. Ao contrário, o diretor tornou-se impessoal, friamente técnico, e, às vezes, 

perdido em uma infinidade de fluxogramas e papéis que pouco aprimoraram a qualidade da 

educação no Brasil.  
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 De acordo com Felix (1984, p. 81), “na medida em que a prática da administração 

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

as estruturas econômica, política e social, obscurecendo a análise dos condicionantes da 

educação”. De fato, para se entender as práticas da administração educacional é preciso 

analisar o contexto histórico e os impulsos que levam os administradores e gestores a atuarem 

de forma ineficiente e muitas vezes contraditórias, quais as articulações políticas, sociais e 

econômicas que se escondem por trás de regimentos, leis e fatos e o que leva a prática a uma 

distância tão acentuada da realidade.  

 Desse modo, o tecnicismo, por tornar o gestor um burocrata atrelado a normas e 

regimentos institucionais, é peça fundamental na manutenção de sistemas autoritários. Tais 

característica eram pertinentes no contexto histórico vivenciando nos anos de 1970, pois o 

Brasil vivia um período de ditadura militar. Entretanto, no atual paradigma da educação essas 

características tornam-se inadequadas e insustentáveis. Com a ampliação do processo 

democrático, o ambiente escolar do século XXI sugere participação coletiva, maior 

proximidade entre escola, família e sociedade, gestão compartilhada e autonomia de seus 

profissionais.  

 Tratar da administração educacional no paradigma da gestão democrática exige que se 

analise e se reflita sobre a formação dos profissionais da Educação. Nesse contexto, segundo 

Lück (2006, p. 31), “preparar a comunidade escolar para a gestão democrática é a essência da 

transformação do sistema de ensino”, pois assim a participação se transforma em uma série de 

ferramentas capaz de aprimorar a qualidade da educação. Ou seja, a mudança primeira para 

melhorar a qualidade da educação deve partir de seus agentes diretos. A comunidade escolar 

precisa ser preparada para agir em parceria e a política do individualismo deve ser substituída 

pela coletividade.   

Antes de pensar em gestão democrática no ambiente escolar os agentes deste precisam 

ter consciência do que o termo democracia na escola significa e estar dispostos a colocá-lo em 

prática. Gestão democrática requer trabalho em equipe, divisão de responsabilidades, 

planejamento, avaliação dos processos, transparência e instrumentos de controle.  

 Outro ponto relevante a ser observado são as especificidades vivenciadas dentro do 

ambiente escolar. Sendo um espaço onde o novo e o velho se encontram e se digladiam 

buscando afirmação, onde presente e passado discutem e se fundem na construção do futuro, 

romper com as tradições instituídas torna-se tarefa complicada, por isso, muitas vezes, no 
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mesmo espaço, correntes antagônicas convivem, de forma harmônica ou não, impedindo que 

um ciclo se complete para que o outro inicie.  

 Nessa perspectiva, segundo Ferreira (2000, p. 167), a Gestão Democrática da Escola é 

um valor necessário e essencial para a administração escolar. Ainda que não esteja totalmente 

compreendida e incorporada à prática social global e educacional brasileira e mundial, é 

indubitável sua importância como um recurso de atuação humana e de formação para a 

cidadania, possibilitando a construção de uma sociedade mais justa e igualitária por meio da 

participação social.  

 De fato, a gestão democrática da escola é um valor que deve ser explorado e colocado 

em prática. Mas, para que isso torne-se uma realidade, é essencial que os agentes da escola 

tomem consciência de seus papéis, cumpram com suas responsabilidades e sejam sujeitos 

atuantes no contexto escolar.  

 

2.1.2 Gestão Democrática da Escola 

 

 Na atualidade, os termos participação e democracia são utilizados nos diversos setores 

sociais e têm se tornado matérias recorrentes nos programas de governo de muitos políticos. 

Entretanto, ao avaliarmos os discursos e os confrontarmos com a prática podemos perceber 

que os significados políticos e culturais estão amplamente em disputa. Diante disso, é 

evidente que precisamos de um debate mais elaborado para explicitar o verdadeiro sentido 

daquelas palavras e possamos sentir na prática os efeitos por elas proporcionados 

(TEIXEIRA, 2005, p. 7).  

 No atual cenário educacional brasileiro a gestão democrática da escola pública vem 

sendo tratada como uma das formas necessárias para melhoria da educação. É praticamente 

unânime a ideia de que as unidades escolares precisam ser dotadas de maior autonomia 

administrativa, pedagógica e financeira, bem como sofrer menor interferência do poder 

central. Tais ideias encontram respaldo legal na Constituição Federal de 1988 e em algumas 

leis que regulamentam a educação no Brasil, como é o caso da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes 

e Bases – LDB). 

 A Constituição Federal brasileira, em seu artigo 205, assegura que “a Educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
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exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Porém, o que se vê, na prática, é 

família e sociedade se esquivando das responsabilidades a elas impostas pela Lei e a Escola 

tendo que assumir o processo como um todo. Ou seja, não se pode mudar a realidade de uma 

sociedade através de Leis e Decretos. Cultura é algo que leva tempo para se instituir ou 

mudar. Ao se promulgar uma Lei é preciso que se dê condições para que esta seja executada e 

cumprida. É preciso considerar também que antigas formas de agir e pensar perdurarão e 

farão com que o processo ocorra de forma lenta e gradativa.  

 Ainda com base no que está disposto no artigo 205 da Constituição Federal, a 

Educação deve possibilitar o pleno desenvolvimento da pessoa, preparando-a para o exercício 

da cidadania e qualificando-a para o trabalho. Diante desta afirmação, a escola e seus agentes 

encontram-se encarregados de formar cidadãos sob uma perspectiva crítica, participativa e 

transformadora. Todavia, não é possível realizar tal missão sem as ferramentas e as condições 

necessárias. No momento em que a família e a sociedade jogaram para a escola sua parcela de 

responsabilidade no processo a educação de qualidade tornou-se uma missão quase 

impossível. 

 Nesse contexto, segundo Ferreira (2009, p. 24), “pensar e compreender a gestão da 

Educação, a política educacional e a formação para a cidadania vai exigir que se discuta a 

questão da cultura escolar e que se entenda o que é ser cidadão”, além de democratizar a 

escola e sua gestão. Ou seja, a cultura escolar precisa ser debatida, revista, transformada e 

adequada às necessidades do mundo moderno. Não podemos imaginar que a Escola do século 

XX atende às necessidades do século XXI. É preciso adequar o ambiente escolar e suas 

práticas pedagógicas, administrativas e sociais, burocráticas e hierarquizadas, ao universo 

vivenciado na atualidade. A Escola precisa estar aberta a inovações e sua administração 

gerenciada democraticamente, uma vez que todos dentro de seu ambiente devem ser parte 

importante no conduzir das diretrizes educacionais.  

 A partir do momento que a democracia caracteriza-se pela participação ativa dos 

cidadãos na vida pública, como protagonistas do processo de transformação da sociedade, 

exigindo que sejam cumpridos os direitos sociais instituídos e criados outros necessários, é 

preciso que a educação seja capaz de dotar-lhes das capacidades técnicas e culturais exigidas 

para que possam exercer suas atribuições (PARO, 2000, p. 78). Para atuar como democrata o 

cidadão deve ser formado como tal, uma vez que não temos como cobrar aquilo que não 

conhecemos.  
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 De acordo com Fernandes e Vieira (2009), a gestão democrática da escola encontra 

respaldo tanto na Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases (LDB), quanto na Lei 10.127, Plano 

Nacional de Educação (PNE). Contudo, ainda não é uma realidade presente na maior parte 

das escolas públicas brasileiras. Ainda segundo os autores, é preciso reeducar a comunidade 

escolar dotando-a das competências necessárias ao exercício desse instrumento de atuação 

social. O conjunto dessas ações necessita de estruturas horizontais de organização e requer 

uma forma de atuação coletiva e compartilhada, de modo que venha a possibilitar a 

participação social.  

 A esse respeito, Paro (1992, p. 43) assinala que a estrutura escolar brasileira sempre se 

apresentou hierarquizada e com raízes extremamente burocratizadas, refletindo na 

organização do sistema de ensino. Nesse contexto, o diretor tende a centralizar o poder e é a 

autoridade responsável pela tomada de decisões, além do braço do Estado na Comunidade 

Escolar. Desse modo, “para democratizar a escola é necessário que ela seja aberta à 

participação de amplos segmentos da sociedade, para que estes tenham voz e voto e sejam 

capazes de tomar decisões sobre o que acontece no âmbito da escola” (RODRIGUES, 1987, 

p. 45). O processo de gestão democrática só tem sentido quando abrange as dimensões 

pedagógicas, administrativas e financeiras, visando romper com a separação entre concepção 

e execução, entre o pensar e o fazer, entre teoria e prática.  

 Com efeito, faz-se necessário entender e redefinir os conceitos e as formas de 

democracia no seio da escola pública, e, a partir de então, promover a integração dos 

diferentes segmentos cabíveis dentro do contexto escolar. Para se constituir com base no 

paradigma democrático, a escola precisa estar aberta à participação de todos os que a 

compõem, bem como dos diversos seguimentos sociais, uma vez que é a sociedade quem 

receberá os frutos advindos do ambiente escolar. Todos os envolvidos neste contexto devem 

ter vez e voz na tomada de decisões em âmbito escolar, mas isso só será possível a partir de 

uma gestão de caráter democrático e do momento em que cada agente tiver consciência de 

suas responsabilidades. 

 Segundo Wittmann (2000, p. 94), a gestão para ser democrática precisa ampliar seus 

espaços de participação efetiva na perspectiva da autogestão, o que demanda coordenação 

colegiada dos responsáveis. Ainda segundo ele, para que a gestão democrática se construa é 

necessário que se estabeleça parceria com os pais e com a comunidade, pois a partir deles é 
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possível aumentar o capital cultural e intelectual da escola, promovendo mudanças de 

atitudes.  

 De fato, sem a participação dos pais e da sociedade a escola não obterá sucesso na 

missão de educar, bem como a gestão democrática não passará de falácia em artigos e 

publicações, pois, conforme assinala Libâneo (2004, p. 102), é através da participação que se 

assegura a democracia no “universo escolar”, proporcionando uma aproximação entre os 

envolvidos no processo, favorecendo a tomada de decisões e o alcance aos objetivos e metas 

estabelecidos pela gestão da escola.  

 Sendo assim, a Gestão Democrática, no “universo” da escola, não pode ser entendida 

apenas como o direito da comunidade escolar escolher seus representantes, visto que o termo 

democrática requer um sentido bem mais amplo, conforme assinala Dourado (2001, p. 15): 

 

(…) o modo democrático de gestão envolve o exercício do poder, incluindo os 

processos de planejamento, a tomada de decisões e a avaliação dos resultados 

alcançados, etc. Trata-se, portanto, de fortalecer procedimentos de participação das 

comunidades escolar e local no governo da escola, descentralizando os processos de 

decisão e dividindo responsabilidades.  

 

 Em outras palavras, a gestão para se tornar democrática deve primar pela 

descentralização de poder e de responsabilidades. O modelo democrático de gestão pressupõe 

que todos os envolvidos no ambiente escolar participem do processo de tomada de decisões 

desde a formulação do planejamento das metas a serem alcançadas até às avaliações dos 

resultados obtidos. Deve, também, abrir espaço para os diferentes segmentos sociais com 

participação no ambiente escolar, sem deixar de lado os mecanismos de controle e 

transparência. 

 Seguindo a mesma linha de raciocínio de Dourado (2001), Fortuna (2000) afirma que 

no processo democrático de gestão deve haver transparência das informações, dos 

mecanismos de controle e das avaliações, as decisões devem ser tomadas após debate e 

votação coletiva, respeitando a opinião da maioria, coerência da gestão com o processo 

democrático, além de vigilância e controle da efetividade das ações. Diante dessa perspectiva, 

Conceição et al (2006, p. 8), em conformidade com o pensamento de Rodrigues (1987), 

Wittmann (2000), Libâneo (2004) e Dourado (2001), assinala que: 
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Democracia implica participação intensa e constante dos diferentes segmentos 

sociais nos processos decisórios, no compartilhamento de responsabilidades, na 

articulação de interesses, na transparência das ações, em mobilização e compromisso 

social, em controle coletivo. Somente desta forma estaremos contribuindo para que 

na escola não ocorra apenas a reprodução de uma democracia liberal.  

 

 Com base no que foi expressado pelos autores anteriormente citados, podemos 

depreender que a participação é requisito primeiro no processo de gestão democrática da 

escola pública brasileira. Mas, mesmo com a constatação de tal fato, esta democracia não 

conseguiu, até então, alcançar de forma satisfatória a escola, nem tampouco a participação 

tornou-se efetiva no ambiente escolar.  

 Se é do conhecimento de todos que a participação constante da família, da sociedade e 

dos agentes envolvidos no contexto escolar precisa ser colocada em prática e não se tem 

conseguido articulá-los de forma eficiente, tais fatos nos permitem afirmar que há muitas 

nuances a serem desvendadas no desenrolar desse processo. A esse respeito, segundo 

Conceição et al (2006, p. 9): 

 
(…) de nada adianta uma Lei de Gestão Democrática do Ensino Público que 

"concede autonomia" pedagógica, administrativa e financeira às escolas, se os 

principais interessados, que compõem a comunidade educativa, não sabem o 

significado político da autonomia, a qual não é dádiva, mas sim uma construção 

contínua, individual e coletiva que de forma concreta, voltada para dentro da escola 

e para além dela, poderá contribuir com o seu processo de crescimento e mudança. 

 

 Na prática, uma Lei é capaz apenas de dar suporte jurídico e institucional a um ideal 

de cunho social, mas não garante que ele seja obedecido e executado. Como exposto na 

citação anterior, de nada serve a garantira jurídica se não soubermos o que fazer com ela. A 

gestão da escola só será democrática e gozará de autonomia, condicionada ou não, quando 

seus agentes tiverem a consciência de como proceder em suas funções e qual é o verdadeiro 

significado destes conceitos. É preciso entender que autonomia se constrói, deve ser uma 

conquista coletiva, emanar de dentro das escolas e, a partir de então, transformar o meio 

escolar, em primeiro plano, e a sociedade, posteriormente, em um espaço democrático.  

 A gestão democrática exige compreensão em profundidade dos problemas impostos 

pela prática pedagógica e se propõe como condição para resistir às formas conservadoras de 

organização e gestão escolar, onde a participação de todos sugere um debate na tomada de 

decisões e as determinações devem ser galgadas diante de um consenso, de modo que a 

maioria seja levada em consideração (VEIGA, 1997; LIBÂNEO, 2006). 
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Assim sendo, o modelo de Gestão participativa deve englobar em suas ações e tomada 

de decisões todos os envolvidos no contexto escolar bem como traçar metas a serem 

alcançadas, preparando os educandos para a vida em seus diversos contextos sociais, pois 

conforme assinala Ferreira (2009, p. 10): 

 

Uma boa ou má gestão da Educação exercerá influência decisiva sobre a 

possibilidade de acesso às oportunidades da vida em sociedade, pois a organização 

do trabalho pedagógico da escola e sua gestão revelam seu caráter excludente ou 

includente. A gestão da Educação, diante dessas questões, defronta-se com a 

responsabilidade de avançar na construção de seu estatuto teórico/prático, a fim de 

garantir que a Educação se faça com melhor qualidade para todos, possibilitando, 

dessa forma, que a escola cumpra sua função social e seu papel político 

institucional. 

 

 Não resta dúvidas de que a escola de qualidade possibilitará ao educando condições de 

alcançar um lugar de destaque no mercado de trabalho e na sociedade. Todavia, caso a 

qualidade exigida pela sociedade e pelo mercado não seja oferecida pela escola, o educando 

tende a viver como coadjuvante do processo social, sendo um observador, um sujeito passivo, 

alheio aos seus direitos e deveres, obrigado a viver à margem da sociedade. Por isso, é 

aceitável dizer que a escola inclui e exclui conforme a postura de seus profissionais, sejam 

eles gestores, professores ou técnicos.   

 Ainda segundo Ferreira (2009, p. 32), a gestão democrática é uma maneira de formar 

cidadãos críticos, por meio da escola e da construção colaborativa da consciência pessoal e 

social, adequando direitos e deveres, através da construção coletiva do Projeto Político 

Pedagógico da Escola. A gestão escolar, dessa forma, torna-se imbuída de responsabilidades 

cada vez mais complexas, sendo necessário, para que se cumpram de forma eficaz, uma 

atuação coletiva entre todos os envolvidos no processo. É preciso que a formação do 

educando seja integrada às necessidades sociais, culturais, educacionais e trabalhistas, por 

isso, estes setores devem atuar em conjunto com a escola, dando-lhe o suporte necessário. 

Dentro dessa perspectiva, Libâneo (2004, p. 114) afirma que a participação dos pais na 

organização da gestão escolar corresponde às novas formas de relação entre escola, sociedade 

e trabalho, refletindo em práticas de descentralização, autonomia, divisão de 

responsabilidades e interculturalismo. Ainda segundo ele, “a escola não pode ser mais uma 

instituição isolada em si mesma, separada da realidade circundante, mas integrada numa 

comunidade que interage com a vida social ampla”. Nesse processo, outro componente 

importante é o Conselho Escolar, caberá a ele “deliberar sobre a organização do trabalho na 
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escola, sobre todo o funcionamento e, inclusive sobre a escolha do diretor” (GADOTTI, 1992, 

p. 51).  

 Assim como Gadotti (1992), Paro (2001a) e Libâneo (2001) também destacam a 

importância do Conselho Escolar, bem como do Projeto Político Pedagógico (PPP), por serem 

ambientes deliberativos e organizacionais que, dentro da escola, abrem espaços para a 

definição de ações voltadas ao tipo de educação que se deseja empreender no espaço escolar. 

A existência do PPP pressupõe participação coletiva em sua elaboração, execução, 

acompanhamento e avaliação, mesmo que, na prática, isso tudo não ocorra, além de se 

constituir em uma importante referência para que os vários seguimentos da escola descubram 

novas formas de atuação e percebam que é possível interferir nas decisões que vão organizar o 

trabalho pedagógico e administrativo das unidades de ensino (VIEIRA, 2007, p. 53). 

 Segundo a LDB, os grêmios estudantis, as associações de bairros, os colegiados, os 

sindicatos, dentre outros, também são importantes instrumentos para a efetivação do processo 

democrático. Compete aos grêmios estudantis, por exemplo, a função de representar os 

estudantes nas discussões junto à administração da escola e ser um espaço de aprendizagem, 

convivência e luta pelos direitos básicos dos educandos. “Seu objetivo é aumentar a 

participação dos alunos nas atividades da escola, organizando campeonatos, palestras, 

projetos e discussões, fazendo com que estes tenham voz ativa e participativa junto aos 

professores, coordenadores e diretores auxiliando-os na programação e na construção de 

regras dentro de sua escola” (FERNET e PELOZO, 2007, p.4). 

 Ou seja, a gestão escolar em um ambiente democrático precisa da cooperação de toda 

a comunidade em seus eventos e em situações que requerem tomada de decisão nos campos 

político e educacional, em avaliações administrativas e na aplicação de recursos, precisa ser 

entendida como uma nova maneira de administrar a escola, com a participação efetiva de 

todos os segmentos responsáveis pelo funcionamento geral da instituição.  

 Nesse sentido, a gestão democrática dever estar impregnada na atmosfera que se 

respira na escola e ser vivenciada tanto na circulação das informações quanto na divisão do 

trabalho, no estabelecimento do calendário escolar, na distribuição das aulas, no processo de 

elaboração ou de criação de novos cursos ou de novas disciplinas, na formação de grupos de 

trabalho, na capacitação dos recursos humanos, dentre outros (GADOTI, 1980). É um 

aprendizado, demanda tempo, atenção, trabalho, mudança de paradigma e aceitação cultural, 

além de ser necessário, para tal, que o Conselho atue como um ambiente onde os sujeitos 
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encontrem respaldo para discutir as questões do cotidiano, viabilizando a efetivação de um 

espaço plural e democrático, sem esquecer dos mecanismos de controle e transparência. 

Diante do exposto, em linhas gerais, as definições sobre gestão democrática discutidas 

neste trabalho podem ser observadas, de maneira sintética, no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Definições de Gestão Democrática  

AUTORES DEFINIÇÕES 

Gadotti (1980) 

A gestão democrática deve estar impregnada por uma certa atmosfera 

que se respira na escola, na circulação das informações, na divisão do 

trabalho, no estabelecimento do calendário escolar, na distribuição 

das aulas, no processo de elaboração ou de criação de novos cursos 

ou de novas disciplinas, na formação de grupos de trabalho, na 

capacitação dos recursos humanos, etc. A gestão democrática é, 

portanto, atitude e método. A atitude democrática é necessária, mas 

não é suficiente. Precisamos de métodos democráticos de efetivo 

exercício da democracia. Ela também é um aprendizado, demanda 

tempo, atenção e trabalho.  

Rodrigues (1987) 
Participação de amplos segmentos da sociedade com vez e voz na 

tomada de decisões sobre o que acontece no âmbito da escola. 

Saviane (1994) Dependência e independência recíproca. 

Veiga (1997) 

Compreensão dos problemas impostos pela prática pedagógica 

rompendo com a separação entre concepção e execução, pensar e 

fazer, teoria e prática. 

Wittmann (2000) 

Ampliação dos espaços de participação efetiva, autogestão e 

coordenação colegiada, parceria entre pais e comunidade e mudanças 

de atitude. 

Dourado (2001) 

Exercício de poder que envolve os processos de planejamento, 

tomada de decisões e avaliação dos resultados, participação da 

comunidade escolar no governo local da escola, descentralização das 

decisões e divisão de responsabilidades. 

Libâneo (2004) 

Participação e aproximação entre os envolvidos no processo, com a 

repercussão de práticas de descentralização, autonomia, co-

responsabilização, interculturalismo e uma escola integrada à 

sociedade. 

Conceição et al (2006) 

“(...) participação intensa e constante dos diferentes segmentos 

sociais nos processos decisórios, no compartilhamento de 

responsabilidades, na articulação de interesses, na transparência das 

ações, em mobilização e compromisso social, em controle coletivo”.  

Fernandes e Vieira (2009) 
Estruturas horizontais de organização, atuação coletiva e 

compartilhada e participação social. 

Ferreira (2009) 

Maneira de formar cidadãos críticos através de uma abordagem 

colaborativa da consciência pessoal e social onde direitos e deveres 

são observados e adequados. 

LDB (1996); Gadotti 

(1992); Paro (2001a) e 

Libâneo (2001) 

A gestão democrática pressupõe participação coletiva, atuação 

constante do conselho escolar e dos grêmios estudantis nas decisões 

tomadas no ambiente escolar e na elaboração e execução do PPP. 

Fonte: elaborado pelo autor 



40 

 

 

 Em suma, para que a gestão escolar torne-se realmente democrática é preciso que 

sejam criados mecanismos concretos que viabilizem a participação e a autonomia da escola. É 

preciso, também, que sejam considerados todos os envolvidos no contexto escolar, tornando-

os hábeis a atuar em um processo que pressupõe responsabilidades e deveres. Assim, a 

liderança do gestor é fundamental na implementação de ações compartilhadas e tais ações 

devem trazer consigo uma concepção educativa que valorize a autonomia da escola e de seus 

sujeitos. É preciso, ainda, se amparar numa concepção social e crítica que implique processos 

de participação, autonomia e divisão de poder. 

 

2.2 OS AGENTES DA ESCOLA NO AMBIENTE DEMOCRÁTICO 

 

 Este tópico trata da participação dos agentes da escola, dentro de uma perspectiva 

democrática, dando um enfoque maior ao papel do Diretor/Gestor e dos representes do 

Conselho Escolar. 

 

2.2.1 O Diretor/Gestor 

 

 A importância do papel e das ações do gestor na condução de um estabelecimento de 

ensino é um fator inquestionável e, desde a década de 1980, tem merecido interesse na área da 

Administração Educacional, ora associado aos estudos sobre as escolas, ora como foco 

específico de pesquisa.  

 Historicamente, o diretor escolar é visto como uma figura centralizadora que não abre 

espaço para a atuação da comunidade educativa. Todavia, com os avanços sociais e a 

complexidade que tais avanços desencadearam no universo da escola, as relações entre 

gestores e comunidade escolar precisam ser revistas e caminhar em direção a uma abordagem 

democrática. No atual processo de gestão escolar o diretor assume o papel de coordenador 

facilitador das atividades gerais e, nesse sentido, passa a assumir um conjunto de 

responsabilidades a serem compartilhadas com os demais agentes que atuam no âmbito 

educacional. 

 Em um ambiente democrático a centralização de poder torna-se incoerente e insensata, 

e, tendo em vista a abrangência cada vez maior imposta à escola, a função de gestor requer 

conhecimento, mesmo que de forma superficial, de todos os campos sociais, além de visão e 

conhecimento detalhados do espaço onde se pretende atuar.  
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 Diante deste contexto, o gestor deve se conscientizar de que, sozinho, não pode 

administrar todos os problemas da escola. É preciso, portanto, que a gestão seja 

descentralizada. Também ater-se somente às questões administrativas não é o caminho, 

compete ao gestor uma visão geral, abrangendo os aspectos pedagógicos, administrativos, 

financeiros e culturais do ambiente em que ele encontra-se inserido. 

 Segundo Barroso (2005, p. 162), o dirigente escolar deve atuar como “o gestor de uma 

empresa, preocupado essencialmente com a administração dos recursos, com formação e 

competências técnicas específicas, com o objetivo de garantir a eficácia e eficiência dos 

resultados alcançados”. Entretanto, mesmo a escola “ganhando” algumas características 

empresariais, condicionar a atuação do diretor com a de um gestor empresarial parece 

exagerado, uma vez que a filosofia do mundo empresarial difere muito da educacional. É 

possível que elas se assemelhem em alguns pontos, mas seus objetivos são distintos.    

 O gestor, nesse contexto, é aquele que volta suas ações para uma educação de 

qualidade. Seu objetivo é buscado pela divisão de tarefas e integração das ideias e ações entre 

escola, família e comunidade. Submetido a um rígido esquema de políticas nacionais e 

dinâmicas organizacionais específicas, precisa traçar metas, alcançar resultados e prestar 

contas daquilo que foi, ou não, realizado, sendo, junto com, o conselho escolar, a “autoridade 

máxima na escola e o responsável último por ela” (PARO, 1995, p. 89). 

 Com a obtenção de maior poder de decisão e maior flexibilidade na tomada de 

decisões, o gestor, junto com a comunidade escolar, tem reais possibilidades para desenvolver 

as ações estratégicas necessárias à escola. No entanto, as relações de subordinação da gestão 

escolar para com o poder central precisam ser, de fato, superadas. 

 A liderança escolar tornou-se uma tarefa complexa, pois o gestor tem de acompanhar 

todas as mutações políticas, administrativas e tecnológicas sem esquecer dos seres humanos e 

tudo o que estes transportam para a escola. Esta, por sua vez, é, na sua essência, organização 

complexa, na qual desenvolvem-se ações marcadas por mecanismos de adaptação, trocas, 

jogos de poder e negociações, geradores, muitas vezes, de tensões e conflitos, tornando a 

atuação dos diretores conturbada e por muitas vezes contraditória. A esse respeito, Pereira 

(1976, p. 104) relata que: 

 

Uma das manifestações do colapso da administração da escola está na existência de 

grupos espontâneos formados pelos membros adultos da escola, cujas reuniões e 

atividades implicam desvios das obrigações profissionais e criam situações de 

conflito entre os subordinados e o diretor, que não consegue controlá-los. 
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 Conforme assinala Pereira (1976), a disputa de poder das classes que formam a escola 

dificulta a atuação do diretor. Analisando as entrelinhas do relato, pode-se depreender que 

questões de caráter patrimonialista, clientelista e gerencialista convivem no ambiente escolar 

e essas forças precisam ser administradas pelo gestor, que na maioria das vezes não consegue 

apoio dos seus colaboradores ou precisa fazer concessões para conseguir administrar, 

conjuntura que desvirtua ou inviabiliza processo democrático de gestão.  

 Outros fatores importantes que merecem ser levados em conta são a desigualdade e a 

pluralidade sociocultural imperante no Brasil. Aliados a um território com extensões 

continentais e à assimetria na adoção das políticas públicas, que muitas vezes atendem uma 

classe em detrimento das outras, esses fatores tornam o processo democrático lento e muitas 

vezes controverso. 

 De acordo com estudiosos como Gadotti (2001), Silva (1996), Veiga (1997), Vianna 

(1986), Libâneo (2004), Lück (2006) e Paro (2006), com a realização de um trabalho 

participativo, autônomo e democrático, envolvendo todos os segmentos sociais que compõem 

o ambiente escolar, podemos contribuir para o rompimento do autoritarismo que ainda 

permanece no interior das escolas. A partir de então, será possível que as instituições de 

ensino alcancem a democracia desejada pelos seus agentes, possibilitando o desenvolvimento 

da tão sonhada qualidade da educação.  

 A partir desse contexto, de acordo com Valerien e Dias (1993, p. 78), “o diretor da 

escola surge cada vez mais como o gestor da comunidade educativa. Terá de encontrar os 

meios de conciliar esta função com a de Administrador, representante da Administração 

Central”. Ainda segundo estes autores, o diretor escolar tem assumido, gradativamente, 

importância cada vez maior na administração e desempenhado todas as funções do ambiente 

escolar. Esta realidade implica que sejam redefinidas suas atribuições, a fim de que possam 

ser evitados choques de competência. 

 Diante dessa perspectiva, a função do gestor escolar é liderar e manter a harmonia no 

ambiente escolar, incentivar a participação e a produção das atividades, delegar 

responsabilidades, acompanhar as tarefas e transformar discurso em ações, além de conduzir a 

instituição com eficiência e eficácia (ANDRADE, 2004, p. 17). 

 Nesse contexto, a transferência de tarefas, responsabilidades e poder de decisão para a 

unidade escolar transforma o gestor em um importante agente no processo de gestão 

democrática. Em parceria com o Conselho Escolar, é de sua competência as decisões 
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administrativas e deliberativas da escola e a responsabilidade de coordenar ou supervisionar 

os processos sociais, democráticos, pedagógicos e financeiros na unidade que gerencia, 

conforme pode ser visto no quadro a seguir:  

 

Quadro 2 – Atribuições do Diretor/Gestor 

AUTORES ATRIBUIÇÕES  

Libâneo (2008) e  

Lück (2009) 

Supervisionar e responder por todas as atividades administrativas e 

pedagógicas da escola. 

Assegurar as condições e meios de manutenção de um ambiente de trabalho 

favorável e de condições materiais necessárias à consecução dos objetivos da 

escola.  

Promover a integração e a articulação entre a escola e a sociedade. 

Organizar e coordenar as atividades de planejamento e do projeto 

pedagógico-curricular.  

Conhecer a legislação educacional e do ensino, as normas emitidas pelos 

órgãos competentes e o Regimento Escolar, assegurando o seu cumprimento. 

Garantir a aplicação das diretrizes de funcionamento da instituição e das 

normas disciplinares, apurando ou fazendo apurar irregularidades de qualquer 

natureza. 

Conferir e assinar documentos escolares, encaminhar processos ou 

correspondências e expedientes da escola. 

Supervisionar a avaliação da produtividade da escola em seu conjunto, 

incluindo a avaliação do projeto pedagógico, da organização escolar, do 

currículo e dos professores. 

Buscar todos os meios e condições que favoreçam a atividade profissional 

dos agentes da escola. 

Supervisionar e responsabilizar-se pela organização financeira e controle das 

despesas da escola, em comum acordo com o Conselho de Escola e demais 

agentes. 

Barroso (2005) 

O dirigente escolar deve atuar como “o gestor de uma empresa, preocupado 

essencialmente com a administração dos recursos, com formação e 

competências técnicas específicas, com o objectivo de garantir a eficácia e 

eficiência dos resultados alcançados”. 

Andrade (2004) 

A função do gestor escolar é liderar e manter a harmonia no ambiente escolar, 

incentivar a participação e a produção das atividades, delegar 

responsabilidades, acompanhar as tarefas e transformar discurso em ações, 

além de conduzir a instituição com eficiência e eficácia. 

Paro (1995) É “autoridade máxima na escola e o responsável último por ela”.  

Valerien & Dias 

(1993) 

“O diretor da escola surge cada vez mais como o gestor comunidade 

educativa. Terá de encontrar os meios de conciliar esta função com a de 

Administrador, representante da Administração Central”. 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

Em suma, no paradigma da gestão participativa, o diretor/gestor deve ser um líder 

democrático, que trabalha, coopera, sugere, faz, participa das tarefas e que compartilha as 
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atividades de avaliação dos efeitos positivos ou negativos da instituição. Precisa estar aberto a 

aprender e a assumir responsabilidades, possibilita autonomia, interage, participa e coordena a 

busca de soluções. Deve, também, incentivar a parceria, não impor suas verdades, construí-la 

com o grupo e conquistar o respaldo da comunidade escolar, estreitando os laços entre a 

escola e a sociedade, o que requer uma competência técnica que poucas pessoas possuem. 

 

2.2.2 O Conselho Escolar e suas atribuições  

 

 Com a aprovação da Lei 9.394/1996 (LDB), os Conselhos Escolares passam a figurar 

como peça fundamental no processo de democratização da gestão da escola pública brasileira, 

tendo por finalidade tornar o ambiente escolar um espaço democrático e funcionando como 

instância consultiva, deliberativa e fiscalizadora na tomada de decisões. As atividades, que 

antes eram desempenhadas exclusivamente pelo diretor, passaram a ser divididas com o 

Conselho Escolar, dando à gestão um caráter dotado de aspectos democráticos. 

 No entanto, mesmo após a promulgação da Lei, as escolas demoraram um tempo para 

se adaptar às novas mudanças, pois vinham de anos em que o autoritarismo, intensificado e 

endurecido com a ditadura militar, e em seguida a burocracia com suas formas, regulamentos 

e regras eram as únicas formas de governo conhecidas no ambiente da escola.  

 Como todo processo de mudança, seja ele de regras ou de comportamentos, demanda 

tempo para se completar, sair de um ideal individualista para adentrar em uma forma coletiva 

de gerenciamento certamente gerou resistência por parte de alguns agentes. Toda mudança de 

paradigmas gera incertezas e desconforto ao sistema vigente e isso não foi diferente no 

ambiente escolar, local onde muitos estavam acostumados aos acordos e contravenções típicas 

do patrimonialismo e assimiladas pelo clientelismo, perdurando aos modelos burocráticos de 

gestão e ainda visíveis em alguns setores, características comuns na cultura brasileira.  

 De acordo com Valerien e Dias (1993, p. 78) “as transformações que surgiram, tanto 

no interior do sistema de ensino, quanto no meio social, provocaram mudanças na concepção 

da educação, do papel da escola na sociedade e do papel do professor no processo de 

aprendizagem”. Por se tratar de ambiente integrado, à medida que um de seus setores sofre 

alteração os outros logo são afetados, fato que torna evidente a necessidade de uma atuação 

participativa. 
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 Essas transformações econômicas, sociais e políticas sofridas pela sociedade brasileira 

nos últimos vinte e cinco anos, que vão desde mudanças na forma de governo até a abertura 

do mercado econômico para integrá-lo aos globais, do Estado controlador ao Estado 

regulador, da “explosão” e acessibilidade tecnológica ao advento das redes sociais e da 

tecnologia da informação, afetam a atuação dos agentes diretos dos estabelecimentos de 

ensino e requerem que suas funções sejam revistas constantemente. Portanto, a escola precisa 

se reciclar para voltar a atuar na vanguarda do processo de evolução e atender às expectativas 

que a sociedade deposita nela, mas isso só será possível se forem revistas as formas de 

atuação de todos os seus agentes bem como as formas de gestão. 

 Nesse contexto, o processo de democratização, aliado à participação da comunidade 

escolar, tem sido uma força poderosa na mudança do paradigma de gerenciamento da escola 

pública brasileira. Segundo Lück et al (2002, p. 13), o movimento em favor da 

descentralização e democratização das escolas públicas, no Brasil, iniciado nos anos de 1980, 

encontra apoio nas reformas legislativas, sendo concentrado em três vertentes que visam: 

participação da comunidade escolar na seleção dos diretores; criação de um colegiado ou 

conselho escolar que tenha tanto autoridade deliberativa quanto decisório; e repasse de 

recursos financeiros às escolas, além de relativo aumento de sua autonomia.  

 Outro forte aliado no processo de democratização da escola pública brasileira é o 

Projeto Político Pedagógico (PPP), pois nele ficam estabelecidas as diretrizes políticas e 

pedagógicas que o gestor deverá seguir. Sua elaboração pressupõem a participação de todos 

os agentes da escola, sob a supervisão do Conselho Escolar, por isso, é uma importante 

ferramenta na busca pelo fortalecimento da democracia na escola. Assim sendo, os principais 

instrumentos que visam garantir a gestão democrática são o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) e o Conselho Escolar, além de instâncias auxiliares como as Associações de Pais e 

Mestres e o Grêmio Estudantil. 

 Nessa perspectiva, segundo Navarro (2004), os Conselhos Escolares têm como 

atribuição, além de deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas e 

financeiras, no âmbito escolar, analisar as ações e meios que a escola utiliza para o 

cumprimento de suas finalidades. Devem ser um espaço de discussão, negociação e 

encaminhamentos das necessidades educacionais, onde se busca incentivar uma cultura 

democrática, participativa e cidadã em detrimento das culturas patrimonialista, clientelista e 

burocrática. 
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 Paro (2004, p. 12) contribui ao dizer que o Conselho Escolar “é um instrumento que 

existe e precisa ser aperfeiçoado com vistas a que se torne o embrião de uma verdadeira 

gestão colegiada que esteja articulada com os interesses populares da escola”. Ou seja, os 

Conselhos precisam evoluir e atuar para que a gestão colegiada torne-se uma realidade, uma 

vez que, segundo Antunes (2002, p. 23): 

 

Será no conselho que os problemas da gestão escolar serão discutidos e as 

reivindicações educativas serão analisadas para, se for o caso dependendo dos 

encaminhamentos e da votação em plenária, ser aprovadas e remetidas para o corpo 

diretivo da escola, instância executiva, que se encarrega de pôr em prática, as 

decisões ou sugestões do Conselho de Escola. 

 

 O Conselho, dessa forma, torna-se um espaço onde serão tratados os problemas da 

gestão e as reivindicações advindas da comunidade escolar e depois de alcançado um 

consenso as decisões são remetidas à direção, entidade responsável pela execução das 

deliberações por ele determinadas ou sugeridas.  

 É importante salientar que os Conselhos não falam pelos dirigentes, mas a eles e em 

nome da sociedade (NAVARRO, 2004). Se as determinações estabelecidas no Projeto 

Político Pedagógico e a atuação do Conselho ocorrerem de forma fictícia, ou, ainda, 

simplesmente como instrumentos subordinados ao gestor, a democracia na escola torna-se 

uma falácia ou uma ficção relatada em livros de gestão e administração escolar.  

 Ainda segundo Navarro (2004), é de competência do Conselho Escolar a elaboração, 

execução e acompanhamento do Regimento Escolar e do Projeto Político Pedagógico, bem 

como a fiscalização da gestão pedagógica e financeira da unidade escolar e a aprovação do 

plano anual apresentado pela direção para aplicação dos recursos financeiros. Entretanto, 

segundo Bau e Grisard (2010, p. 187), “o Regimento Escolar é visto como um texto longo, em 

linguagem eminentemente jurídica, distante da realidade das escolas, com atualização esparsa 

e, em muitos casos, mantido em reclusão absoluta e segredo”. Para que ele passe a ter valor é 

preciso que, com a participação de todos, seja adequado à realidade da escola e fique acessível 

à comunidade escolar. 

 Nesse sentido, segundo Gadotti (2001), de nada adianta uma Lei de Gestão 

Democrática do Ensino Público que concede autonomia pedagógica, administrativa e 

financeira às escolas, se o gestor, professores, alunos, e demais atores do processo 

desconhecem o significado político da autonomia. É inquestionável a importância depositada 

nos Conselhos, mas para que estes venham a funcionar plenamente faz-se necessário que 
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todos tomem para si suas responsabilidades, uma vez que o princípio da autonomia sugere 

vínculos mais estreitos entre a comunidade e a escola através dos Conselhos e das 

Associações de Pais e Mestres (LIBÂNEO, 2004). 

 Dito isto, em linhas gerais, as atribuições do Conselho Escolar podem ser observadas 

no quadro a seguir: 

 

Quadro 3 – Atribuições do Conselho Escolar 

AUTORES ATRIBUIÇÕES 

Lei 9.394/1996 (LDB) e  

DL/RN 18.463/2005 

Tem por finalidade tornar o ambiente escolar um espaço 

democrático, e funcionar como instância fiscalizadora, 

deliberativa, e consultiva na tomada de decisões administrativas, 

pedagógicas e financeiras. 

Antunes (2002) 

Deve atuar como espaço onde os problemas da gestão escolar são 

discutidos e as reivindicações analisadas por seus componentes e, 

após votação em plenária, deliberarem sobre o caso proposto, 

remetendo suas decisões ou sugestões para que a direção da 

escola coloque-as em prática. 

Navarro (2004) 

Os Conselhos Escolares têm como atribuição, além de deliberar 

sobre questões político-pedagógicas, administrativas e 

financeiras, no âmbito da escola, analisar as ações e meios que a 

escola utiliza para o cumprimento de suas finalidades. Devem ser 

um espaço de discussão, negociação e encaminhamentos das 

necessidades educacionais, onde se busca incentivar uma cultura 

democrática, participativa e cidadã em detrimento das culturas 

patrimonialista, clientelista e burocrática. 

É de competência do Conselho Escolar a elaboração, execução e 

acompanhamento do Regimento Escolar e do Projeto Político 

Pedagógico, bem como a fiscalização da gestão pedagógica e 

financeira da unidade escolar e a aprovação do plano anual 

apresentado pela direção para aplicação dos recursos financeiros. 

Os conselhos não falam pelos dirigentes, mas a eles e em nome da 

sociedade. 

Gadotti (1992) 

Ao conselho escolar caberá “deliberar sobre a organização do 

trabalho na escola, sobre todo o funcionamento e, inclusive sobre 

a escolha do diretor”. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tornar o Conselho mais atuante e conferir-lhe autonomia e poder pode ser uma das 

possíveis soluções para a eficiência e a eficácia do ambiente escolar, além de ser uma forma 

de sofrer menos interferência das imposições políticas praticadas pelos órgãos superiores à 

Escola. Entretanto, para isso tornar-se uma realidade, é preciso, conforme exposto por Gadotti 

(2001), que os agentes participantes dos Conselhos entendam e assumam suas reais funções, 

deixando de ser “fichas decorativas” e atuando, de maneira consciente, de modo que venham 

possibilitar à escola tornar-se um ambiente democrático e autônomo. 
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 Com efeito, é inegável a importância dos Conselhos, mas para eles funcionem 

plenamente seus agentes precisam ser instruídos e ter consciência de suas responsabilidades, 

além de participarem, de forma efetiva, das atividades administrativas da escola, assumindo 

suas funções consultiva, deliberativa e fiscalizadora, bem como representando os interesses da 

comunidade escolar em detrimento dos interesses pessoais.   

 

2.3 A AUTONOMIA DA ESCOLA 

 

 O conceito de autonomia etimologicamente está ligado à ideia de autogoverno, 

pressupõe liberdade e não se confunde com independência. É uma maneira de gerir e orientar 

as diversas dependências que os indivíduos e os grupos encontram no seu meio biológico ou 

social (BARROSO, 1997). Com base nesta definição, no universo educacional, a autonomia 

está atrelada à liberdade na tomada de decisões e não à independência do poder central. 

 A esse respeito, no que se refere à educação, a LDB, em seu art. 15º, determina que 

“os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os 

integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 

observadas as normas gerais de direito financeiro público”. Mas, segundo Martins (2011, p. 

96), comparando Brasil e Portugal, “os mecanismos de gestão e autonomia escolar em ambos 

os países estão submetidos ao conjunto legal e normativo que impõe excessivas regras e 

determina níveis e modalidades de funcionamento”. Ou seja, em uma estrutura organizacional 

tão rígida, torna-se quase impossível que se tenha independência na tomada de decisões, pois, 

de modo geral, as possibilidades estão preestabelecidas pelo sistema nacional. 

 Desse modo, entre o que está disposto na Lei e a realidade há uma distância 

considerável, uma vez que são muitos os entraves a serem superados para que a comunidade 

escolar goze de tal autonomia. Primeiro, é preciso entender o que a Lei considera autonomia 

financeira, administrativa e pedagógica. Depois, os agentes da comunidade escolar precisam 

saber o que fazer com a autonomia que receberam e, em seguida, de forma democrática, 

decidirem como executar as ações.  

 A escola gerenciada de forma democrática, como instituição autônoma e cidadã, exige 

novas competências cognitivo-atitudinais de seus gestores no conduzir das diretrizes 

pedagógico-administrativa, política e financeira (WITTMANN, 2000, p. 95). Neste sentido, a 

autonomia sugere um amplo leque de situações que viabilizem a democracia da escola, dando 
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a seus agentes diretos a condição de tomar decisões administrativas, pedagógicas e financeiras 

sem a interferência do poder central.  

 Para Libâneo (2001, p. 15) “numa instituição a autonomia significa ter poder de 

decisão sobre seus objetivos e suas formas de organização, manter-se relativamente 

independente do poder central, administrar livremente os recursos financeiros”. Desse modo, 

para ser declarada como autônoma, a escola precisa ter poder de decisão, ser capaz de 

organizar e administrar o espaço físico de suas instalações, alocar seus funcionários conforme 

suas necessidades e contar com dotação orçamentária que lhe permita realizar suas funções e 

suprir suas necessidades.  

 Seguindo a mesma linha de raciocínio, Paro (2004, p. 11) afirma que conceder 

autonomia à escola “significa conferir poder e condições concretas para que ela alcance 

objetivos educacionais articulados com os interesses da comunidade”, rompendo com o 

autoritarismo arraigado nas práticas de gestão utilizadas até então. De fato, não existe 

autonomia quando não se tem poder de decisão e condições concretas que viabilizem o 

alcance dos objetivos almejados.  

 A autonomia, no contexto escolar, não representa uma independência completa, pois 

algumas ações “democráticas” da escola estão pautadas sob diretrizes de uma autonomia 

relativa, uma vez que precisam obedecer ao que já está predeterminado na lei que rege as 

políticas educacionais, e, segundo Libâneo et al (2003), a escola se constitui na unidade 

básica do sistema educacional, é o ponto de encontro entre as políticas e as diretrizes do 

sistema e o trabalho em sala de aula. Ainda segundo o autor, em uma organização com 

aspirações democráticas os organogramas devem ser montados com formato circular em 

substituição do vertical, proporcionando o compartilhamento do poder. 

 Entretanto, considerando nosso histórico cultural de autoritarismo, patrimonialismo, 

clientelismo e formas burocráticas enraizadas, o processo de gestão democrática encontra 

barreiras e limites políticos, pedagógicos e culturais por parte daqueles que se encontram no 

poder e veem nele forma de perpetuação e de repressão social. Por isso, o reforço da 

autonomia das escolas implica em mudanças culturais profundas. É preciso que a autonomia 

alcance todos os níveis, começando pela administração central e terminando nas escolas, ou 

vice-versa. O primeiro passo para que ela se torne uma necessidade é entender seu significado 

e introduzir alterações nas normas e nas estruturas, além de mudanças pessoais e culturais 

daqueles que compõem as organizações (BARROSO, 1997).  
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Nesse sentido, dotar as escolas de autonomia requer mudança de paradigmas, romper 

com o tradicional, atuar de forma participativa e coletiva, tudo condicionado por um ambiente 

de aspirações democráticas, onde cada agente tem consciência de seus direitos e deveres. 

Como um processo social, a autonomia está sujeita a controvérsias e conflitos que emergem 

de diferentes situações envolvendo a escola. Portanto, a prática democrática e participativa na 

construção da autonomia é uma caminhada de constante aprendizado. 

 No entanto, se, no discurso, a autonomia tem sido um tópico recorrente, na prática 

vemos costumeiramente a manutenção de imposições advindas de uma administração central 

que exige conformidade com as regras e rotinas instituídas. Nesse sentido, segundo Barroso 

(2004b, p. 49), “a autonomia tem sido uma ficção, na medida em que raramente ultrapassou o 

discurso político e a sua aplicação esteve sempre longe da concretização efetiva das suas 

melhores expectativas”.  

 Um dos motivos para a afirmação de Barroso (2004b) é perceptível quando 

observamos as estruturas do sistema educacional. É fácil perceber a influência do modelo 

burocrático nos estabelecimentos escolares, pois toda estrutura está pautada em conformidade 

com leis e regras definidas a um nível macro. O grau de formalidade existente nas escolas não 

se reduz ao cumprimento de regras e normas, encontra-se também numa estrutura formalizada 

e hierarquizada de cargos. Dessa forma, para muitos estudiosos, a autonomia, bem como a 

democracia da gestão escolar, partindo desse pressuposto, é sempre relativa, uma vez que está 

condicionada pelos regimentos que compõem tal política. 

 Segundo Mendonça (2000, p. 416), “as referências à autonomia escolar nas legislações 

e normas dos sistemas de ensino são feitas de maneira vaga. De modo geral, enunciam a 

autonomia como um valor, mas não estabelecem mecanismos concretos para sua conquista 

efetiva”. Seguindo esta linha de raciocínio, é habitual, no Brasil, tentar resolver os problemas 

demandados pela sociedade por meio de Leis ou Decretos. Na maioria das vezes, isso ocorre 

como uma forma de tentar acalmar as reivindicações populares por soluções. Entretanto, não 

se resolve questões de cunho sociocultural através de Leis e Decretos, é preciso educar para se 

chegar a um resultado coerente, mas como a educação é um processo longo, lento e caro, 

pega-se um atalho sob forma de Lei. De qualquer modo, segundo Conceição et al (2006, p. 6):  
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A autonomia é uma conquista da modernidade e, no mundo do mercado globalizado 

em que vivemos, afastado das propostas da modernidade, tornam a busca da 

autonomia uma necessidade material, sócio-cultural, psicológica e política no 

sentido de favorecer aos cidadãos um maior domínio sobre suas vidas. Isto implica 

em participação e, portanto, é uma tarefa gigantesca a ser conquistada pela 

educação, especialmente quando observamos que a escola, na prática cotidiana, 

enquanto instituição social não está conseguindo se desincumbir de todas as tarefas 

que lhe são imputadas. Dentre os entraves a este processo se destacam as questões 

burocráticas, a fragmentação como reflexo da divisão do trabalho, o distanciamento 

entre escola e sociedade, além das dificuldades encontradas junto ao próprio 

professorado, visto a formação tecnicista que ainda predomina nas escolas e outras 

que aparecem como de menor significado, tais como os problemas sociais que se 

evidenciam no interior da escola distanciando a instituição educativa de seu papel 

social. 

  

Mesmo sendo uma conquista da modernidade, e aspiração dos diversos agentes da 

comunidade educacional, é difícil falar de autonomia em um sistema escolar que não tem 

conseguido atender às demandas que a sociedade espera dele, sistema esse acostumado com 

regras e determinações burocráticas que inviabilizam a democratização da escola e 

consequentemente sua autonomia. Aliado a tudo isso, a escola tem se distanciado cada vez 

mais da sociedade e esta tem delegado àquela toda a responsabilidade do processo educativo. 

 Uma sociedade que tem aspirações democráticas deve possibilitar a seu sistema 

escolar e a seus agentes diretos e indiretos a condição de compreender e executar suas tarefas 

e metas numa perspectiva democrática. Sem tais possibilidades a autonomia deixa de ser 

sinônimo de liberdade e pode facilitar a opressão. Quando não há liberdade de escolha, 

professores e equipe escolar tornam-se apenas executores de ordens (AZANHA, 2001).  

 Diante de todo o contexto abordado, autonomia da escola pode ser entendida como ter 

poder de decisão sobre seus objetivos e suas formas de organização, manter-se relativamente 

independente do poder central e gerenciar livremente os recursos financeiros, administrativos 

e pedagógicos. Mas, para isso ser possível, cada um dos agentes diretos do ambiente escolar 

precisa cumprir com seu papel de forma articulada, democrática e autônoma. 

 Desse modo, segundo Rosa (2004, p. 131), outros dois agentes que não podem deixar 

de ser mencionados no processo são os Coordenadores Pedagógico e Administrativo-

financeiro. A coordenação pedagógica é a responsável por fazer com que a escola atinja o 

objetivo educacional proposto, além de orientar, auxiliar, apoiar, corrigir, colaborar, e 

acompanhar as atividades pedagógicas, que correspondem a cerca de oitenta por cento das 

atividades da escola.  

 Ao Coordenador Administrativo-financeiro compete a responsabilidade de cuidar da 

parte burocrática e documental da escola. É dele também a missão de acompanhar os gastos, 
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além de preparar e supervisionar as prestações de contas que são enviadas aos Governos para 

que estes, constatando a lisura do que foi realizado, disponibilizem mais recursos.  

 A escola do século XXI funciona com status de empresa e mecanismos de mercado 

estão presentes em sua administração, mesmo que o produto final seja distinto daquele 

oferecido pelo mercado, sua gestão deve apresentar eficiência, eficácia e está submetida a 

mecanismos de controle. Dentro desse espaço tão plural, no qual os atores muitas vezes 

possuem pensamentos e comportamentos antagônicos, democracia e autonomia são 

aspirações difíceis, mas possíveis.  

Por falta de incentivos políticos e institucionais a participação da comunidade local na 

gestão escolar tem sido ineficiente na construção da autonomia da escola. A descentralização 

administrativa tão perseguida na teoria encontra dificuldades no cenário real, com poucos 

resultados significativos e permanentes. Grande parte dos agentes da escola não participa das 

decisões administrativas, financeiras e pedagógicas (FREITAS, 2000, p. 50). 

 A autonomia no ambiente escolar deve estar atrelada ao processo de participação, não 

só na construção coletiva do Projeto Político Pedagógico, mas também na escolha do livro 

didático, no planejamento das atividades de ensino e na organização de eventos culturais, 

esportivos e cívicos. Deve, ainda, criar relações sociais que possibilitem superar as relações 

autoritárias existentes, administrar as diferenças e ficar em constante intercâmbio com a 

sociedade (GADOTTI e ROMÃO, 2004). Mas, para que isso torne-se realidade, conforme 

colocou Barroso (1997), é preciso uma mudança cultural profunda que deve começar dentro 

de cada servidor e ser estendida a todos os setores do sistema educacional.  

  Com base no que foi dito, em linhas gerais, o quadro a seguir expõe, de maneira 

sucinta, o que alguns autores definem como autonomia: 
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Quadro 4 – Conceitos de Autonomia 

AUTOR CONCEITO 

Barroso  

(1997 e 2004b) 

O conceito de autonomia etimologicamente está ligado à ideia de autogoverno. 

Pressupõe liberdade e não se confunde com independência. É uma maneira de gerir 

e orientar as diversas dependências que os indivíduos e os grupos encontram no seu 

meio biológico ou social. 

“A autonomia tem sido uma ficção, na medida em que raramente ultrapassou o 

discurso político e a sua aplicação esteve sempre longe da concretização efetiva das 

suas melhores expectativas”. 

Mendonça  

(2000) 

“As referências à autonomia escolar nas legislações e normas dos sistemas de 

ensino são feitas de maneira vaga. De modo geral, enunciam a autonomia como um 

valor, mas não estabelecem mecanismos concretos para sua conquista efetiva”. 

Libâneo  

(2001) 

“Numa instituição a autonomia significa ter poder de decisão sobre seus objetivos e 

suas formas de organização, manter-se relativamente independente do poder 

central, administrar livremente os recursos financeiros”. 

Gadotti  

(2002) 

Auto-gestão, auto-determinação, atuo-formação, auto-governo, ampliação política 

no que tange questões de descentralização e/ou desconcentração do poder. 

Paro  

(2004) 

Conferir autonomia à escola “significa conferir poder e condições concretas para 

que ela alcance objetivos educacionais articulados com os interesses da 

comunidade”. 

Gadotti e 

Romão (2004) 

A autonomia no ambiente escolar deve estar atrelada ao processo de participação, 

não só na construção coletiva do Projeto Político Pedagógico, mais também na 

escolha do livro didático, no planejamento das atividades de ensino e na 

organização de eventos culturais, esportivos e cívicos. Deve, ainda, criar relações 

sociais que possibilitem superar as relações autoritárias existentes, administrar as 

diferenças e ficar em constante intercâmbio com a sociedade. 

Conceição et al 

(2006) 

Uma necessidade material, sociocultural, psicológica e política no sentido de 

favorecer aos cidadãos um maior domínio sobre suas vidas. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em suma, a autonomia pode ser entendida como ter poder de decisão, administrar 

livremente os recursos financeiros, possuir dotação orçamentária suficiente para que se 

mantenha, situar-se relativamente livre do poder central e gozar de condições concretas para 

alcançar os objetivos almejados.    

Em se tratando das unidades escolares, seus gestores necessitam ter autonomia para 

tomar decisões relativas às necessidades do espaço onde estão inseridos, mas também 

precisam concedê-la aos colaboradores sob sua jurisdição. As decisões precisam ser tomadas 

em equipe, pois é isso que se entende por gestão participativa e democrática, os Conselhos 

devem assumir suas responsabilidades e atuar como células fiscais, deliberativas e 

consultivas. Também é preciso que haja flexibilidade no uso dos recursos financeiros e nas 

decisões pedagógicas e administrativas em nível local, caso contrário a autonomia não passará 

de uma aspiração da comunidade escolar.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Neste capítulo estão abordados a caracterização da pesquisa, a população e a amostra, 

o processo de coleta de dados e a maneira como os mesmos foram tratados e analisados. 

 

 3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois tem como objetivo a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno e o estabelecimento de 

relações entre variáveis (GIL, 1996). Também é caracterizada como bibliográfica, por analisar 

escritos e publicações a respeito do tema, documental, pois também foram analisados 

documentos e legislação, e estudo de caso, uma vez que foram coletados dados relativos ao 

caso DIRED (VERGARA, 2000).  

Em relação à abordagem da análise, a referida pesquisa é caracterizada como 

quantitativa, pois o foco se dá em termos de grandeza ou quantidade e os caracteres são 

expressos em valores numéricos (MARCONI; LAKATOS, 2002).  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 O universo da pesquisa é composto por 292 sujeitos, sendo 47 Diretores, 30 Vice-

Diretores, 37 Coordenadores Pedagógicos, 18 Coordenadores Administrativo-Financeiros e 

160 membros dos Conselhos Escolares, o que equivale a 89% da população, composta por 

327 sujeitos, conforme exposto no quadro 5. 

 

Quadro 05 – Sujeitos da Pesquisa 

Grupo Sujeitos 
Pesquisa População 

Nº Total  Nº Total  

Direção 
Diretores 47 

77 
47 

80 
Vice-Diretores 30 33 

Coordenação 

Coordenadores Pedagógicos 37 

55 

39 

59 Coordenadores Administrativo-

Financeiros 
18 20 

Conselho Conselheiros  160 160 188 188 

Total geral 292 337 

Fonte: elaborado pelo autor   
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 O estudo contou com as 47 escolas estaduais que compõem a 3ª Diretoria Regional da 

Educação e da Cultura (DIRED), órgão responsável por gerenciar e dar suporte pedagógico, 

administrativo e financeiro às escolas sob sua jurisdição. A instituição é composta por 18 

municípios, sendo sediada em Nova Cruz e tendo como cidades jurisdicionadas Pedro Velho, 

Montanhas, Santo Antônio, Passa e Fica, Lagoa D'anta, São José de Campestre, Serra de São 

Bento, Monte das Gameleiras, Serrinha, Passagem, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, Boa 

Saúde, Várzea, Espírito Santo, Jundiá e Brejinho, conforme pode ser visto no mapa a seguir.  

 

Figura 1 – Municípios que compõem a 3ª DIRED 

 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação e da Cultura 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A obtenção dos dados foi possível mediante o contato prévio com a Direção da 3ª 

Diretoria Regional da Educação e da Cultura (DIRED) e com os Diretores das escolas 

pesquisadas. O processo de coleta iniciou no dia 12 de março do corrente ano, após 

autorização assinada pelo Diretor da 3ª DIRED, e perdurou até o dia 25 do mesmo mês.  

Foi utilizado como instrumento de coleta um questionário estruturado, contendo, com 

base no referencial, questões específicas a cada grupo e questões comuns a todos os grupos de 

sujeito. Os questionários (em anexo) são compostos por questões fechadas, total de 156 para o 

Grupo 1 (Diretores e Vice-Diretores), 154 para o Grupo 2 (Coordenadores) e 146 para o 

Grupo 3 (Conselho Escolar), e tiveram como propósito investigar características ligadas à 
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participação e autonomia, contemplando aspectos como formas de representação, formas de 

atuação, formas de controle, avaliação dos resultados, transparência das ações, autonomia 

financeira, autonomia administrativa e autonomia pedagógica.  

Após realizados os pré-testes, para coletar os dados, o pesquisador visitou as 47 

escolas que compõem o campo da pesquisa deixando os questionários, de modo que os 

sujeitos pudessem respondê-los, após serem explicitados os objetivos do estudo e assegurado 

que as informações não seriam utilizadas para outra finalidade que não fosse exclusivamente 

acadêmica. O período de coleta durou 13 dias e os instrumentos foram recolhidos por meio de 

cooperação entre o pesquisador e a DIRED. A estratégia da pesquisa pode ser sintetizada no 

quadro 6, exposto a seguir. 

 

Quadro 6 – Estratégia da pesquisa 

Problema: 

Em que medida a participação tem conferido autonomia à escola? 

Objetivo geral: 

Analisar a relação entre Participação e Autonomia da Escola 

Objetivos específicos 
Categorias de 

análise 
Variáveis 

Identificar as atribuições do Diretor e as 

ações por ele desenvolvidas 

Participação 

Formas de representação 

Verificar a participação e as atribuições do 

conselho escolar na gestão da escola  

Formas de atuação 

Formas de controle 

Avaliação dos resultados 

Transparência das ações 

Verificar a autonomia pedagógica, 

administrativa e financeira da escola 
Autonomia 

Financeira 

Administrativa 

Pedagógica  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O tratamento Estatístico dos dados foi realizado, inicialmente, por meio da aplicação 

da técnica de Estatística Descritiva. Em seguida, foi realizada uma comparação das variáveis 

em estudo, por meio da utilização do Teste não-paramétrico Qui-quadrado (Teste de 

Independência), com uma margem de erro máximo permitido de 1,88% e confiabilidade de 

95%. Para realização do Teste foi necessário agrupar as categorias Sempre e Quase sempre; e 

Raramente, Nunca, Não sei informar e Não respondeu. Este agrupamento foi necessário 

porque as condições para aplicação desse Teste não estavam sendo atendidas.  
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O Teste Qui-quadrado é aplicável a dados em uma tabela de contingência (K x r), onde 

K é o nº de linhas e r o n0 de colunas. Os dados se apresentam sob a forma de frequências em 

categorias discretas (frequências observadas). As hipóteses são do tipo H0 (as variáveis são 

independentes) e H1 (as variáveis não são independentes). A conclusão é feita através da 

comparação entre o valor do 2 cal e o valor tabelado, ou pela significância ou não do nível 

descritivo do teste.  

Neste trabalho foram utilizados os Softwares: Statistica, versão 8.0, edição 2007, para 

a realização dos testes Estatísticos, das tabelas de frequência e dos cruzamentos; o Excel, 

versão 2013 do Microsoft Office (Planilha eletrônica), para a organização das tabelas. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 Este capítulo trata da análise e da interpretação dos resultados referentes à 

caracterização dos sujeitos e às variáveis analíticas participação e autonomia, bem como da 

relação entre elas. 

  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 Em relação à caracterização dos sujeitos, foram investigadas as variáveis formação, 

faixa etária, gênero, estado civil e renda. Para os grupos de Direção e Coordenação também 

foi investigado tempo de serviço, atuação anterior em cargos de Direção, Vice Direção ou 

Coordenação escolar e participação em cursos de formação e aperfeiçoamento. Os dados 

obtidos seguem expostos e comentados.  

No que se refere à variável escolaridade, dos sujeitos pesquisados, os Coordenadores 

apresentam o maior nível, seguidos pelos Diretores e, por último, os representantes dos 

conselhos. Dentre eles, 58% dos Diretores, 67% dos Coordenadores e 29% dos Conselheiros 

possuem título de especialização, conforme exposto na tabela 1. 

 

Tabela 01. Escolaridade 

Indicador 

Grupos  

Direção Coordenação Conselho Escolar 

Nº % Nº % Nº % 

Fundamental incompleto - - - - 25 15,6 

Fundamental completo - - - - 6 3,7 

Médio incompleto - - - - 10 6,2 

Médio completo - - - - 32 20 

Graduação incompleto 1 1,3 - - 13 8,1 

Graduação completo 30 38,9 17 30,9 26 16,2 

Especialização 45 58,4 37 67,2 47 29,3 

Mestrado 1 1,3 1 1,8 1 0,6 

Total de participantes 77 100 55 100 160 100 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Entre os três grupos, o G2 (Coordenação) apresenta o maior número de sujeitos com 

título de Especialização (67%), enquanto que no G3 (Conselho) 15,6% dos sujeitos ainda não 

concluiu o Ensino Fundamental, fato que pode ser atribuído à participação dos alunos no 

Conselho Escolar.  
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Quanto à variável faixa etária (tabela 2), 27% dos representantes do Conselho Escolar 

e 45,5% dos Coordenadores encontram-se com idade entre 42 e 49 anos. Dentre os Diretores, 

44,1% tem entre 50 e 57 anos. Os menores percentuais, no entanto, são observados na faixa 

compreendida entre 18 e 25 anos e correspondem a 2,6% do grupo Direção, 3,6% dos 

Coordenadores e 2,5% dos representantes de Conselho Escolar, sendo que este último ainda 

apresenta 8,1% de representantes menores de 18 anos, fato explicado por haver estudantes de 

Ensino Básico dentre eles.  

 

Tabela 02. Faixa etária 

Indicador  

Grupos  

Direção Coordenação Conselho Escolar 

Nº % Nº % Nº % 

Menos de 18 - - - - 13 8,1 

Entre 18 e 25 2 2,6 2 3,6 4 2,5 

Entre 26 e 33 3 3,9 8 14,5 23 14,3 

Entre 34 e 41 14 18,1 4 7,2 36 22,5 

Entre 42 e 49 8 10,9 25 45,4 44 27,5 

Entre 50 e 57 34 44,1 14 25,4 29 18,1 

58 ou mais 16 20,7 2 3,6 10 6,2 

N. respondeu - - - - 1 0,6 

Total de participantes 77 100 55 100 160 100 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

No que se refere ao gênero (tabela 3), as mulheres são maioria nos três grupos, 

totalizando 72% dos Conselheiros, 76% dos Coordenadores e 68% dos Diretores. Ou seja, a 

administração escolar, no Brasil, é um espaço ocupado e desenvolvido, em sua quase 

totalidade, por mulheres, que dividem o tempo entre a casa, a escola e a educação dos filhos. 

 

Tabela 03. Gênero 

Indicador  

Grupos  

Direção Coordenação Conselho Escolar 

Nº % Nº % Nº % 

Masculino 25 32 13 24 43 27 

Feminino 52 68 42 76 116 72 

N. respondeu - - - - 1 0,6 

Total de participantes  77 100 55 100 160 100 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Quanto ao estado civil (tabela 4), há predominância de pessoas casadas nos três 

grupos, sendo 47% dos Conselheiros, 67% dos Coordenadores e 75% dos Diretores, ao passo 

que os percentuais de solteiros correspondem a 38%, 23% e 16%, respectivamente.  
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Tabela 04. Estado civil 

Indicador 

Grupos  

Direção Coordenação Conselho Escolar 

Nº % Nº % Nº % 

Solteiros  13 16,8 13 23,6 61 38,1 

Casados  58 75,3 37 67,2 75 46,8 

Amasiados  1 1,3 - - 4 2,5 

Separados  2 2,6 2 3,6 12 7,5 

Viúvos  1 1,3 3 5,4 5 3,1 

N. responderam 2 2,6 - - 3 1,8 

Total de participantes 77 100 55 100 160 100 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Desse modo, por meio das tabelas 1, 2, 3 e 4, observa-se que a administração escolar é 

composta por pessoas com maturidade necessária para enfrentar os problemas inerentes ao 

contexto educacional. 

Em se tratando da variável renda, os indicadores mostram que 84% dos Diretores, 

83,6% dos Coordenadores e 53,7% dos Conselheiros ganham entre 2 e 5 salários mínimos. Já 

os que declararam não ter renda somam 8,1% e estão no grupo do Conselho Escolar, 

conforme pode ser observado na tabela 5. 

 

Tabela 05. Faixa de renda 

Indicador 

Grupos  

Direção Coordenação Conselho Escolar 

Nº % Nº % Nº % 

Até 1 SM 5 6,5 - - 55 34,3 

De 2 a 5 SM 65 84 46 83,6 86 53,7 

De 6 a 9 SM 7 9,1 7 12,7 6 3,7 

Nenhuma renda - - - - 13 8,1 

N. responderam - - 2 3,6 - - 

Total de participantes 77 100 55 100 160 100 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Os dados da tabela 5 demonstram que os profissionais da educação continuam sendo 

mal remunerados para o exercício de suas funções, fato que pode refletir na qualidade da 

prestação de serviço e ter impacto direto no desenvolvimento do processo de melhoria da 

educação. 

No que refere ao tempo de serviço (tabela 6), dentre os Coordenadores, 30,9% já 

cumpriu de 23 a 29 anos, ao passo que 3,6% ainda não completou o estágio probatório. Em 

relação aos Diretores, cerca de 65% já estão em final de carreira. Ainda com base no 

demonstrativo de tempo de serviço, percebe-se que 93% deles só chega a ocupar o cargo 



61 

 

 

depois de um longo período de vivência na Educação, após terem adquirido uma maturidade 

pessoal e profissional. 

 

Tabela 06. Tempo de serviço 

Indicador 

Grupos  

Direção Coordenação 

Nº % Nº % 

Menos de 3 anos 2 2,6 2 3,6 

De 3 a 8 anos 3 3,9 2 3,6 

De 9 a 15 anos 14 18,2 13 23,6 

De 16 a 22 8 10,4 13 23,6 

De 23 a 29 34 44,2 17 30,9 

30 anos ou mais 16 20,8 8 14,5 

Total de participantes 77 100 55 100 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

 Com relação à variável formação em gestão oferecida pelo Governo do Estado, de 

acordo com 41% dos Diretores e 29% dos Coordenadores, ela existe apenas para Direção e 

Coordenação Escolar, ao passo que 23% e 29%, respectivamente, informaram não ter 

conhecimento do assunto. Ainda segundo 5,2% dos Diretores e 9,1% dos Coordenadores não 

há formação, como pode ser observado na tabela 7.  

 

Tabela 07. Formação em gestão oferecida pelo Governo do Estado 

Indicador 

Grupos  

Direção Coordenação 

Nº % Nº % 

Só para setores administrativos 4 5,2 4 7,3 

Apenas para Direção e Coordenação Escolar 32 41,2 16 29,1 

Para quem tiver interesse 14 18,2 10 18,2 

De forma nenhuma 4 5,2 5 9,1 

Não tem conhecimento 18 23,4 16 29,1 

Não responderam  5 6,5 4 7,3 

Total de participantes  77 100 55 100 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

 Segundo o DL 290/2005, que institui Eleição Direta para Gestão das escolas estaduais 

do RN, os candidatos ao pleito devem participar de um Curso de Formação, oferecido pela 

SEEC/RN ou por Instituição credenciada, e atingirem desempenho satisfatório no referido 

Curso. No entanto, como exposto na tabela anterior, 23,4% dos Diretores e 29,1% dos 

Coordenadores ao declararem não ter conhecimento do assunto, aliados aos 5,2% e 9,1%, 
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respectivamente, que declararam não haver formação em gestão oferecida pelo Governo, 

contradizem o que está disposto no DL 290/2005.  

 Ainda de acordo com os dados, dentre os participantes do grupo Coordenação 54,5% 

declararam nunca ter participado de um curso de formação específica na área que atua. Entre 

os Diretores o percentual é de 33,8%. Quanto à participação em curso de aperfeiçoamento, os 

dados, expostos na tabela 8, não são muito diferentes destes últimos, pois 43,6% dos 

Coordenadores afirmaram não ter frequentado nenhum curso nos últimos três anos ao passo 

que dentre os Diretores o percentual é de 37,7%.  

 

Tabela 08. Participação em cursos de aperfeiçoamento e gestão  

Indicador  

Respostas 

Grupo Até  

30h 

Até  

80h 

Até 

120h 

Até  

80h 

360h  

ou 

mais 

Não 
Não 

Respondeu 
Total  

Participação em 

cursos de 

aperfeiçoamento 

(últimos 3 anos) 

Nº 22 10 2 7 6 29 1 77 
Direção  

% 28,6 13 2,6 9,1 7,8 37,7 1,3 100 

N 4 7 7 6 5 24 2 55 
Coordenação 

% 7,3 12,8 12,8 10,9 9,1 43,6 3,6 100 

Participação em 

curso de gestão 

Nº 24 7 8 6 4 26 2 77 
Direção 

% 31,2 9,1 10,4 7,8 5,2 33,8 2,6 100 

Nº 4 4 1 6 8 30 2 55 
Coordenação 

% 7,3 7,3 1,8 10,9 14,5 54,5 3,6 100 

Total de participantes 132 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Tomando como base os dados, percebe-se que mais de 40% dos Coordenadores 

declarou ter participado de curso de aperfeiçoamento. Contudo, 32% frequentou cursos de, no 

máximo, 120 horas e quase metade do grupo encontra-se ausente destes. Dentre os Diretores, 

no entanto, 33,8% declararam nunca ter participado de curso de formação em gestão, 31,2% 

frequentaram cursos de 30 horas e apenas 5,2% participaram de cursos com 360 horas ou 

mais. Sendo assim, é preciso observar os motivos que estão levando os profissionais a se 

ausentarem dos processos de formação. 

Ainda segundo os dados da pesquisa, em se tratando de atuação em cargos de gestão 

escolar, 23% dos Coordenadores já ocupou o cargo de Diretor, 20% o de Vice-Diretor e 73% 

o de Coordenador, sendo que os que nunca ocuparam tais cargos correspondem, 

respectivamente, a 75%, 78% e 27%, conforme exposto na tabela 9. 
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Tabela 09. Atuação em cargo de gestão escolar 

Indicador  

Respostas 

Grupo Uma 

vez 

Duas 

vezes 

Três 

ou 

mais 

Nunca 
Não  

Respondeu 
Total 

Já ocupou cargo 

de Diretor 

Nº 13 7 13 41 3 77 
Direção  

% 16,9 9,1 16,9 53,2 3,9 100 

N 6 3 4 41 1 55 
Coordenação 

% 11 5 7 75 2 100 

Já ocupou cargo 

de Vice-Diretor 

Nº 15 10 3 48 1 77 
Direção 

% 19,5 13 3,9 62,3 1,3 100 

Nº 7 4 - 43 1 55 
Coordenação 

% 13 7 - 78 2 100 

Já ocupou cargo 

de Coordenador 

Nº 15 8 5 47 2 77 
Direção 

% 19,5 10,4 6,5 61 2,6 100 

Nº 13 14 13 15 - 55 
Coordenação 

% 24 25 24 27 - 100 

Total de participantes 132 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Quanto ao Grupo Direção (tabela 9), 53,2% dos sujeitos nunca ocupou o cargo de 

Diretor, 62,3% nunca ocupou o cargo de Vice-Diretor e 61% nunca atuou como Coordenador. 

Em contra partida, os que ocuparam o cargo de Diretor somam 43% e os que ocuparam o 

cargo de Vice-Diretor 36%, sendo este último o mesmo percentual para os que ocuparam 

cargo de Coordenador. 

De todo modo, os números nos permitem afirmar que a administração escolar é 

composta por um grupo de profissionais com vivência e experiência no campo educacional.  

 

4.2 PARTICIPAÇÃO 

 

 A categoria participação será analisada com base nas variáveis formas de 

representação, formas de atuação, formas de controle, avaliação dos resultados e transparência 

das ações.  

 

4.2.1 Formas de representação 

 

A partir da promulgação da Lei 9.394/1996, os Conselhos Escolares passaram a 

figurar como peças importantes no processo de democratização da escola pública. Aliados ao 

Conselho Escolar, as Associações de Pais e Mestres, os Grêmios estudantis e os Conselhos 
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Fiscais se tornaram as principais formas de representação na administração escolar, bem como 

uma importante via para o estreitamente dos vínculos entre a escola e a comunidade 

(LIBÂNEO, 2004). 

Dentre as escolas pesquisadas, no entanto, todas possuem Conselho Escolar e 

Conselho Fiscal, mas nenhuma delas possui Associação de Pais e Mestres e apenas uma 

possui Grêmio Estudantil. É fato, ainda, que muitas dessas escolas apresentam o quadro 

administrativo formado com a ausência de profissionais ou instrumentos importantes, 

conforme exposto na tabela adiante.  

 

Tabela 10. Panorama situacional da administração das escolas 

Indicador 
Valores  

Nº % 

Sem vice direção 14 29,8 

Sem grêmio estudantil 46 97,9 

Sem coordenação  8 17 

Sem coordenação administrativo-financeira 27 58,7 

Sem vice direção e coordenação  5 10,6 

Sem vice direção e coord. Administrativo- financeira 5 10,6 

Total de escolas  47 

Fonte: pesquisa realizada na 3ª DIRED no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Os dados expostos na tabela 10 nos autorizam afirmar que em muitas das escolas 

pesquisadas a atuação do Diretor torna-se sobrecarregada, uma vez que 30% delas não possui 

Vice-Diretor, 17% não disponibiliza de Coordenação e 45% não conta com Coordenador 

Administrativo-Financeiro. Tais fatos evidenciam que o Diretor escolar tem assumido, de 

forma gradativa, importância cada vez maior na administração e desempenhado todas as 

funções do ambiente escolar, realidade que implica na redefinição de suas atribuições, a fim 

de que sejam evitados choques de competência (VALERIEN e DIAS, 1993). 

No que se refere ao Grêmio Estudantil, este tem a função de aumentar a participação 

dos alunos nas atividades da escola por meio da organização de campeonatos, palestras, 

projetos e discussões, dando aos estudantes voz ativa e participativa junto à administração da 

escola (FERNET e PELOZO, 2007). Diante desse contexto, com a ausência do Grêmio em 

98% das escolas perde-se um importante instrumento democrático dentro do ambiente 

escolar.  

 Ainda no campo das formas de representação, quanto ao processo de escolha da gestão 

escolar, no Brasil, há quatro situações distintas: a) livre indicação, na qual o Diretor é 
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indicado pelo poder executivo; b) concurso público, modelo que visa mensurar, por meio de 

exames, a capacidade do candidato; c) eleição, modelo que permite à comunidade escolar 

escolher, por meio do voto, seus representantes; d) forma mista, que consiste na adoção de 

duas ou mais modalidades (DOURADO, 2001). 

Dentre as escolas pesquisadas, no entanto, foram identificadas três formas, conforme 

exposto na tabela a seguir.  

 

Tabela 11. Processo de escolha da gestão escolar 

Indicador  
Valores  

Nº % 

Forma mista 1 2,1 

Indicação 7 14,9 

Eleição  39 83 

Total de escolas 47 100 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Desse modo, a grande maioria das escolas (83%) têm seus dirigentes escolhidos por 

eleição. A indicação, que corresponde a 14,9%, também é observada, assim como a forma 

mista, adotada em apenas uma escola.  

A escolha de diretores por meio de eleição direta pode ser considerada um elemento 

importante no exercício da democracia e de fortalecimento da autonomia escolar, uma vez 

que estimula a participação e a discussão das questões administrativas da escola, além de 

tornar os agentes em coautores do processo administrativo (PARO, 1996).  

 

4.2.2 Formas de atuação 

 

 Com o intuito de observar as práticas administrativas adotadas nas escolas analisadas, 

a pesquisa buscou investigar, a partir das informações coletadas juto aos Diretores, Vice-

Diretores e representantes dos Conselhos Escolares, dados sobre a atuação destes e também 

dos pais, e, a partir de então, relatar os aspectos depreendidos com base nas informações 

obtidas. 

No que se refere às formas de atuação, segundo os sujeitos pesquisados, as decisões no 

ambiente escolar são tomadas coletivamente, conforme pode ser observado na tabela 12. 
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Tabela 12. Formas de atuação 

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre 
Quase 

Sempre 
Raramente Nunca Não Sabe 

Não 

respondeu 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Decisões 

tomadas 

coletivamente 

48 62,34 28 36,36 01 1,30 - - - - - - 77 100 1 

29 52,7 21 38,18 4 7,27 1 1,82 - - - - 55 100 2 

91 56,87 54 33,75 08 5,00 01 0,63 01 0,63 05 3,13 160 100 3 

168 57,53 103 35,27 13 4,45 02 0,68 01 0,34 05 1,71 292 100 Geral  

Decisões 

tomadas Pelo 

Diretor junto 

com o C. 

Escolar 

23 29,87 30 38,96 11 14,29 09 11,69 - - 04 5,19 77 100 1 

15 27,27 22 40,00 10 18,18 5 9,09 3 5,45 - - 55 100 2 

60 37,50 50 31,25 30 18,75 12 7,50 06 3,75 02 1,25 160 100 3 

98 33,56 102 34,93 51 17,47 26 8,90 09 3,08 06 2,05 292 100 Geral  

Há parceria 

entre família 

e escola 

28 36,36 37 48,05 11 14,29 01 1,30 - - - - 77 100 1 

18 32,7 29 52,73 6 10,91 - - - - 2 3,64 55 100 2 

70 43,75 51 31,88 27 16,88 02 1,25 04 2,50 06 3,75 160 100 3 

116 39,73 117 40,07 44 15,07 03 1,03 04 1,37 08 2,74 292 100 Geral  

Incentivo ao 

trabalho em 

equipe 

56 72,73 19 24,68 02 2,60 - - - - - - 77 100 1 

36 65,45 14 25,45 4 7,27 - - - - 1 1,82 55 100 2 

98 61,25 38 23,75 17 10,63 - - 04 2,50 03 1,88 160 100 3 

190 65,07 71 24,32 23 7,88 - - 04 1,37 04 1,37 292 100 Geral  

Há influência 

grupos 

políticos 

- - 04 5,19 22 28,57 45 58,44 06 7,79 - - 77 100 1 

1 1,82 10 18,18 12 21,82 24 43,64 7 12,73 1 1,82 55 100 2 

02 1,25 07 4,38 36 22,50 93 58,13 20 12,50 02 1,25 160 100 3 

03 1,03 21 7,19 70 23,97 162 55,48 33 11,30 03 1,03 292 100 Geral  

Articulação 

com igrejas 

08 10,39 19 24,68 24 31,17 21 27,27 03 3,90 02 2,60 77 100 1 

7 12,73 12 21,82 15 27,27 13 23,64 7 12,73 1 1,82 55 100 2 

13 8,13 33 20,63 39 24,38 50 31,25 22 13,75 03 1,88 160 100 3 

28 9,59 64 21,92 78 26,71 84 28,77 32 10,96 06 2,05 292 100 Geral  

Articulação 

com 

associações 

05 6,49 09 11,69 26 33,77 31 40,26 05 6,49 01 1,30 77 100 1 

5 9,09 6 10,91 17 30,91 18 32,73 7 12,73 2 3,64 55 100 2 

08 5,00 16 10,00 34 21,25 65 40,63 34 21,25 03 1,88 160 100 3 

18 6,16 31 10,62 77 26,37 114 39,04 46 15,75 06 2,05 292 100 Geral  

Articulação 

com 

sindicatos 

08 10,39 11 14,29 32 41,56 25 32,47 01 1,30 - - 77 100 1 

10 18,18 9 16,36 21 38,18 7 12,73 6 10,91 2 3,64 55 100 2 

18 11,25 34 21,25 48 30,00 38 23,75 20 12,50 02 1,25 160 100 3 

36 12,33 54 18,49 101 34,59 70 23,97 27 9,25 04 1,37 292 100 Geral  

Articulação 

com ONG’s 

02 2,60 08 10,39 20 25,97 37 48,05 08 10,39 02 2,60 77 100 1 

4 7,27 1 1,82 11 20,00 26 47,27 11 20,00 2 3,64 55 100 2 

5 3,13 9 5,63 24 15,00 72 45,00 46 28,75 04 2,50 160 100 3 

11 3,77 18 6,16 55 18,84 135 46,23 65 22,26 08 2,74 292 100 Geral  

Total de 

participantes 
292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Ou seja, de acordo com 57,53% dos sujeitos, as decisões no ambiente escolar são 

tomadas de forma coletiva, sendo os afirmantes de que essa prática nunca acontece 0,68%, 

fato que indica aspectos democráticos no processo decisório, uma vez que, de acordo com 

Conceição et al (2006), Rodrigues (1987), Wittmann (2000), Libâneo (2004) e Dourado 

(2001), a participação é o principal elemento no processo de construção da Democracia. 

Ainda segundo os dados, para a maior parte dos sujeitos, sempre (39%) ou quase sempre 
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(40%) há parceria entre a família e a escola, ao passo que para 65% o trabalho em equipe é 

prática incentivada no ambiente escolar.  

Um ponto importante a ser mencionado é o fato de 55,48% dos sujeitos ter afirmado 

não haver influência de grupos políticos no ambiente escolar, contradizendo o percentual de 

7,19% dos afirmantes de que isso quase sempre acontece. Desse modo, a eleição para a gestão 

escolar, tal qual assinala Paro (1996), pode ser um importante elemento no exercício da 

democracia e fortalecimento da autonomia, contribuindo para a diminuição da influência 

político partidária nas dependências das unidades de ensino.  

A escola é apenas uma dentre as instituições voltada à educação, devendo estar 

integrada à família, à Igreja e aos sistemas sociais organizados (LENHARD, 1978). No 

entanto, como também pode ser observado nos dados apresentados na tabela 12, não há (ou 

acontece de forma tímida) articulação com grupos representantes de igrejas, associações, 

sindicatos e organizações não governamentais.  

Com base no que foi exposto, depreende-se que a escola permanece desconectada dos 

vários setores sociais que deveriam ser seus parceiros no processo educacional, fechada em 

seus muros e alheia ao paradigma da globalização. De tal maneira, torna-se um local sem 

atrativos para os educandos. Estes, encontram no mundo da conectividade bem mais 

informações e interesses do que em um ambiente onde tudo parece ter ficado parado no 

tempo, ou ainda, conforme assinala Alonso (1978), incapaz de ajustar-se às exigências da vida 

contemporânea, permanece imbuída de uma organização burocrática e desvinculada dos 

mecanismos emancipatórios da humanidade (WITTMANN, 2000). 

 

4.2.2.1 Participação da Família segundo os Gestores 

 

 A parceria entre família e escola é de fundamental importância para a melhoria da 

qualidade da educação e para a construção de um ambiente democrático e participativo 

(LIBÂNEO, 2004). No entanto, o que se vê na prática, conforme os dados da pesquisa, é que 

os pais estão ausentes do contexto escolar. Mesmo a grande parte dos sujeitos tendo afirmado 

que há parceria entre a escola e a família, esse dado é contradito quando observa-se as 

informações da tabela 13.  
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Tabela 13. Participação da família 

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre 
Quase 

Sempre 
Raramente Nunca 

Não 

Sabe 

Não 

Respondeu 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Acompanha o 

desenvolvimento 

dos filhos 

09 11,69 46 59,74 19 24,68 03 3,90 - - - - 77 100 1 

10 18,18 28 50,91 17 30,91 - - - - - - 55 100 2 

26 16,25 78 48,75 52 32,50 02 1,25 01 0,63 01 0,63 160 100 3 

45 15,41 152 52,05 88 30,14 05 1,71 01 0,34 01 0,34 292 100 Geral 

Só aparece na 

escola quando 

convocada 

18 23,38 45 58,44 10 12,99 02 2,60 02 2,60 - - 77 100 1 

9 16,36 35 63,64 7 12,73 2 3,64 - - 2 3,64% 55 100 2 

32 20,00 95 59,38 25 15,63 06 3,75 - - 02 1,25 160 100 3 

59 20,21 175 59,93 42 14,38 10 3,42 - - 06 2,05 292 100 Geral 

Não vem à 

escola nem 

quando 

convocada 

08 10,39 20 25,97 35 45,45 10 12,99 01 1,30 03 3,90 77 100 1 

4 7,27 15 27,27 27 49,09 6 10,91 1 1,82 2 3,64 55 100 2 

09 5,63 39 24,38 62 38,75 35 21,88 07 4,38 08 5,00 160 100 3 

21 7,19 74 25,34 124 42,47 51 17,47 09 3,08 13 4,45 292 100 Geral 

Delega à escola 

toda 

responsabilidade 

educacional 

28 36,36 36 46,75 05 6,49 03 3,90 - - 05 6,49 77 100 1 

12 21,82 35 63,64 6 10,91 - - - - 2 3,64 55 100 2 

61 38,13 68 42,50 13 8,13 08 5,00 06 3,75 04 2,50 160 100 3 

101 34,59 139 47,60 24 8,22 11 3,77 06 2,05 11 3,77 292 100 Geral 

Participa das 

reuniões 

promovidas pela 

escola 

31 40,26 32 41,56 12 15,58 - - - - 02 2,60 77 100 1 

11 20,00 32 58,18 10 18,18 2 3,64 - - - - 55 100 2 

55 34,38 79 49,38 24 15,00 - - - - 02 1,25 160 100 3 

97 33,22 143 48,97 46 15,75 02 0,68 - - 04 1,37 292 100 Geral 

Total de 

participantes 
292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Ou seja, é impossível afirmar que há pareceria entre família e escola se os pais só vão 

a esta quando convocados e delegam a ela toda responsabilidade educacional. Assim sendo, 

dizer que a família acompanha o desenvolvimento dos filhos e participa das reuniões 

promovidas pela escola torna-se um equívoco, pois não é possível acompanhar quando não há 

participação e nem tampouco cobrar soluções daquilo que não se tem conhecimento.  

No que se refere à participação dos pais no processo de tomada de decisão da gestão 

escolar, de acordo com os sujeitos pesquisados, eles têm consciência de suas 

responsabilidades, nunca são espectadores, encontram espaço aberto para participação e 

sempre são ouvidos, conforme pode ser observado na tabela 14. 
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Tabela 14. Os pais no processo de tomada de decisão 

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre Quase Sempre Raramente Nunca Não Sabe Não Respondeu Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

São apenas espectadores 

01 1,30 20 25,97 21 27,27 31 40,26 - - 04 5,19 77 100 1 

3 5,45 10 18,18 22 40,00 18 32,73 2 3,64 - - 55 100 2 

18 11,25 34 21,25 32 20,00 68 42,50 05 3,13 03 1,88 160 100 3 

22 7,53 64 21,92 75 25,68 117 40,07 07 2,40 07 2,40 292 100 Geral  

São ouvidos 

47 61,04 25 32,47 02 2,60 - - - - 03 3,90 77 100 1 

30 54,55 18 32,73 6 10,91 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

91 56,88 44 27,50 17 10,63 03 1,88 04 2,50 01 0,63 160 100 3 

168 57,53 87 29,79 25 8,56 03 1,03 05 1,71 04 1,37 292 100 Geral  

Cobram soluções 

33 42,86 27 35,06 14 18,18 - - - - 03 3,90 77 100 1 

17 30,91 26 47,27 11 20,00 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

62 38,75 53 33,13 37 23,13 02 1,25 03 1,88 03 1,88 160 100 3 

112 38,36 106 36,30 62 21,23 02 0,68 04 1,37 06 2,05 292 100 Geral  

Encontram espaço aberto 

para participação  

56 72,73 18 23,38 01 1,30 - - - - 02 2,60 77 100 1 

35 63,64 15 27,27 4 7,27 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

109 68,13 32 20,00 14 8,75 - - 04 2,50 01 0,63 160 100 3 

200 68,49 65 22,26 19 6,51 - - 05 1,71 03 1,03 292 100 Geral  

Têm interesse em 

participar 

17 22,08 39 50,65 18 23,38 02 2,60 - - 01 1,30 77 100 1 

9 16,36 25 45,45 18 32,73 - - 1 1,82 2 3,64 55 100 2 

36 22,50 60 37,50 53 33,13 06 3,75 04 2,50 01 0,63 160 100 3 

62 21,23 124 42,47 89 30,48 08 2,74 05 1,71 04 1,37 292 100 Geral  

Têm suas reivindicações 

atendidas 

24 31,17 47 61,04 05 6,49 - - - - 01 1,30 77 100 1 

15 27,27 35 63,64 4 7,27 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

47 29,38 90 56,25 12 7,50 01 0,63 09 5,63 01 0,63 160 100 3 

86 29,45 172 58,90 21 7,19 01 0,34 10 3,42 02 0,68 292 100 Geral  

Têm consciência de suas 

responsabilidades 

17 22,08 40 51,95 19 24,68 - - - - 01 1,30 77 100 1 

8 14,55 27 49,09 19 34,55 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

32 20,00 73 45,63 46 28,75 05 3,13 03 1,88 01 0,63 160 100 3 

57 19,52 140 47,95 84 28,77 05 1,71 04 1,37 02 0,68 292 100 Geral  

Total de participantes 292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 
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De maneira geral, estes dados são contraditórios, pois é impossível haver parceria 

entre família e escola quando os pais delegam à ela toda a responsabilidade educacional e só 

aparecem na instituição quando convocados. Também não é possível ser ouvido, cobrar 

soluções e ter consciência das responsabilidades quando não há participação.  

É através da participação que se assegura a democracia no universo escolar e se 

proporciona uma aproximação entre seus agentes, tornando as metas estabelecidas possíveis 

de serem alcançadas. Sem a participação da família a gestão democrática torna-se uma difícil 

missão, uma vez que a mesma demanda laços estreitos entre família, escola e sociedade 

(LIBÂNEO, 2004; WITTMANN, 2000). 

 

4.2.2.2 Participação do Diretor  

 

 Na gestão participativa, o Diretor deve ser um líder democrático que trabalha, coopera, 

sugere, faz, participa das ações, compartilha as atividades e avalia os resultados. Deve, ainda, 

estar aberto a sugestões, não impor suas verdades e estreitar os laços entre escola e sociedade 

(ANDRADE, 2004). Dito isto, os dados da participação dos Diretores pesquisados podem ser 

observados na tabela 15. 
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Tabela 15. Participação do Diretor  

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre 
Quase 

Sempre 
Raramente Nunca 

Não 

Sabe 

Não 

Respondeu 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Se empenha 

para melhorar 

as condições 

físicas da 

escola 

65 84,42 12 15,58 - - - - - - - - 77 100 1 

48 87,27 5 9,09 1 1,82 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

132 82,50 22 13,75 04 2,50 - - 02 1,25 - - 160 100 3 

245 83,90 39 13,36 05 1,71 - - 03 1,03 - - 292 100 Geral  

Se empenha 

para melhorar 

as condições 

pedagógicas 

da escola 

66 85,71 11 14,29 - - - - - - - - 77 100 1 

44 80,00 6 10,91 4 7,27 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

128 80,00 25 15,63 03 1,88 01 0,63 03 1,88 - - 160 100 3 

238 81,51 42 14,38 07 2,40 01 0,34 04 1,37 - - 292 100 Geral  

Se empenha 

para melhorar 

as condições 

financeiras da 

escola 

60 77,92 13 16,88 02 2,60 01 1,30 - - 01 1,30 77 100 1 

43 78,18 8 14,55 3 5,45 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

134 83,75 20 12,50 01 0,63 - - 05 3,13 - - 160 100 3 

237 81,16 41 14,04 06 2,05 01 0,34 06 2,05 01 0,34 292 100 Geral  

Busca o 

consenso da 

comunidade 

escolar 

48 62,34 26 33,77 03 3,90 - - - - - - 77 100 1 

36 65,45 16 29,09 2 3,64 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

101 63,13 42 26,25 06 3,75 03 1,88 07 4,38 01 0,63 160 100 3 

185 63,36 84 28,77 11 3,77 03 1,03 08 2,74 01 0,34 292 100 Geral  

Tem o apoio 

da 

comunidade 

escolar 

28 36,36 45 58,44 04 5,19 - - - - - - 77 100 1 

24 43,64 26 47,27 4 7,27 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

74 46,25 73 45,63 09 5,63 01 0,63 03 1,88 - - 160 100 3 

126 43,15 144 49,32 17 5,82 01 0,34 04 1,37 - - 292 100 Geral  

É 

centralizador 

10 12,99 11 14,29 18 23,38 37 48,05 - - 01 1,30 77 100 1 

6 10,91 5 9,09 19 34,55 22 40,00 2 3,64 1 1,82 55 100 2 

40 25,00 21 13,13 26 16,25 65 40,63 06 3,75 02 1,25 160 100 3 

56 19,18 37 12,67 63 21,58 124 42,47 08 2,74 04 1,37 292 100 Geral  

Impõe 

soluções 

17 22,08 19 24,68 17 22,08 24 31,17 - - - - 77 100 1 

5 9,09 17 30,91 14 25,45 16 29,09 2 3,64 1 1,82 55 100 2 

34 21,25 34 21,25 41 25,63 48 30,00 02 1,25 01 0,63 160 100 3 

56 19,18 70 23,97 72 24,66 88 30,14 04 1,37 02 0,68 292 100 Geral  

Total de 

participantes 
292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

  

Desse modo, com base nos dados, os gestores apresentam-se como sujeitos que se 

empenham para melhorar as condições físicas, pedagógicas e financeiras da escola, buscam e 

quase sempre gozam do apoio da comunidade escolar, não são centralizadores nem tampouco 

impõem soluções.  

Os números sugerem que há aspectos democráticos nas ações dos diretores, uma vez 

que, ao buscar o consenso da comunidade escolar, busca-se também a harmonia no ambiente. 

Ao não impor soluções, abre-se espaço para a participação e se demonstra abertura a 

sugestões. Contar com o apoio daqueles que os elegeram é condição essencial para que os 

laços entre escola e sociedade sejam estreitados e a democracia, de fato, viabilizada, 
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facilitando acompanhar as tarefas e transformar discurso em ações, além de conduzir a 

instituição com eficiência e eficácia (ANDRADE, 2004). 

 

4.2.2.3 Participação do Conselho Escolar   

 

 No universo democrático da escola, é de competência do Conselho Escolar a 

elaboração, execução e acompanhamento do Regimento Escolar e do Projeto Político 

Pedagógico, a fiscalização da gestão pedagógica e financeira da unidade escolar, além de ser 

o local onde os problemas da gestão serão discutidos e direcionados (NAVARRO, 2004; 

GADOTTI, 1992), ou seja, devem exercer uma atuação consultiva, deliberativa e 

fiscalizadora.   

Diante desse contexto, segundo os dados da pesquisa, os Conselhos analisados são 

consultados sobre as questões administrativas, financeiras e pedagógicas da escola, têm suas 

decisões e reivindicações respeitadas e colocadas em prática pela Direção, exercem suas 

atividades fiscalizadoras e reúnem-se frequentemente para discutir as questões escolares, 

tendo consciência de suas responsabilidades, conforme pode ser observado nos dados 

expostos na tabela 16.  
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Tabela 16. Participação do Conselho Escolar  

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre 
Quase 

Sempre 
Raramente Nunca 

Não 

Sabe 

Não 

Respondeu 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

É consultado 

sobre as questões 

administrativas 

da escola 

39 50,65 31 40,26 06 7,79 - - - - 01 1,30 77 100 1 

20 36,36 24 43,64 6 10,91 1 1,82 2 3,64 2 3,64 55 100 2 

80 50,00 50 31,25 20 12,50 02 1,25 07 4,38 01 0,63 160 100 3 

139 47,60 105 35,96 32 10,96 03 1,03 09 3,08 04 1,37 292 100 Geral  

É consultado 

sobre as questões 

financeiras da 

escola 

43 55,84 25 32,47 07 9,09 01 1,30 - - 01 1,30 77 100 1 

27 49,09 16 29,09 8 14,55 1 1,82 1 1,82 2 3,64 55 100 2 

83 51,88 45 28,13 22 13,75 06 3,75 03 1,88 01 0,63 160 100 3 

153 52,40 86 29,45 37 12,67 08 2,74 04 1,37 04 1,37 292 100 Geral  

É consultado 

sobre as questões 

pedagógicas da 

escola 

39 50,65 30 38,96 07 9,09 - - - - 01 1,30 77 100 1 

24 43,64 16 29,09 11 20,00 1 1,82 1 1,82 2 3,64 55 100 2 

68 42,50 53 33,13 28 17,50 07 4,38 03 1,88 01 0,63 160 100 3 

131 44,86 99 33,90 46 15,75 08 2,74 04 1,37 04 1,37 292 100 Geral  

Tem suas 

decisões 

respeitadas pela 

direção da escola 

55 71,43 18 23,38 02 2,60 - - 01 1,30 01 1,30 77 100 1 

37 67,27 12 21,82 2 3,64 - - 2 3,64 2 3,64 55 100 2 

108 67,50 40 25,00 03 1,88 04 2,50 04 2,50 01 0,63 160 100 3 

200 68,49 70 23,97 07 2,40 04 1,37 07 2,40 04 1,37 292 100 Geral  

Tem suas 

reivindicações 

atendidas 

30 38,96 43 55,84 02 2,60 - - - - 02 2,60 77 100 1 

17 30,91 34 61,82 1 1,82 - - 3 5,45 - - 55 100 2 

30 38,96 43 55,84 02 2,60 - - - - 02 2,60 160 100 3 

112 38,36 152 52,05 15 5,14 02 0,68 07 2,40 04 1,37 292 100 Geral  

Têm suas 

decisões 

colocadas em 

prática pela 

direção 

40 51,95 31 40,26 03 3,90 - - - - 03 3,90 77 100 1 

28 50,91 21 38,18 3 5,45 - - 1 1,82 2 3,64 55 100 2 

92 57,50 53 33,13 10 6,25 02 1,25 02 1,25 01 0,63 160 100 3 

160 54,79 105 35,96 16 5,48 02 0,68 03 1,03 06 2,05 292 100 Geral  

Fiscaliza as 

atividades 

financeiras da 

escola 

33 42,86 34 44,16 07 9,09 01 1,30 - - 02 2,60 77 100 1 

29 52,73 15 27,27 5 9,09 2 3,64 1 1,82 3 5,45 55 100 2 

84 52,50 35 21,88 22 13,75 11 6,88 05 3,13 03 1,88 160 100 3 

146 50,00 84 28,77 34 11,64 14 4,79 06 2,05 08 2,74 292 100 Geral  

Reúne-se para 

discutir as 

questões 

escolares 

33 42,86 34 44,16 07 9,09 01 1,30 - - 02 2,60 77 100 1 

23 41,82 21 38,18 6 10,91 - - 1 1,82 4 7,27 55 100 2 

72 45,00 56 35,00 21 13,13 05 3,13 04 2,50 02 1,25 160 100 3 

127 43,49 113 38,70 33 11,30 06 2,05 05 1,71 08 2,74 292 100 Geral  

Cobra soluções 

32 41,56 35 45,45 06 7,79 03 3,90 - - 01 1,30 77 100 1 

23 41,82 19 34,55 10 18,18 - - 2 3,64 1 1,82 55 100 2 

32 41,56 35 45,45 06 7,79 03 3,90 - - 01 1,30 160 100 3 

126 43,15 112 38,36 37 12,67 08 2,74 06 2,05 03 1,03 292 100 Geral  

Tem consciência 

de suas 

responsabilidades  

40 51,95 32 41,56 03 3,90 - - - - 02 2,60 77 100 1 

25 45,45 24 43,64 5 9,09 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

84 52,50 52 32,50 10 6,25 02 1,25 02 1,25 10 6,25 160 100 3 

149 51,03 108 36,99 18 6,16 02 0,68 03 1,03 12 4,11 292 100 Geral  

É apenas 

espectador 

05 6,49 08 10,39 14 18,18 47 61,04 01 1,30 02 2,60 77 100 1 

2 3,64 7 12,73 18 32,73 25 45,45 2 3,64 1 1,82 55 100 2 

14 8,75 28 17,50 30 18,75 82 51,25 04 2,50 02 1,25 160 100 3 

21 7,19 43 14,73 62 21,23 154 52,74 07 2,40 05 1,71 292 100 Geral  

Total de 

participantes 
292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Nesse contexto, os números sugerem que o Conselho Escolar é uma instância atuante e 

cumpre com suas responsabilidades consultivas, deliberativas e fiscalizadoras. Na medida em 

que são consultados sobre as questões pedagógicas, financeiras e administrativas da escola e 
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discutem sobre os problemas escolares, tornam-se um espaço de fomento da democracia 

através da participação de seus representantes e do debate acerca das questões discutidas. No 

entanto, vale salientar que os Conselhos devem falar aos dirigentes em nome da sociedade, ou 

seja, devem falar para eles, não por eles (NAVARRO, 2004).  

 

4.2.2.4 Participação da Coordenação 

 

É de responsabilidade do Coordenador Pedagógico orientar, auxiliar, apoiar, corrigir, 

colaborar e acompanhar as atividades pedagógicas das escolas. Ao Coordenador 

Administrativo-financeiro, no entanto, compete a responsabilidade de cuidar da parte 

burocrática e documental da escola, além de acompanhar os gastos, preparar e supervisionar 

as prestações de contas (ROSA, 2004). 

De acordo com os sujeitos pesquisados, o Coordenador Pedagógico sempre marca e 

conduz as reuniões pedagógicas, está sempre aberto a sugestões, coordena os eventos 

pedagógicos e trabalha em parceria com o coordenador Administrativo-Financeiro e com a 

Direção, conforme fica claro nos dados disposto na tabela 17. 
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Tabela 17. Participação do Coordenador Pedagógico  

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre 
Quase 

Sempre 
Raramente Nunca Não Sabe 

Não 

Respondeu 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Marca as 

reuniões 

pedagógicas 

36 56,25 24 37,50 02 3,13 01 1,56 - - 01 1,56 64 100 1 

20 54,05 12 32,43 3 8,11 1 2,70 - - 1 2,70 37 100 2 

82 65,00 33 26,00 4,00 3,00 6,00 5,00 - - 2 2,00 127 100 3 

138 60,53 69 30,26 09 3,95 08 3,51 - - 04 1,75 228 100 Geral  

Conduz as 

reuniões 

pedagógicas 

41 64,06 18 28,13 03 4,69 01 1,56 - - 01 1,56 64 100 1 

22 59,46 12 32,43 2 5,41 - - - - 1 2,70 37 100 2 

84 66,00 30 24,00 7 6,00 3 2,00 1 1,00 2 2,00 127 100 3 

147 64,47 60 26,32 12 5,26 04 1,75 01 0,44 04 1,75 228 100 Geral  

Está sempre 

aberto a 

sugestões 

50 78,13 12 18,75 - - 01 1,56 - - 01 1,56 64 100 1 

32 86,49 5 13,51 - - - - - - - - 37 100 2 

103 81,00 17 13,00 3 2,00 2 2,00 - - 2 2,00 127 100 3 

185 81,14 03 1,32 03 1,32 03 1,32 - - 03 1,32 228 100 Geral  

Coordena os 

eventos 

pedagógicos 

da escola 

40 62,50 15 23,44 07 10,94 01 1,56 - - 01 1,56 64 100 1 

23 62,16 13 35,14 1 2,70 - - - - - - 37 100 2 

82 65,00 32 25,00 10 8,00 1 1,00 - - 2 2,00 127 100 3 

145 63,60 60 26,32 18 7,89 02 0,88 - - 03 1,32 228 100 Geral  

Trabalha em 

parceria com 

os 

professores 

45 70,31 16 25,00 01 1,56 01 1,56 - - 01 1,56 64 100 1 

28 75,68 9 24,32 - - - - - - - - 37 100 2 

97 76,38 23 18,11 4 3,15 1 0,79 0 0,00 2 1,57 127 100 3 

170 74,56 48 21,05 05 2,19 02 0,88 - - 03 1,32 228 100 Geral  

Trabalha em 

parceria com 

a direção 

51 79,69 11 17,19 01 1,56 - - - - 01 1,56 64 100 1 

29 78,38 8 21,62 - - - - - - - - 37 100 2 

106 83,46 13 10,24 5 3,94 1 0,79 0 0,00 2 1,57 127 100 3 

186 81,58 32 14,04 06 2,63 01 0,44 - - 03 1,32 228 100 Geral  

Trabalha em 

parceria com 

o Coord. 

Adm. 

Financeiro 

30 46,88 19 29,69 03 4,69 04 6,25 04 6,25 04 6,25 64 100 1 

15 40,54 14 37,84 2 5,41 2 5,41 2 5,41 2 5,41 37 100 2 

49 38,58 28 22,05 7 5,51 8 6,30 20 15,75 15 11,81 127 100 3 

94 41,23 61 26,75 12 5,26 13 5,70 26 11,40 22 9,65 228 100 Geral  

Total de 

participantes 
228 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 
Nota: O total difere do número de entrevistados devido a algumas escolas não terem Coordenador Pedagógico. 

 

No que se refere ao Coordenador Administrativo-Financeiro, este, de acordo com os 

dados expostos na tabela 18, sempre está aberto a sugestões, supervisiona os recursos 

financeiros da escola, realiza as atividades de compra, realiza e organiza as prestações de 

contas e trabalha em parceria com a Direção e com a Coordenação Pedagógica.  
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Tabela 18. Participação do Coordenador Administrativo-Financeiro  

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre 
Quase 

Sempre 
Raramente Nunca Não Sabe 

Não 

Respondeu 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Está sempre 

aberto a 

sugestões 

26 72,22 06 16,67 01 2,78 - - 01 2,78 02 5,56 36 100 1 

16 88,89 - - - - 1 5,56 - - 1 5,56 18 100 2 

49 58,00 19 23,00 2 2,00 2 2,00 8 10,00 4 5,00 84 100 3 

91 65,94 25 18,12 03 2,17 03 2,17 09 6,52 07 5,07 138 100 Geral  

Supervisiona 

os recursos 

financeiros 

da escola 

24 66,67 06 16,67 02 5,56 01 2,78 01 2,78 02 5,56 36 100 1 

13 72,22 2 11,11 1 5,56 1 5,56 - - 1 5,56 18 100 2 

52 62,00 13 15,00 3 4,00 5 6,00 7 8,00 4 5,00 84 100 3 

89 64,49 21 15,22 06 4,35 07 5,07 08 5,80 07 5,07 138 100 Geral  

Desenvolve 

as atividades 

de compra da 

escola 

17 47,22 12 33,33 02 5,56 02 5,56 01 2,78 02 5,56 36 100 1 

10 55,56 4 22,22 1 5,56 2 11,11 - - 1 5,56 18 100 2 

45 54,00 19 23,00 2 2,00 5 6,00 8 10,00 5 6,00 84 100 3 

72 52,17 35 25,36 05 3,62 09 6,52 09 6,52 08 5,80 138 100 Geral  

Supervisiona 

os gastos 

realizados 

pela gestão 

23 63,89 06 16,67 01 2,78 02 5,56 01 2,78 03 8,33 36 100 1 

12 66,67 3 16,67 1 5,56 1 5,56 - - 1 5,56 18 100 2 

47 56,00 16 19,00 3 4,00 4 5,00 10 12,00 4 5,00 84 100 3 

82 59,42 25 18,12 05 3,62 07 5,07 11 7,97 08 5,80 138 100 Geral  

Realiza as 

prestações de 

contas 

20 55,56 08 22,22 03 8,33 02 5,56 01 2,78 02 5,56 36 100 1 

10 55,56 5 27,78 1 5,56 1 5,56 - - 1 5,56 18 100 2 

47 56,00 14 1,00 5 6,00 5 6,00 9 11,00 4 5,00 84 100 3 

77 55,80 27 19,57 09 6,52 08 5,80 10 7,25 07 5,07 138 100 Geral  

Organiza as 

prestações de 

contas 

22 61,11 05 13,89 03 8,33 03 8,33 01 2,78 02 5,55 36 100 1 

11 61,11 4 22,22 1 5,56 1 5,56 - - 1 5,56 18 100 2 

45 54,00 18 21,00 3 4,00 5 6,00 9 11,00 4 5,00 84 100 3 

78 56,52 27 19,57 07 5,07 09 6,52 10 7,25 07 5,07 138 100 Geral  

Trabalha em 

parceria com 

a Direção 

28 77,78 02 5,56 03 8,33 - - 01 2,78 02 5,56 36 100 1 

16 88,89 1 5,56 - - - - - - 1 5,56 18 100 2 

55 65,00 11 13,00 3 4,00 3 4,00 7 8,00 5 6,00 84 100 3 

99 71,74 14 10,14 06 4,35 03 2,17 08 5,80 08 5,80 138 100 Geral  

Trabalha em 

parceria com 

o 

coordenador 

pedagógico 

18 50,00 11 30,56 04 11,11 - - 01 2,78 02 5,56 36 100 1 

10 55,56 6 33,33 - - - - - - 2 11,11% 18 100 2 

46 55,00 16 19,00 4 5,00 4 5,00 10 12,00 4 5,00 84 100 3 

74 53,62 33 23,91 08 5,80 04 2,90 11 7,97 08 5,80 138 100 Geral  

Total de 

participantes 
138 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 
Nota: O total difere do número de entrevistados devido a algumas escolas não terem Coordenador Adm. Financeiro. 

 

 Os dados sugerem um cenário onde os agentes em questão cumprem com suas 

responsabilidades e atuam em parceria com os demais setores da escola. Sugerem, ainda, que 

a administração escolar é realizada por meio da parceria constante entre Coordenação e 

Direção, fatos que evidenciam aspectos democráticos, na medida em que há divisão de 

responsabilidades e, consequentemente, divisão de poder (DOURADO, 2001). 
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4.2.2.5 O Projeto Político Pedagógico 

 

 O Projeto Político Pedagógico é considerado um importante instrumento dentro do 

ambiente democrático, pois é nele que ficam estabelecidas as metas e os caminhos a serem 

seguidos pela administração escolar. Sua formulação, execução e acompanhamento 

pressupõem a participação de todos os seguimentos da escola, além de se constituir como uma 

importante referência para que a comunidade escolar descubra novas formas de atuação e que 

é possível intervir nos trabalhos pedagógico e administrativo das unidades de ensino 

(LIBÂNEO, 2001; VIEIRA, 2007). 

 A partir desse contexto, ao analisar as informações oferecidas pelos participantes da 

pesquisa, no que diz respeito ao PPP das escolas, percebe-se que, para 57% dos sujeitos 

pesquisados, o documento é formulado com a participação da comunidade escolar, para 63%, 

está de acordo com o Regimento Escolar, para 38%, tem suas ações supervisionadas pelo 

Conselho Escolar e, para 46%, contempla ações possíveis de serem executadas, conforme 

exposto na tabela 19. 
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Tabela 19. Dados do PPP  

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre 
Quase 

Sempre 
Raramente Nunca Não Sabe 

Não 

Respondeu 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

É formulado 

pela 

comunidade 

escolar 

46 59,74 22 28,57 02 2,60 01 1,30 - - 06 7,79 77 100 1 

26 47,27 17 30,91 3 5,45 1 1,82 4 7,27 4 7,27 55 100 2 

95 59,38 29 18,13 3 1,88 9 5,63 15 9,38 9 5,63 160 100 3 

167 57,19 68 23,29 08 2,74 11 3,77 19 6,51 19 6,51 292 100 Geral  

É formulado 

pela equipe 

diretiva  

36 46,75 15 19,48 06 7,79 12 15,58 01 1,30 07 9,09 77 100 1 

15 27,27 8 14,55 10 18,18 11 20,00 6 10,91 5 9,09 55 100 2 

54 33,75 31 19,38 11 6,88 30 18,75 23 14,38 11 6,88 160 100 3 

105 35,96 54 18,49 27 9,25 53 18,15 30 10,27 23 7,88 292 100 Geral  

Está de acordo 

com o 

Regimento 

Escolar 

51 66,23 16 20,78 01 1,30 - - 02 2,60 07 9,09 77 100 1 

35 63,64 9 16,36 2 3,64 - - 4 7,27 5 9,09 55 100 2 

100 62,50 21 13,13 3 1,88 3 1,88 22 13,75 11 6,88 160 100 3 

186 63,70 46 15,75 06 2,05 03 1,03 28 9,59 23 7,88 292 100 Geral  

Tem suas ações 

supervisionadas 

pelo C. Escolar 

30 38,96 28 36,36 13 16,88 01 1,30 - - 05 6,49 77 100 1 

20 36,36 15 27,27 9 16,36 - - 3 5,45 8 14,55 55 100 2 

63 39,38 43 26,88 19 11,88 11 6,88 16 10,00 8 5,00 160 100 3 

113 38,70 86 29,45 41 14,04 12 4,11 19 6,51 21 7,19 292 100 Geral  

Contempla 

ações possíveis 

de serem 

executadas 

37 48,05 30 38,96 03 3,90 - - 02 2,60 05 6,49 77 100 1 

23 41,82 21 38,18 - - - - 2 3,64 9 16,36 55 100 2 

77 48,13 46 28,75 5 3,13 3 1,88 20 12,50 9 5,63 160 100 3 

137 46,92 97 33,22 08 2,74 03 1,03 24 8,22 23 7,88 292 100 Geral  

É um 

documento 

desconhecido 

pelos pais 

03 3,90 26 33,77 15 19,48 23 29,87 04 5,19 06 7,79 77 100 1 

5 9,09 19 34,55 7 12,73 14 25,45 4 7,27 6 10,91 55 100 2 

25 15,63 31 19,38 25 15,63 48 30,00 22 13,75 9 5,63 160 100 3 

33 11,30 76 26,03 47 16,10 85 29,11 30 10,27 21 7,19 292 100 Geral  

É um 

documento 

desconhecido 

pelos alunos 

03 3,90 24 31,17 17 22,08 25 32,47 03 3,90 05 6,49 77 100 1 

4 7,27 20 36,36 6 10,91 13 23,64 4 7,27 8 14,55 55 100 2 

24 15,00 33 20,63 25 15,63 48 30,00 22 13,75 8 5,00 160 100 3 

31 10,62 77 26,37 48 16,44 86 29,45 29 9,93 21 7,19 292 100 Geral  

É um 

documento 

desconhecido 

pelos 

professores 

03 3,90 07 9,09 09 11,69 51 66,23 02 2,60 05 6,49 77 100 1 

5 9,09 3 5,45 8 14,55 29 52,73 3 5,45 7 12,73 55 100 2 

15 9,38 12 7,50 19 11,88 92 57,50 15 9,38 7 4,38 160 100 3 

23 7,88 22 7,53 36 12,33 172 58,90 20 6,85 19 6,51 292 100 Geral  

É um 

documento 

desconhecido 

pelos 

funcionários 

02 2,60 12 15,58 16 20,78 39 50,65 02 2,60 06 7,79 77 100 1 

3 5,45 11 20,00 8 14,55 22 40,00 3 5,45 8 14,55 55 100 2 

18 11,25 16 10,00 19 11,88 79 49,38 21 13,13 7 4,38 160 100 3 

23 7,88 39 13,36 43 14,73 140 47,95 26 8,90 21 7,19 292 100 Geral  

Total de 

participantes 
292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Os números sugerem que o PPP é formulado de forma democrática e participativa, o 

que o torna uma importante ferramenta na viabilização do fortalecimento da democracia no 

ambiente escolar. Entretanto, conforme pode ser observado nos percentuais sempre e quase 

sempre (tabela 19), o documento é desconhecido por parte dos pais, dos alunos, dos 

professores e dos funcionários, fato que deixa claro a necessidade de aprimoramento da 

participação dos agentes da escola na formulação dos documentos norteadores do ambiente 

escolar.  
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A partir de tais fatos, percebe-se que as informações prestadas pelos sujeitos da 

pesquisa, em alguns indicadores, apresentam-se inconsistentes e contraditórias, pois quando 

algo é feito com a participação de todos supõe-se que o todo tem conhecimento do assunto. 

Ainda com base nas informações, pode-se observar, conforme relatam Bau e Grisard (2010), 

que PPP e Regimento Escolar permanecem sendo documentos de gaveta.  

De forma prática, quando não há participação coletiva, ou quando ela é insuficiente, 

seja por questões de abertura ou por desinteresse dos sujeitos, a democracia tende a se tornar 

algo superficial. Não havendo representatividade, as decisões sempre serão tomadas conforme 

a necessidade ou o ponto de vista de pouquíssimas pessoas, podendo, por vezes, causar 

conflitos a partir do resultado das escolhas.  

   

4.2.3 Formas de controle 

 

 Os mecanismos de controle são importantes instrumentos na possibilidade de verificar 

a maneira como os profissionais se comportam no desempenhar de suas atividades. 

Entretanto, no serviço público estes mecanismos são meio desconhecidos ou tem seus 

critérios pouco definidos. Na educação isso não é diferente.  

 No ambiente escolar, as possibilidades de controlar a atuação dos agentes se limitam 

ao Conselho Fiscal, que supervisiona as dotações orçamentárias e suas aplicações, e ao 

Conselho Escolar, que deve atuar como instância consultiva, deliberativa e fiscalizadora da 

escola como um todo. No que diz respeito ao controle externo à instituição são apontados a 

sociedade e os órgãos superiores como MEC, SEEC e DIRED’s, além do Ministério Público e 

dos Tribunais de Contas. 

 Dito isso, os dados da pesquisam mostram que, de acordo com 52% dos sujeitos, o 

Conselho Fiscal sempre supervisiona e analisa as prestações de contas. Ainda segundo 32% 

dos respondentes, os professores quase sempre também as analisam.  

 No que diz respeito ao Conselho Escolar, 37% dos sujeitos assinalaram que o órgão 

sempre supervisiona os gastos apresentados pela Direção. Ainda segundo 29% deles o 

Conselho Escolar supervisiona a atuação dos Funcionários e dos Professores, valor que 

corresponde a 30% quando se trata da atuação do Diretor, conforme exposto na tabela 20. 
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Tabela 20. Indicadores de controle  

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre 
Quase 

Sempre 
Raramente Nunca Não Sabe 

Não 

Respondeu 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

O conselho 

fiscal 

supervisiona 

as finanças da 

escola 

43 55,84 23 29,87 07 9,09 02 2,60 - - 02 2,60 77 100 1 

27 49,09 15 27,27 3 5,45 3 5,45 4 7,27 3 5,45 55 100 2 

83 51,88 36 22,50 12 7,50 7 4,38 20 12,50 2 1,25 160 100 3 

153 52,40 74 25,34 22 7,53 12 4,11 24 8,22 07 2,40 292 100 Geral  

O conselho 

fiscal analisa 

as prestações 

de contas 

44 57,14 23 29,87 06 7,79 02 2,60 - - 02 2,60 77 100 1 

26 47,27 16 29,09 2 3,64 3 5,45 5 9,09 3 5,45 55 100 2 

84 52,50 33 20,63 14 8,75 8 5,00 20 12,50 1 0,63 160 100 3 

154 52,74 72 24,66 22 7,53 13 4,45 25 8,56 06 2,05 292 100 Geral  

Os 

professores 

analisam as 

prestações de 

contas 

20 25,97 32 41,56 21 27,27 02 2,60 - - 02 2,60 77 100 1 

17 30,91 20 36,36 10 18,18 4 7,27 2 3,64 2 3,64 55 100 2 

50 31,25 43 26,88 36 22,50 12 7,50 17 10,63 2 1,25 160 100 3 

87 29,79 95 32,53 67 22,95 18 6,16 19 6,51 06 2,05 292 100 Geral  

O conselho 

escolar 

supervisiona 

os gastos 

escolares 

23 29,87 33 42,86 13 16,88 02 2,60 01 1,30 05 6,49 77 100 1 

19 34,55 17 30,91 9 16,36 3 5,45 4 7,27 3 5,45 55 100 2 

67 41,88 45 28,13 21 13,13 10 6,25 16 10,00 1 0,63 160 100 3 

109 37,33 95 32,53 43 14,73 15 5,14 21 7,19 09 3,08 292 100 Geral  

O conselho 

escolar 

supervisiona 

a atuação dos 

funcionários 

14 18,18 33 42,86 20 25,97 07 9,09 - - 03 3,90 77 100 1 

11 20,00 12 21,82 20 36,36 3 5,45 5 9,09 4 7,27 55 100 2 

61 38,13 34 21,25 30 18,75 19 11,88 15 9,38 1 0,63 160 100 3 

86 29,45 79 27,05 70 23,97 29 9,93 20 6,85 08 2,74 292 100 Geral  

O conselho 

escolar 

supervisiona 

a atuação dos 

professores 

15 19,48 36 46,75 17 22,08 07 9,09 - - 02 2,60 77 100 1 

10 18,18 14 25,45 17 30,91 8 14,55 4 7,27 2 3,64 55 100 2 

60 37,50 33 20,63 34 21,25 19 11,88 13 8,13 1 0,63 160 100 3 

85 29,11 83 28,42 68 23,29 34 11,64 17 5,82 05 1,71 292 100 Geral  

O conselho 

escolar 

supervisiona 

a atuação da 

direção 

25 32,47 33 42,86 12 15,58 04 5,19 - - 03 3,90 77 100 1 

15 27,27 10 18,18 18 32,73 5 9,09 4 7,27 3 5,45 55 100 2 

70 43,75 29 18,13 27 16,88 17 10,63 15 9,38 2 1,25 160 100 3 

110 37,67 72 24,66 57 19,52 26 8,90 19 6,51 08 2,74 292 100 Geral  

Total de 

participantes 
292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

 Com base no exposto, percebe-se que há indícios de controle dentro das unidades 

escolares. Entretanto, os dados não são suficientes para concluirmos que os mecanismos 

funcionam ou que são eficientes, pois não é possível avaliar até que ponto as prestações são 

de fato avaliadas, como funciona o processo de apresentação dos dados à comunidade escolar 

e nem se os sujeitos têm interesse e/ou tempo suficiente para que possam fazê-lo.  

 Em relação às formas de atuação, não se sabe como os dados obtidos através das 

observações do Conselho Escolar são abordadas e nem as providências a serem tomadas para 

disciplinar os que não desempenham sua função de maneira satisfatória.  
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 Em se tratando de controle externo, pode-se dizer que sua presença é tímida ou quase 

inexistente, pois não há articulação da escola com os múltiplos seguimentos da sociedade nem 

tampouco com a família, que, além de ser ausente, delega à Escola toda responsabilidade 

educacional. Quanto aos órgãos que têm a “obrigação” de auxiliar as instituições 

educacionais, estes estão distantes da realidade física e funcional da comunidade escolar. 

 Em linhas gerais, há formas de controle dentro do ambiente escolar, mas só uma 

análise do cotidiano e da rotina dos agentes que compõem os instrumentos instituídos na 

escola pode afirmar se os mecanismos funcionam e até que ponto são eficientes.  

 

4.2.4 Avaliação dos resultados 

 

 No contexto escolar, a cada dia, novas formas de avaliação vêm sendo implantadas, 

como é o caso do IDEB, da Prova Brasil, do ENEM, dentre outros. No entanto, os 

mecanismos de avaliação são direcionados, em sua grande maioria, para o corpo discente e 

tendem a mensurar questões referentes à aprendizagem.  

 Nesse ínterim, com o objetivo de observar possíveis formas avaliativas, a pesquisa 

procurou levantar dados sobre a mensuração de resultados de índices e de atuação dentro do 

contexto escolar. Os dados podem ser observados na tabela 21.  
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Tabela 21. Indicadores de avaliação dos resultados 

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre 
Quase 

Sempre 
Raramente Nunca 

Não 

Sabe 

Não 

Respondeu 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Os índices de 

reprovação são 

avaliados 

53 68,83 22 28,57 - - - - - - 02 2,60 77 100 1 

36 65,45 14 25,45 4 7,27 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

107 66,88 35 21,88 6 3,75 3 1,88 8 5,00 1 0,63 160 100 3 

196 67,12 71 24,32 10 3,42 03 1,03 09 3,08 03 1,03 292 100 Geral  

Os problemas 

enfrentados 

durante o ano 

são avaliados 

50 64,94 22 28,57 02 2,60 01 1,30 - - 02 2,60 77 100 1 

27 49,09 22 40,00 5 9,09 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

103 64,38 41 25,63 9 5,63 - - 7 4,38 - - 160 100 3 

180 61,64 85 29,11 16 5,48 01 0,34 08 2,74 02 0,68 292 100 Geral  

Os professores 

têm seu 

desempenho 

avaliado 

36 46,75 24 31,17 13 16,88 02 2,60 - - 02 2,60 77 100 1 

11 20,00 21 38,18 15 27,27 6 10,91 1 1,82 1 1,82 55 100 2 

67 41,88 43 26,88 24 15,00 18 11,25 8 5,00 - - 160 100 3 

114 39,04 88 30,14 52 17,81 26 8,90 09 3,08 03 1,03 292 100 Geral  

O diretor tem 

seu 

desempenho 

avaliado 

36 46,75 22 28,57 12 15,58 05 6,49 - - 02 2,60 77 100 1 

20 36,36 12 21,82 15 27,27 6 10,91 1 1,82 1 1,82 55 100 2 

74 46,25 30 18,75 26 16,25 20 12,50 10 6,25 - - 160 100 3 

130 44,52 64 21,92 53 18,15 31 10,62 11 3,77 03 1,03 292 100 Geral  

A atuação dos 

pais é avaliada 

30 38,96 25 32,47 17 22,08 04 5,19 - - 01 1,30 77 100 1 

15 27,27 19 34,55 16 29,09 4 7,27 1 1,82 - - 55 100 2 

55 34,38 46 28,75 33 20,63 20 12,50 6 3,75 - - 160 100 3 

100 34,25 90 30,82 66 22,60 28 9,59 07 2,40 01 0,34 292 100 Geral  

A atuação dos 

coordenadores é 

avaliada 

28 36,36 26 33,77 10 12,99 05 6,49 05 6,49 03 3,90 77 100 1 

19 34,55 14 25,45 15 27,27 6 10,91 1 1,82 - - 55 100 2 

59 36,88 37 23,13 26 16,25 22 13,75 13 8,13 3 1,88 160 100 3 

106 36,30 77 26,37 51 17,47 33 11,30 19 6,51 06 2,05 292 100 Geral  

O desempenho 

dos 

funcionários é 

avaliado 

29 37,66 30 38,96 12 15,58 05 6,49 - - 01 1,30 77 100 1 

12 21,82 19 34,55 17 30,91 6 10,91 1 1,82 - - 55 100 2 

59 36,88 43 26,88 32 20,00 18 11,25 7 4,38 1 0,63 160 100 3 

100 34,25 92 31,51 61 20,89 29 9,93 08 2,74 02 0,68 292 100 Geral  

Os resultados 

do ano anterior 

são 

desconsiderados 

04 5,19 05 6,49 09 11,69 56 72,73 02 2,60 01 1,30 77 100 1 

3 5,45 7 12,73 10 18,18 34 61,82 1 1,82 - - 55 100 2 

10 6,25 15 9,38 21 13,13 103 64,38 10 6,25 1 0,63 160 100 3 

17 5,82 27 9,25 40 13,70 193 66,10 13 4,45 02 0,68 292 100 Geral  

Metas traças 

com base nos 

resultados 

obtidos 

46 59,74 24 31,17 04 5,19 01 1,30 - - 02 2,60 77 100 1 

26 47,27 21 38,18 5 9,09 2 3,64 1 1,82 - - 55 100 2 

71 44,38 51 31,88 11 6,88 13 8,13 13 8,13 1 0,63 160 100 3 

143 48,97 96 32,88 20 6,85 16 5,48 14 4,79 03 1,03 292 100 Geral  

Total de 

participantes 
292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

 A partir dos dados (tabela 21), constata-se que segundo 67% dos sujeitos os índices de 

reprovação sempre são avaliados. Ainda segundo 61% deles, os problemas enfrentados 

durante o ano letivo são considerados e, para 49%, as metas sempre são traçadas com base 

nos dados obtidos. Quanto aos agentes da escola, os Professores, os Coordenadores, o Diretor 

e os Pais também têm sua atuação avaliada.  

Tais fatos evidenciam a existência de formas de avaliação no interior das escolas. No 

entanto, é importante salientar que a avaliação aqui abordada é realizada apenas entre os 
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profissionais do interior da escola, não havendo nenhuma referência de mensuração por parte 

dos órgãos superiores à unidade escolar.  

 

4.2.5 Transparência das ações 

 

 Um dos instrumentos mais importantes para o bom desempenhar das funções, sejam 

elas públicas ou privadas, reside na transparência das ações dentro dos estabelecimentos. É 

com base nas informações que podemos avaliar se aquilo que foi proposto no papel está sendo 

cumprido na prática. Por isso, a transparência é uma arma indispensável para que possamos 

avaliar a atuação dos gestores.  

 Visando observar indicadores de transparência na prática diária da gestão escolar, a 

pesquisa buscou investigar se as ações desenvolvidas na escola são informadas a seus agentes, 

se há exposição e prestação de contas, se as informações são expostas onde possam ser vistas 

por quem tenha interesse, se as reuniões são informadas com antecedência e têm suas pautas 

divulgadas, além de questionar se o Projeto Político Pedagógico é exposto à comunidade 

escolar.  

Segundo a maioria dos sujeitos pesquisados, as ações desenvolvidas na escola sempre 

são informadas à comunidade escolar (pais, alunos, professores e funcionários). No que se 

refere à realização das reuniões, de acordo com 69% dos sujeitos, estas sempre são 

informadas com antecedência e, segundo 43%, suas pautas são divulgadas previamente. Em 

relação à prestação e exposição de contas, para 35% dos sujeitos, são realizadas e expostas 

onde possam ser vistas por quem tenha interesse, ao passo que para 9% deles isto nunca 

acontece, conforme pode ser observado na tabela 22.  
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Tabela 22. Indicadores de transparência das ações  

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre Quase Sempre Raramente Nunca Não Sabe Não Respondeu Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

As ações desenvolvidas são 

informadas aos pais 

44 57,14 25 32,47 07 9,09 01 1,30 - - - - 77 100 1 

29 52,73 21 38,18 4 7,27 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

90 56,25 49 30,63 16 10,00 2 1,25 3 1,88 - - 160 100 3 

163 55,82 95 32,53 27 9,25 03 1,03 04 1,37 - - 292 100 Geral  

As ações desenvolvidas são 

informadas aos alunos 

58 75,32 17 22,08 02 2,60 - - - - - - 77 100 1 

29 52,73 22 40,00 3 5,45 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

97 60,63 42 26,25 15 9,38 3 1,88 3 1,88 - - 160 100 3 

184 63,01 81 27,74 20 6,85 03 1,03 04 1,37 - - 292 100 Geral  

As ações desenvolvidas são 

informadas aos funcionários 

60 77,92 17 22,08 - - - - - - - - 77 100 1 

30 54,55 21 38,18 3 5,45 - - 1 1,82 - - 55 100 2 

95 59,38 52 32,50 9 5,63 - - 4 2,50 - - 160 100 3 

185 63,36 90 30,82 12 4,11 - - 05 1,71 - - 292 100 Geral  

As ações desenvolvidas são 

informadas aos professores 

67 87,01 10 12,99 - - - - - - - - 77 100 1 

37 67,27 18 32,73 - - - - - - - - 55 100 2 

113 70,63 41 25,63 3 1,88 - - 3 1,88 - - 160 100 3 

217 74,32 69 23,63 03 1,03 - - 03 1,03 - - 292 100 Geral  

As prestações de contas são 

expostas onde possam ser 

vistas por todos 

27 35,06 28 36,36 21 27,27 - - - - 01 1,30 77 100 1 

21 38,18 16 29,09 9 16,36 6 10,91 - - 3 5,45 55 100 2 

57 35,63 39 24,38 33 20,63 21 13,13 10 6,25 - - 160 100 3 

105 35,96 83 28,42 63 21,58 27 9,25 10 3,42 04 1,37 292 100 Geral  

As reuniões são informadas 

com antecedência 

59 76,62 17 22,08 - - - - - - 01 1,30 77 100 1 

32 58,18 18 32,73 1 1,82 1 1,82 - - 3 5,45 55 100 2 

111 69,38 44 27,50 3 1,88 1 0,63 1 0,63 - - 160 100 3 

202 69,18 79 27,05 04 1,37 02 0,68 01 0,34 04 1,37 292 100 Geral  

A pauta das reuniões é 

informada com antecedência 

32 41,56 36 46,75 08 10,39 - - - - 01 1,30 77 100 1 

25 45,45 21 38,18 5 9,09 2 3,64 - - 2 3,64 55 100 2 

69 43,13 60 37,50 20 12,50 8 5,00 2 1,25 1 0,63 160 100 3 

126 43,15 117 40,07 33 11,30 10 3,42 02 0,68 04 1,37 292 100 Geral  

Total de participantes 292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 
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Em se tratando do Regimento Escolar, de acordo com 34% dos sujeitos, o documento 

quase sempre é exposto aos pais, sendo que para 31% deles o mesmo (quase sempre) também 

é exposto aos alunos. Os declarantes de que esse fato nunca acontece equivalem, 

respectivamente, a 12% e 13%. Ainda de acordo com 38% e 50% dos sujeitos, 

respectivamente, o Regimento Escolar sempre é exposto aos funcionários e aos professores. 

Quanto ao Projeto Político Pedagógico, de acordo com os sujeitos pesquisados, o 

documento quase sempre é exposto aos pais e aos alunos e sempre é exposto aos professores e 

aos funcionários, conforme exposto na tabela 23.  

 

Tabela 23. Indicadores de transparência referentes ao PPP e ao Regimento Escolar 

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre 
Quase 

Sempre 
Raramente Nunca Não Sabe 

Não 

Respondeu 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

O Regimento 

Escolar é 

exposto aos 

pais 

21 27,27 33 42,86 14 18,18 08 10,39 - - 01 1,30 77 100 1 

11 20,00 22 40,00 13 23,64 6 10,91 1 1,82 2 3,64 55 100 2 

52 32,50 46 28,75 27 16,88 22 13,75 10 6,25 3 1,88 160 100 3 

84 28,77 101 34,59 54 18,49 36 12,33 11 3,77 06 2,05 292 100 Geral  

O Regimento 

Escolar é 

exposto aos 

alunos 

19 24,68 29 37,66 18 23,38 08 10,39 - - 03 3,90 77 100 1 

13 23,64 18 32,73 15 27,27 5 9,09 1 1,82 3 5,45 55 100 2 

51 31,88 44 27,50 25 15,63 25 15,63 13 8,13 2 1,25 160 100 3 

83 28,42 91 31,16 58 19,86 38 13,01 14 4,79 08 2,74 292 100 Geral  

O regimento 

Escolar é 

exposto aos 

funcionários 

28 36,36 26 33,77 18 23,38 03 3,90 - - 02 2,60 77 100 1 

19 34,55 17 30,91 12 21,82 3 5,45 1 1,82 3 5,45 55 100 2 

65 40,63 41 25,63 15 9,38 20 12,50 16 10,00 3 1,88 160 100 3 

112 38,36 84 28,77 45 15,41 26 8,90 17 5,82 08 2,74 292 100 Geral  

O regimento 

Escolar é 

exposto aos 

professores 

38 49,35 30 38,96 06 7,79 01 1,30 - - 02 2,60 77 100 1 

26 47,27 20 36,36 4 7,27 1 1,82 1 1,82 3 5,45 55 100 2 

82 51,25 39 24,38 10 6,25 14 8,75 11 6,88 4 2,50 160 100 3 

146 50,00 89 30,48 20 6,85 16 5,48 12 4,11 09 3,08 292 100 Geral  

O PPP é 

exposto aos 

pais 

21 27,27 25 32,47 16 20,78 12 15,58 - - 03 3,90 77 100 1 

9 16,36 25 45,45 12 21,82 5 9,09 - - 4 7,27 55 100 2 

44 27,50 37 23,13 29 18,13 28 17,50 18 11,25 4 2,50 160 100 3 

74 25,34 87 29,79 57 19,52 45 15,41 18 6,16 11 3,77 292 100 Geral  

O PPP é 

exposto aos 

alunos 

18 23,38 28 36,36 21 27,27 06 7,79 - - 04 5,19 77 100 1 

9 16,36 22 40,00 15 27,27 5 9,09 - - 4 7,27 55 100 2 

47 29,38 38 23,75 23 14,38 32 20,00 16 10,00 4 2,50 160 100 3 

74 25,34 88 30,14 59 20,21 43 14,73 16 5,48 12 4,11 292 100 Geral  

O PPP é 

exposto aos 

funcionários 

25 32,47 25 32,47 19 24,68 05 6,49 - - 03 3,90 77 100 1 

17 30,91 21 38,18 11 20,00 2 3,64 - - 4 7,27 55 100 2 

63 39,38 38 23,75 17 10,63 20 12,50 18 11,25 4 2,50 160 100 3 

105 35,96 84 28,77 47 16,10 27 9,25 18 6,16 11 3,77 292 100 Geral  

O PPP é 

exposto aos 

professores 

42 54,55 22 28,57 08 10,39 02 2,60 - - 03 3,90 77 100 1 

30 54,55 19 34,55 1 1,82 1 1,82 - - 4 7,27 55 100 2 

91 56,88 29 18,13 9 5,63 13 8,13 13 8,13 5 3,13 160 100 3 

163 55,82 70 23,97 18 6,16 16 5,48 13 4,45 12 4,11 292 100 Geral  

Total de 

participantes 
292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 
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No entanto, de modo geral, os números indicam que o Regimento e o PPP são 

documentos desconhecidos por parte da comunidade escolar, corroborando, mais uma vez, a 

afirmação de Bau e Grisard (2010), de que estes instrumentos são documentos de gaveta.  

 

4.3 A AUTONOMIA 

 

O conceito de autonomia está ligado a ideia de autogoverno, pressupõe liberdade e não 

se confunde com independência. É uma maneira de gerir e orientar as diversas dependências 

que os indivíduos e os grupos encontram no seu meio biológico e social. Desse modo, 

conferir autonomia à escola significa conferir poder e condições concretas para que ela 

alcance seus objetivos (BARROSO, 1997; PARO, 2004).  

 Diante desse contexto, este trabalho buscou observar questões referentes à autonomia 

no ambiente escolar, seja ela financeira, administrativa ou pedagógica. Para tal, a pesquisa 

investigou questões referentes à quantidade de recursos, flexibilidade na utilização dos 

recursos, liberdade no processo de tomada de decisão, liberdade na execução das ações, 

liberdade na utilização de inovações pedagógicas e possibilidade de adequação da estrutura 

curricular. 

 

4.3.1 Autonomia Financeira 

 

 A escola gerenciada de forma democrática exige novas competências cognitivo-

atitudinais de seus gestores no conduzir das diretrizes pedagógico-administrativas, políticas e 

financeiras, precisa ter poder de decisão sobre seus objetivos e formas de organização, 

mantendo-se relativamente livre do poder central, e administrar com autonomia seus recursos 

financeiros, administrativos e pedagógicos (WITTMANN, 2000; LIBÂNEO, 2001).  

Dentre as unidades pesquisadas, no que se refere à autonomia financeira, de acordo 

com 46% dos entrevistados, a escola quase sempre recebe recursos suficientes para que possa 

se manter, ao passo que para 11% os recursos nunca são suficientes. Ainda de acordo com 

40% dos sujeitos, ela quase sempre pode usar os recursos livremente, conforme suas 

necessidades, sendo que 14% assinalaram não ser possível fazê-lo, conforme exposto na 

tabela 24.  
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Tabela 24. Indicadores de Autonomia Financeira 

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre 
Quase 

Sempre 
Raramente Nunca Não sabe 

Não 

Respondeu 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Recebe-se 

recursos 

financeiros 

suficientes 

12 15,58 39 50,65 17 22,08 07 9,09 01 1,30 01 1,30 77 100 1 

7 12,73 26 47,27 11 20,00 9 16,36 2 3,64 - - 55 100 2 

25 15,63 70 43,75 27 16,88 17 10,63 18 11,25 3 1,88 160 100 3 

44 15,07 135 46,23 55 18,84 33 11,30 21 7,19 04 1,37 292 100 Geral  

Os recursos 

são utilizados 

conforme as 

necessidades 

13 16,88 33 42,86 13 16,88 17 22,08 - - 01 1,30 77 100 1 

8 14,55 26 47,27 10 18,18 8 14,55 3 5,45 - - 55 100 2 

34 21,25 58 36,25 33 20,63 16 10,00 18 11,25 1 0,63 160 100 3 

55 18,84 117 40,07 56 19,18 41 14,04 21 7,19 02 0,68 292 100 Geral  

Total de 

participantes 
292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

 Considerando que a escola quase sempre recebe recursos financeiros suficientes para 

que se mantenha e quase sempre pode utilizá-los conforme suas necessidades, é possível 

observar, tomando como referência o pensamento de Libâneo (2001), que ela goza de relativa 

autonomia financeira. 

  

4.3.2 Autonomia Administrativa  

 

 No que se refere à autonomia administrativa, de acordo com 39% dos sujeitos, a escola 

quase sempre dispõe de flexibilidade na adequação do cardápio à cultura local e, para 48%, 

sempre tem liberdade para adequar o calendário escolar à sua realidade. Mas, de acordo com 

35%, não é possível adequar a estrutura física da escola às necessidades por ela demandadas. 

Ainda segundo 26% dos sujeitos, quase sempre é possível alocar os funcionários conforme a 

realidade da escola, mesmo percentual dos que declaram não ser possível fazê-lo. 

Quanto ao desempenhar das funções, os sujeitos afirmaram que gozam de liberdade 

para realizá-lo. Ainda segundo 48% deles, a escola quase sempre tem liberdade para decidir 

sobre as questões administrativas e tem suas decisões respeitadas pelos órgãos superiores, 

mas 33% também afirmaram que ela sofre imposições oriundas destes órgãos, sendo que para 

13% as imposições nunca acontecem, conforme exposto na tabela 25.   
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Tabela 25. Indicadores de Autonomia Administrativa 

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre 
Quase 

Sempre 
Raramente Nunca Não sabe 

Não 

Respondeu 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Pode-se 

adequar o 

cardápio à 

cultura local 

21 27,27 37 48,05 11 14,29 06 7,79 - - 02 2,60 77 100 1 

17 30,91 22 40,00 7 12,73 2 3,64 6 10,91 1 1,82 55 100 2 

54 33,75 57 35,63 25 15,63 11 6,88 13 8,13 - - 160 100 3 

92 31,51 116 39,73 43 14,73 19 6,51 19 6,51 03 1,03 292 100 Geral  

Há liberdade na 

adequação da 

estrutura física 

04 5,19 15 19,48 20 25,97 35 45,45 02 2,60 01 1,30 77 100 1 

3 5,45 11 20,00 15 27,27 20 36,36 5 9,09 1 1,82 55 100 2 

20 12,50 31 19,38 38 23,75 50 31,25 21 13,13 - - 160 100 3 

27 9,25 57 19,52 73 25,00 105 35,96 28 9,59 02 0,68 292 100 Geral  

Há liberdade 

para alocar os 

funcionários 

11 14,29 23 29,87 14 18,18 26 33,77 02 2,60 01 1,30 77 100 1 

7 12,73 15 27,27 15 27,27 11 20,00 7 12,73 - - 55 100 2 

33 20,63 38 23,75 25 15,63 38 23,75 24 15,00 2 1,25 160 100 3 

51 17,47 76 26,03 54 18,49 75 25,68 33 11,30 03 1,03 292 100 Geral  

Pode-se 

adequar o 

calendário à 

realidade local 

40 51,95 30 38,96 04 5,19 02 2,60 - - 01 1,30 77 100 1 

26 47,27 19 34,55 6 10,91 2 3,64 1 1,82 1 1,82 55 100 2 

75 46,88 45 28,13 17 10,63 10 6,25 11 6,88 2 1,25 160 100 3 

141 48,29 94 32,19 27 9,25 14 4,79 12 4,11 04 1,37 292 100 Geral  

Há autonomia 

para os agentes 

desempenharem 

suas funções  

32 41,56 38 49,35 03 3,90 02 2,60 - - 02 2,60 77 100 1 

19 34,55 27 49,09 5 9,09 1 1,82 3 5,45 - - 55 100 2 

67 41,88 55 34,38 13 8,13 4 2,50 19 11,88 2 1,25 160 100 3 

118 40,41 120 41,10 21 7,19 07 2,40 22 7,53 04 1,37 292 100 Geral  

Há imposição 

dos órgãos 

superiores 

09 11,69 26 33,77 26 33,77 14 18,18 01 1,30 01 1,30 77 100 1 

13 23,64 24 43,64 11 20,00 4 7,27 3 5,45 - - 55 100 2 

40 25,00 49 30,63 29 18,13 22 13,75 17 10,63 3 1,88 160 100 3 

62 21,23 99 33,90 66 22,60 40 13,70 21 7,19 04 1,37 292 100 Geral  

As decisões são 

respeitadas 

pelos órgãos 

superiores 

14 18,18 45 58,44 14 18,18 01 1,30 01 1,30 02 2,60 77 100 1 

11 20,00 30 54,55 8 14,55 1 1,82 4 7,27 1 1,82 55 100 2 

41 25,63 68 42,50 24 15,00 7 4,38 19 11,88 1 0,63 160 100 3 

66 22,60 143 48,97 46 15,75 09 3,08 24 8,22 04 1,37 292 100 Geral  

Há liberdade 

para decidir 

sobre questões 

administrativas 

25 32,47 43 55,84 04 5,19 03 3,90 - - 02 2,60 77 100 1 

17 30,91 31 56,36 4 7,27 1 1,82 2 3,64 - - 55 100 2 

62 38,75 67 41,88 13 8,13 6 3,75 11 6,88 1 0,63 160 100 3 

104 35,62 141 48,29 21 7,19 10 3,42 13 4,45 03 1,03 292 100 Geral  

Total de 

participantes 
292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

 No que se refere à autonomia administrativa, observa-se que os agentes da escola 

gozam de liberdade no desempenhar de suas funções. Todavia, nas questões relacionadas à 

estrutura física e à alocação de pessoal a autonomia parece insuficiente ou inexistente. É 

possível observar também que há influência dos órgãos superiores, pois trata-se de um 

sistema hierárquico, conforme assinala Martins (2011), com estrutura organizacional rígida. 

Entretanto, as decisões tomadas no âmbito escolar quase sempre são respeitadas.  

 De todo modo, mesmo considerando que a autonomia não se confunde com 

independência, mas sim como uma forma de adquirir liberdade no desempenhar de das 

funções (BARROSO, 1997), pode-se dizer que a autonomia administrativa da escola 

apresenta-se ineficiente e condicionada a um conjunto de possibilidades preexistentes.  
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4.3.3 Autonomia Pedagógica 

 

 No que diz respeito à autonomia pedagógica, 47% dos sujeitos expressou que os 

recursos pedagógicos recebidos pela escola quase sempre são suficientes para que ela se 

mantenha. Ainda de acordo com 41% deles, a escola sempre dispõe de autonomia na 

elaboração dos conteúdos e para realizar inovações pedagógicas. Contudo, não pode, de 

acordo com 57%, adequar os componentes e nem tampouco a estrutura curricular à sua 

realidade, conforme fica claro nos dados da tabela 26.  

 

Tabela 26. Indicadores de Autonomia Pedagógica 

Indicador  

Frequência    

Grupo  Sempre 
Quase 

Sempre 
Raramente Nunca Não sabe 

Não 

Respondeu 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Recebe 

recursos 

pedagógicos 

suficientes 

10 12,99 39 50,65 22 28,57 03 3,90 01 1,30 02 2,60 77 100 1 

6 10,91 31 56,36 12 21,82 4 7,27 1 1,82 1 1,82 55 100 2 

24 15,00 69 43,13 40 25,00 8 5,00 18 11,25 1 0,63 160 100 3 

40 13,70 139 47,60 74 25,34 15 5,14 20 6,85 04 1,37 292 100 Geral  

Há 

autonomia na 

elaboração de 

conteúdos 

pedagógicos 

29 37,66 36 46,75 07 9,09 03 3,90 01 1,30 01 1,30 77 100 1 

24 43,64 23 41,82 4 7,27 4 7,27 - - - - 55 100 2 

68 42,50 54 33,75 11 6,88 7 4,38 18 11,25 2 1,25 160 100 3 

121 41,44 113 38,70 22 7,53 14 4,79 19 6,51 03 1,03 292 100 Geral  

Há liberdade 

para utilizar 

inovações 

pedagógicas 

33 42,86 31 40,26 07 9,09 03 3,90 01 1,30 02 2,60 77 100 1 

28 50,91 21 38,18 4 7,27 1 1,82 1 1,82 - - 55 100 2 

80 50,00 42 26,25 15 9,38 7 4,38 13 8,13 3 1,88 160 100 3 

141 48,29 94 32,19 26 8,90 11 3,77 15 5,14 05 1,71 292 100 Geral  

Há 

autonomia 

para adequar 

os comp. 

Curriculares 

06 7,79 09 11,69 11 14,29 48 62,34 02 2,60 01 1,30 77 100 1 

2 3,64 4 7,27 5 9,09 40 72,73 4 7,27 - - 55 100 2 

11 6,88 17 10,63 22 13,75 78 48,75 31 19,38 1 0,63 160 100 3 

19 6,51 30 10,27 38 13,01 166 56,85 37 12,67 02 0,68 292 100 Geral  

Pode-se 

adequar a 

estrutura 

curricular à 

necessidade 

05 6,49 10 12,99 12 15,58 46 59,74 03 3,90 01 1,30 77 100 1 

1 1,82 3 5,45 8 14,55 39 70,91 4 7,27 - - 55 100 2 

8 5,00 18 11,25 19 11,88 84 52,50 30 18,75 1 0,63 160 100 3 

14 4,79 31 10,62 39 13,36 169 57,88 37 12,67 02 0,68 292 100 Geral  

Total de 

participantes 
292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

 De posse dessas informações, é possível relatar que mesmo a escola quase sempre 

recebendo recursos financeiros e pedagógicos suficientes não pode ser considerada autônoma 

pedagogicamente, pois a parte estrutural do currículo permanece inflexível e muitas vezes 

pode não atender às necessidades de determinada região ou comunidade, ou seja, a estrutura 

educacional brasileira ainda se apresenta hierarquizada e com raízes burocratizadas, refletindo 

na organização do sistema de ensino (PARO, 1992).  
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 De todo modo, tomando por base o pensamento de Libâneo (2001), quando o autor 

afirma ser a autonomia uma forma de ter poder de decisão sobre seus objetivos e formas de 

organização, além de manter-se relativamente livre do poder central e administrar livremente 

os recursos financeiros, percebe-se, com base nos dados, que a escola possui autonomia em 

determinados aspectos. Mesmo que esta não seja total, há uma flexibilidade que permite aos 

agentes desempenharem seu papel com certa liberdade. 

 

4.4 A PARTICIPAÇÃO E SUA IMPLICAÇÃO NA AUTONOMIA 

 

 Neste tópico estão apresentados e discutidos os cruzamentos entre os indicadores da 

categoria participação com os indicadores da categoria autonomia, observando onde há 

correlação entre as variáveis e onde essa correlação não se observa, visando responder se a 

participação interfere na autonomia.  

 

4.4.1 A participação do Diretor e seus reflexos na autonomia 

 

 De acordo com os dados obtidos a partir dos testes, no que se refere à atuação do 

Diretor, quando relacionado o indicador de participação “é centralizador” com os indicadores 

de autonomia “liberdade para alocar funcionários”, “autonomia na elaboração de conteúdos 

pedagógicos” e “adequação da estrutura curricular” os p-valores obtidos foram menores do 

que 0,05. Portanto, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, as variáveis são dependentes e 

apresentam correlação.  

 No entanto, quando o indicador “é centralizador” é relacionado com os indicadores 

“liberdade na adequação da estrutura física da escola”, “autonomia para que os agentes 

desempenhem suas funções”, “sofre imposições dos órgãos superiores nas decisões tomadas 

pela comunidade escolar”, “tem suas decisões respeitadas pelos órgãos superiores”, “tem 

liberdade para decidir sobre as questões administrativas da escola” e “tem liberdade para 

utilizar inovações pedagógicas” os p-valores obtidos foram maiores do que 0,05. Desse modo, 

não rejeita-se a hipótese nula, logo as variáveis são independentes, não apresentando 

correlação, conforme exposto na tabela 27.  
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Tabela 27. Participação do Diretor X Autonomia 

Participação do Diretor 
Indicadores do teste  

Qui-Quadrado 
Autonomia 

Indicador  Estatística  P-valor Indicador  

É centralizador 

3,0044 0,0830 Liberdade na adequação da estrutura física da escola 

19,7763 0,00001 Liberdade para alocar os funcionários conforme a necessidade da escola 

0,5060 0,4769 Dispõe de autonomia para que os agentes desempenhem suas funções 

0,4728 0,4917 Sofre imposição dos órgãos superiores nas decisões tomadas pela comunidade escolar 

0,9857 0,3208 Tem suas decisões respeitadas pelos órgãos superiores 

0,0001 0,9916 Tem liberdade para decidir sobre as questões administrativas da escola 

4,1527 0,0416 Dispõe de autonomia na elaboração dos conteúdos pedagógicos 

3,0148 0,0825 Tem liberdade para utilizar inovações pedagógicas 

9,9700 0,0016 Dispõe de autonomia na adequação de componentes curriculares 

19,4225 0,00001 Pode adequar a estrutura curricular à necessidade da escola 

Tem apoio dos agentes da 

escola 

2,6582 0,1030 Liberdade na adequação da estrutura física da escola 

0,4099 0,5220 Liberdade para alocar os funcionários conforme a necessidade da escola 

2,8027 0,0941 Dispõe de autonomia para que seus agentes desempenhem suas funções 

4,7130 0,0299 Sofre imposição dos órgãos superiores nas decisões tomadas pela comunidade escolar 

7,9791 0,0047 Tem suas decisões respeitadas pelos órgãos superiores 

7,2369 0,0071 Tem liberdade para decidir sobre as questões administrativas da escola 

2,1364 0,1439 Dispõe de autonomia na elaboração dos conteúdos pedagógicos 

8,6360 0,0033 Tem liberdade para utilizar inovações pedagógicas 

0,1685 0,6815 Dispõe de autonomia na adequação de componentes curriculares 

0,0575 0,8105 Pode adequar a estrutura curricular à necessidade da escola 

Total de participantes 292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 
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Ainda com relação à participação do Diretor, quando relacionado o indicador “tem o 

apoio dos agentes da escola” com “sofre imposição dos órgãos superiores nas decisões 

tomadas pela comunidade escolar”, “tem suas decisões respeitadas pelos órgãos superiores”, 

“tem liberdade para decidir sobre as questões administrativas da escola” e “tem liberdade para 

utilizar inovações pedagógicas” os p-valores obtidos foram menores do que 0,05. Portanto, 

rejeita-se a hipótese nula, ou seja, as variáveis são dependentes e apresentam correlação. 

Todavia, quando relacionado o indicador “tem o apoio dos agentes da escola” com 

“liberdade na adequação da estrutura física da escola”, “liberdade para alocar funcionários 

conforme a necessidade da escola”, “autonomia para que os agentes desempenhem suas 

funções”, “autonomia na elaboração dos conteúdos pedagógicos”, “autonomia na adequação 

de componentes curriculares” e “pode adequar a estrutura curricular à necessidade da escola” 

os p-valores obtidos foram maiores do que 0,05. Desse modo, não rejeita-se a hipótese nula, 

logo as variáveis são independentes, não apresentando correlação. 

Desse modo, como pode ser observado na tabela 27, a participação do Diretor 

apresenta correlação com a autonomia em aspectos de suas formas administrativa e 

pedagógica. Em outras palavras, a participação do Diretor influencia na autonomia da escola.  

 

4.4.2 A participação do Conselho Escolar e seus reflexos na autonomia 

 

 A participação do Conselho Escolar é considerada como de fundamental importância 

para a afirmação do ambiente democrático. No entanto, em se tratando da atuação do 

Conselho, quando relacionado indicador “tem suas decisões colocadas em prática pela 

Direção” com os indicadores “liberdade na adequação da estrutura física da escola”, liberdade 

para alocar os funcionários conforme a necessidade da escola”, “autonomia para que os 

agentes desempenhem suas funções”, “sofre imposições dos órgãos superiores”, tem as 

decisões respeitadas pelos órgãos superiores”, “liberdade para decidir sobre as questões 

administrativas da escola”, “autonomia na elaboração dos conteúdos pedagógicos” e 

“autonomia na adequação de componentes curriculares” os p-valores obtidos foram maiores 

do que 0,05. Desse modo, não rejeita-se a hipótese nula, logo as variáveis são independentes, 

não apresentando correlação. 

Todavia, quando o indicador “tem suas decisões colocadas em prática pela Direção” é 

relacionado com “pode adequar a estrutura curricular à necessidade da escola” o p-valor 



93 

 

 

obtido é menor do que 0,05. Nesse caso, rejeita-se a hipótese nula, logo as variáveis são 

dependentes e correlacionadas, conforme exposto na tabela 28.  

 

Tabela 28. Participação do Conselho X Autonomia 

Participação do Conselho 
Indicadores do teste Qui-

Quadrado 
Autonomia 

Indicador Estatística P-valor Indicador 

Tem suas decisões colocadas em prática 

pela Direção da escola  

0,6219 0,4303 
Liberdade na adequação da estrutura 

física da escola 

0,8458 0,3578 
Liberdade para alocar os funcionários 

conforme a necessidade da escola 

2,4479 0,1177 
Dispõe de autonomia para que seus 

agentes desempenhem suas funções 

2,4927 0,1144 

Sofre imposição dos órgãos superiores 

(DIRED, SEEC, MEC) nas decisões 

tomadas pela comunidade escolar 

2,2181 0,1364 
Tem suas decisões respeitadas pelos 

órgãos superiores 

0,8268 0,3632 
Tem liberdade para decidir sobre as 

questões administrativas da escola 

0,1040 0,7471 
Dispõe de autonomia na elaboração dos 

conteúdos pedagógicos 

3,6432 0,0563 
Dispõe de autonomia na adequação de 

componentes curriculares 

5,4202 0,0199 
Pode adequar a estrutura curricular à 

necessidade da escola 

Total de participantes 292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Desse modo, tomando como referência os dados dos testes realizados, a participação 

do Conselho Escolar somente apresenta correlação com o indicador “pode adequar a estrutura 

curricular à necessidade da escola”, ou seja, a atuação do Conselho apresenta influência na 

autonomia pedagógica, com víeis administrativos.  

 

4.4.3 A participação da Coordenação Escolar e seus reflexos na autonomia  

 

No diz respeito ao Coordenador Pedagógico, foram relacionados os indicadores de 

participação “trabalha em parceria com a Direção” e “trabalha em parceria com o 

Coordenador Administrativo-Financeiro” com os indicadores de autonomia “sofre imposição 

dos órgãos superiores”, “dispõe de autonomia na elaboração dos conteúdos pedagógicos” e 

“tem liberdade para utilizar inovações pedagógicas”. No entanto, os p-valores obtidos foram 
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maiores do que 0,05. Desse modo, não rejeita-se a hipótese nula, logo as variáveis são 

independentes, conforme exposto na tabela 29. 

 

Tabela 29. Participação do Coordenador Pedagógico X Autonomia 

Participação do 

Coordenador Pedagógico 

Indicadores do teste Qui-

Quadrado 
Autonomia 

Indicador Estatística P-valor Indicador 

Trabalha em parceria com a 

Direção (Diretor e Vice-

Diretor) 

0,0396 0,8423 

Sofre imposição dos órgãos superiores 

(DIRED, SEEC, MEC) nas decisões tomadas 

pela comunidade escolar 

2,7108 0,0997 
Dispõe de autonomia na elaboração dos 

conteúdos pedagógicos 

0,00080 0,9774 
Tem liberdade para utilizar inovações 

pedagógicas  

Trabalha em parceria com o 

Coordenador Administrativo-

Financeiro 

3,6767 0,0552 

Sofre imposição dos órgãos superiores 

(DIRED, SEEC, MEC) nas decisões tomadas 

pela comunidade escolar 

2,6823 0,1015 
Dispõe de autonomia na elaboração dos 

conteúdos pedagógicos 

1,8728 0,1712 
Tem liberdade para utilizar inovações 

pedagógicas 

Total de participantes 292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Assim sendo, de acordo com os dados obtidos a partir dos testes, a participação do 

Coordenador Pedagógico não apresenta correlação com a autonomia em suas formas 

administrativa, pedagógica e financeira, pois os valores não se demonstraram significativos 

em nenhum indicador. Em outras palavras, a participação deste agente não apresentou 

influência na autonomia da escola. 

 Quanto ao Coordenador Administrativa-Financeiro, quando relacionado o indicador de 

participação “supervisiona os recursos financeiros da escola” com os indicadores de 

autonomia “pode usar os recursos conforme suas necessidades” e “sofre imposição dos órgãos 

superiores”, bem como o indicador de participação “trabalha em parceria com a Direção” com 

os indicadores de autonomia “sofre imposição dos órgãos superiores” e “tem suas decisões 

respeitadas pelos órgãos superiores” os p-valores obtidos foram menores do que 0,05, logo, 

rejeita-se a hipótese nula, ou seja, as variáveis são dependentes, conforme exposto na tabela 

30.  
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Tabela 30. Participação do Coordenador Administrativo-Financeiro X Autonomia 

Participação do Coordenador 

Administrativo-Financeiro 

Indicadores do teste Qui-

Quadrado 
Autonomia 

Indicador  Estatística  P-valor Indicador  

Supervisiona os recursos financeiros da 

escola 

9,9457 0,0016 
Pode utilizar os recursos financeiros 

conforme suas necessidades 

11,9656 0,0005 Sofre imposição dos órgãos superiores 

Trabalha em parceria com a Direção 

13,3361 0,0003 Sofre imposição dos órgãos superiores 

3,0651 0,0799 
Tem suas decisões respeitadas pelos 

órgãos superiores 

Total de participantes 292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

Em síntese, constata-se que a participação do Coordenador Administrativo-Financeiro 

apresenta correlação com a autonomia em suas formas financeira e administrativa. Dito de 

outra forma, a participação deste agente exerce influência sobre a autonomia da escola.  

 

4.4.4 A participação da Família segundo os Gestores e seus reflexos na autonomia 

 

 A participação da família é considerada como uma importante ferramenta no processo 

de construção da democracia e na luta pela autonomia do espaço escolar. Entretanto, quando 

relacionados o indicador de participação “delega à escola toda a responsabilidade” com 

“autonomia para que os agentes desempenhem suas funções” e “liberdade para decidir as 

questões administrativas da escola” os p-valores são maiores do que 0,05, por isso, não 

rejeita-se a hipótese nula, ou seja, as variáveis são independentes. No entanto, quando 

relacionados o indicador de participação “só aparece na escola quando convocada” com os 

indicadores “autonomia para que os agentes desempenhem suas funções” e “liberdade para 

decidir as questões administrativas da escola”, na primeira relação não rejeita-se a hipótese 

nula, uma vez que o p-valor é maior do que 0,05, logo, as variáveis são independentes. Na 

segunda relação, contudo, o p-valor é menor do que 0,05, por isso, rejeita-se a hipótese nula, 

logo, as variáveis são dependentes, conforme pode ser observado na tabela 31.  
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Tabela 31. Participação da Família X Autonomia 

Participação da Família 
Indicadores do teste Qui-

Quadrado 
Autonomia 

Indicador  Estatística  P-valor Indicador  

Só aparece na escola quando convocada 

4,6799 0,0305 
Autonomia para que os agentes 

desempenhem suas funções 

0,8690 0,3512 
Liberdade para decidir questões as 

administrativas da escola 

Delega à escola toda a responsabilidade 

educacional 

1,7771 0,1825 
Autonomia para que os agentes 

desempenhem suas funções 

0,4604 0,4975 
Liberdade para decidir questões 

administrativas 

Total de participantes 292 

Fonte: pesquisa realizada no período de 12 a 25 de março de 2014 

 

 Em síntese, nos testes realizados, a participação da família apresentou correlação com 

apenas um indicador de autonomia. De todo modo, demonstrou influência na autonomia 

administrativa da escola. 

 

4.5 DISCUTINDO OS RESULTADOS 

 

 Do ponto de vista da teoria, a participação dos agentes da escola, junto com a parceria 

entre pais e comunidade, é a principal ferramenta para assegurar a democracia do universo 

escolar e o alcance dos objetivos educacionais desejados (LIBÂNEO, 2004; WITTMANN, 

2000). Todavia, na prática, de acordo com os dados obtidos a partir dos testes e das análises, é 

possível perceber que a participação da comunidade escolar não tem sido suficiente para que a 

estrutura hierárquica e tradicional seja superada e as decisões locais tomadas apenas pela 

comunidade escolar.  

Dentre as escolas pesquisadas apenas uma dispõe de Grêmio Estudantil e nenhuma 

delas possui Associação de Pais e Mestres, fato que limita a participação dos alunos, dos pais 

e dos docentes na administração escolar e, por conseguinte, enfraquece o sentido da Gestão 

Democrática, uma vez que esta requer participação, responsabilidades coletivas, compromisso 

e formas de controle (CONCEIÇÃO et al, 2006). Contudo, o processo de escolha da gestão se 

dá predominantemente por via eletiva. 

Documentos como PPP e Regimento Escolar, por outro lado, são desconhecidos por 

parte dos agentes da escola, fato que torna questionável a maneira como a participação tem se 

dado nas unidades de ensino. As formas de representação se limitam aos Conselhos Escolar e 
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Fiscal e os mecanismos de controle são frágeis, assim como a avaliação dos resultados e a 

transparência das ações. Desse modo, conforme assinala Gadotti (2001), de nada adianta uma 

Lei de Gestão Democrática do Ensino Público que concede autonomia pedagógica, 

administrativa e financeira às escolas se seus agentes desconhecem o sentido político da 

autonomia.  

Também ficou claro que os gestores não são capacitados para exercer os cargos da 

administração escolar, tendo que aprender com a prática do dia-a-dia as responsabilidades 

inerentes à função que ocupam, não havendo, por parte da administração estadual, nenhum 

suporte capacitivo.  

Estes fatos corroboram a afirmação de Alonso (1978) quando o mesmo expressa que 

um dos problemas da escola é a incapacidade de ajustar-se às necessidades e exigências da 

vida contemporânea devido à falta de ações organizadas e planejadas por profissionais 

qualificados, a fim de que sejam atendidas as crescentes demandas quantitativas e qualitativas 

da sociedade atual. Assim sendo, conforme assinala Luck (2006), preparar a comunidade 

escolar para a gestão participativa é primordial ao sucesso da democracia na escola.  

Quanto à integração escola, família e sociedade, articulação necessária à viabilização 

do processo democrático no espaço escolar e fora dele (RODRIGUES, 1987), o que se vê na 

prática, conforme dados expostos nas tabelas 12 e 13, é a escola acumulando a função de 

formadora e educadora, desarticulada dos setores sociais e isolada em seus muros, sob um 

sistema nacional de ensino centralizador e controlador que limita a autonomia pedagógica, 

administrativa e financeira das unidades escolares.  

 No que se refere aos cruzamentos, os resultados revelam que a participação da família 

exerce influência na autonomia administrativa da escola, o que é compreensível, pois a partir 

do momento em que a família passa a cobrar da administração escolar os agentes sentem-se 

na obrigação de dar uma resposta aos pais e, por conseguinte, vislumbra-se uma forma de 

controle social sobre as ações desenvolvidas na escola. 

 Por outro lado, os resultados sobre a atuação dos pais não apresentaram correlação 

significativa com a autonomia pedagógica e nem tampouco com a autonomia financeira, o 

que pode ser reflexo da falta de participação da família nas atividades desenvolvidas na escola 

ou da rigidez hierárquica do sistema nacional de ensino, que segundo Paro (1992), reflete em 

sua organização como um todo.  
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 Quanto à participação da Coordenação, mesmo sendo o Coordenador Pedagógico 

responsável por 80% das atividades da escola (ROSA, 2000), dentre os testes realizados, sua 

atuação não apresentou correlação significativa com a autonomia em nenhuma de suas 

formas. Talvez esse fato seja explicado por se tratar de um sistema preestabelecido 

nacionalmente, que, conforme pode ser atestado pelas respostas dos sujeitos pesquisados, 

permanece inflexível. Já a participação do Coordenador Administrativo-Financeiro, por outro 

lado, apresentou correlação com a autonomia em suas formas administrativa e financeira, fato 

compreensível e explicável na medida em que é de responsabilidade do Coordenador em 

questão parte da burocracia imposta à escola e o zelo pelas finanças inerentes à unidade de 

ensino (ROSA, 2000).  

 Em se tratando da participação do Conselho Escolar, dentre os testes realizados, sua 

atuação apresentou correlação com a autonomia pedagógica da escola. No entanto, 

considerando suas funções consultiva, deliberativa e fiscalizadora (LUCK, 2002), os 

resultados deveriam apresentar correlação com a autonomia em todas as suas formas. Por 

outro lado, não se pode esperar que dentro de um sistema rígido e centralizador essa 

correlação seja forte a ponto de ser percebida através de alguns testes primários, 

possivelmente seja necessário a realização de análises específicas e detalhadas sobre o tema.  

 De todo modo, os Conselhos Escolares ainda precisam ser aprimorados e articulados 

com os interesses populares da escola, discutir, deliberar e fiscalizar a atuação dos agentes das 

unidades de ensino, não falar pelos dirigentes, mas sim a eles, além de elaborar, executar e 

acompanhar o Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico (PARO, 2004; ANTUNES, 

2002; NAVARRO, 2004). Todas essas atribuições requerem conhecimento, dedicação, 

responsabilidade, trabalho coletivo e, conforme também afirma Luck (2006), que a 

comunidade escolar seja e esteja preparada para atuar democraticamente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da década de 1980, após a crise econômica e a queda do Regime Militar, a 

sociedade passou a lutar com todas as armas possíveis para concretizar o processo de 

redemocratização social. O Brasil, desde então, vem sofrendo constantes transformações, 

sejam elas em nível macro ou em nível micro. Tais transformações tem afetado os setores 

sociais, políticos e culturais e exigido mudanças de paradigmas.  

 Nesse ínterim, o Estado brasileiro saiu de um regime ditatorial para um regime 

democrático, deixou de ser essencialmente controlador para se tornar regulador. Também 

vimos a evolução digital transformar as formas de comunicação e possibilitar o acesso à 

informação através do apertar de um botão. 

No meio de tais transformações, a escola também precisou mudar e se readequar, 

mesmo que de forma lenta e gradual, às novas necessidades demandadas pela sociedade. Com 

efeito, a escola do século XX não atende às necessidades do século XXI. Por isso, precisa 

passar por uma transformação profunda, que alcance todos os seus agentes e que consiga 

converter um sistema arcaico e centralizador em uma organização dinâmica e viva, capaz de 

possibilitar a seus agentes a condição de transformar as salas de aulas em locais onde o 

conhecimento seja construído e discutido e não apenas decorado e repassado. 

É preciso tornar a escola um local interessante para uma geração impaciente, ávida por 

respostas e que encontra no apertar de um botão quase todas as respostas que precisa, além de, 

em frações de segundos, conseguir se comunicar e interagir com qualquer um ao redor do 

mundo. Por isso, legisladores, autores e profissionais da educação vêm lutando para 

transformar as unidades de ensino em um espaço democrático e autônomo, que atenda às 

necessidades impostas pelo mundo moderno e que consiga cumprir com sua função social de 

formar cidadãos críticos e atuantes. Mas, para tal, é preciso romper com as estruturas 

burocráticas formais e hierarquizadas existentes no contexto escolar e avançar rumo a uma 

perspectiva democrática, onde a participação de todos os agentes envolvidos torna-se o 

principal combustível viabilizador do alcance aos objetivos desejados. 

 Condicionados pelas necessidades sociais e econômicas, que ganharam força a partir 

da redemocratização do Brasil, os sistemas educacionais vêm sofrendo algumas 

transformações para que possam se adequar à realidade do século XXI e às exigências do 

mercado de trabalho. Nas últimas décadas tem aumentado a pressão social para que a escola 
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possa se transformar em um espaço dinâmico, democrático e autônomo, como pode ser visto 

em garantias circunscritas na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB 9.394/1996) e no Plano Nacional de Educação.  

 No entanto, mesmo sendo uma aspiração e uma luta constante de profissionais e 

intelectuais, a democracia na escola parece estar longe de ser uma realidade concreta. Talvez 

isso se deva pelo fato de nosso histórico democrático ainda ser relativamente pequeno. É 

possível que os anos de Ditadura Militar, seguidos por um período burocrático cheio de 

normas, formas e rigidez precisem de longo período de tempo para que sejam superados.  

 De todo modo, é quase unânime entre os teóricos que a democracia na escola, para ser 

alcançada, precisa de participação e autonomia e que seus agentes atuem como parte 

integrante do sistema ensino. Para tal, devem ser instruídos e habituados a uma realidade que 

demanda responsabilidade, tempo e conhecimento. Mas, mesmo de posse dessas informações, 

não se tem conseguido transformar o ambiente escolar em um espaço democrático.  

O espaço escolar para ser democrático precisa que o poder de decisão não seja 

condicionado a uma pessoa, mas sim a um Colegiado ou ao Conselho Escolar. Este deve atuar 

de forma consultiva, deliberativa e fiscalizadora sobre as questões de pessoal e da 

administração escolar, inclusive escolhendo o Diretor quando o mesmo não for admitido por 

meio de eleição direta. Também é preciso que documentos como o Projeto Político 

Pedagógico e o Regimento Escolar sejam elaborados com a participação de todos, além de ter 

suas metas supervisionadas pelo Conselho Escolar, que torna-se, ao lado do Conselho Fiscal, 

o principal instrumento de controle interno das unidades de ensino. 

 Duas outras formas de representação que precisam ser instituídas em todas as escolas 

são o Grêmio Estudantil e a Associação de Pais e Mestres. É no Grêmio que o educando 

começa a despertar para uma consciência política e também através dele que o alunado pode 

ser representado de forma objetiva junto à Direção da escola. Já nas Associações de Pais e 

Mestres a família tem a chance de acompanhar de perto a educação de seus filhos, pois terá 

contato direto com os educadores, ficando mais fácil resolver problemas relacionados à 

comportamento e aprendizado.  

 Diante desse contexto, de acordo com a análise depreendida a partir da pesquisa, 

verifica-se que a maioria absoluta dos pesquisados é constituída por mulheres. Também é 

perceptível que mais da metade dos Coordenadores e dos Diretores encontra-se em final de 

carreira. No tocante grau de escolaridade, os três grupos apresentam formação satisfatória, 
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uma vez que há predominância do nível de Especialização, ou seja, trata-se de pessoas 

qualificadas do ponto de vista do currículo. É perceptível, ainda, que parte dos agentes da 

escola não tem conhecimento de Documentos como o Regimento Escolar e o Projeto Político 

Pedagógico, importantes instrumentos que devem possibilitar a participação coletiva dos 

agentes da escola em suas formulações e na fiscalização das ações estabelecidas.  

 Dentre as escolas observadas apenas uma apresenta Grêmio Estudantil, o que nos leva 

a considerar que as instituições democráticas são insólitas e limitadas. O ponto positivo é que 

todas contam com Conselho Escolar e Conselho Fiscal e o processo de escolha da Gestão se 

dá predominantemente por meio de eleição direta. Em se tratando da atuação dos Diretores 

dos Coordenadores e do Conselho Escolar, os dados apontam que eles desenvolvem suas 

funções de maneira coerente. Quanto à transparência das ações, às formas de controle e à 

avaliação dos resultados, os indicadores sugerem que estas são observadas, mas são realizadas 

apenas pelos agentes internos da escola. 

No tocante autonomia, os dados revelam que ela se apresenta de forma limitada, uma 

vez que os órgãos superiores influenciam nas decisões tomadas na escola, os recursos ainda 

não são totalmente suficientes para suprir as demandas suscitadas, a flexibilidade na utilização 

dos recursos também não é de todo possível e, conforme assinala Martins (2011), a estrutura 

do sistema educacional permanece rígida, hierárquica e centralizadora, refletindo na 

organização do sistema ensino, não permitindo, portanto, que sejam feitas adequações no 

currículo (PARO, 1992).  

 Em linhas gerais, podemos destacar que a forma de Gestão adotada nas escolas 

estudadas possui os mecanismos necessários para se desenvolver e tornar-se efetivamente 

democrática. Mas, conforme assinala Luck (2006), é preciso conscientizar e preparar a 

comunidade escolar para que ela possa atuar democraticamente. De forma geral, percebe-se 

que o ambiente escolar tem uma atmosfera democrática, mas por se tratar de um processo 

novo é natural que sua maturação leve um tempo de adaptação, sendo necessário que se 

discuta e se entenda a cultura da instituição Escola (FERREIRA, 2009).  

 Quanto à autonomia, esta parece mais condicionada do que o processo de participação, 

pois suas possibilidades são mais específicas, dependem de uma estrutura hierárquica com 

formas e regimentos ditados por uma organização central que padroniza as possibilidades 

através de Decretos e Leis nacionais, mesmo que estes nem sempre sejam adequados à esta ou 

àquela realidade.  
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No entanto, o processo de gestão democrática da escola pode se tornar um importante 

instrumento para potencializar a amplitude da autonomia, pois de acordo com os testes 

obtidos a partir dos dados da pesquisa, a participação dos Gestores exerce influência no 

processo de autonomia da escola. Dentre eles, a atuação do Diretor e do Coordenador 

Administrativo-Financeiro se apresentam como mais relevante para a autonomia. Já a 

participação do Conselho Escolar e da família, de acordo com os dados, apresentam pouca 

influência. Quanto a participação do Coordenador Pedagógico, no entanto, não foi encontrada 

correlação entre a participação deste agente com a autonomia.  

De todo modo, a participação dos agentes da escola, mesmo apresentando relação 

direta com a autonomia, ainda não consegue alcançar alguns aspectos inerentes a esta, pois, 

como dito antes, o sistema educacional permanece rígido e centralizador. Portanto, é preciso 

fortalecer os instrumentos representativos presentes no ambiente escolar e introduzir 

mudanças nas normas e nas estruturas, além de mudanças pessoais e profissionais daqueles 

que compõem as organizações (BARROSO, 1997).  

 Dentre as limitações desta pesquisa, destaco o fato de não terem sido usadas outras 

estratégias de coleta de dados, como por exemplo entrevistas e questões abertas, de modo que 

o trabalho pudesse contemplar aspectos qualitativos e estes confrontados com os dados 

quantificados. De todo modo, fica a sugestão para que tais estratégias sejam utilizadas em 

estudos futuros acerca do tema. Assim, a pesquisa poderá ser ampliada e investigar, por meio 

de métodos estatísticos mais avançados, por exemplo, qual o grau de influência da 

participação na autonomia, qual o agente cuja participação é mais relevante para a gestão 

democrática e para a autonomia, qual o grau de influência da autonomia na participação, ou 

ainda, servir como estudo complementar para realização de pesquisas futuras, observando 

onde elas se aproximam e onde se distanciam. 

 Dessa forma, a pesquisa em questão tem sua relevância para a academia e para as 

instituições pesquisadas uma vez que possibilita um olhar descritivo sobre a gestão 

democrática e pode servir de subsídio a novas formas de compreensão e atuação. 
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Apêndice A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que fui consultado a respeito da realização de uma pesquisa de 

campo com o propósito de analisar a relação entre Gestão democrática e Autonomia da Escola.  

Fui informado, ainda, que os dados para estudo serão coletados a partir de um questionário a 

ser aplicado aos Diretores, Vice-Diretores, Coordenadores e Representantes dos Conselhos Escolares 

das 47 (quarenta e sete) escolas estaduais que compõem a 3ª Diretoria de Estado da Educação e da 

Cultura (DIRED), tendo por finalidade observar questões referentes à participação e autonomia no 

ambiente escolar. 

Os dados obtidos através da pesquisa serão utilizados na dissertação de Mestrado de Fábio 

Alves de Lima, aluno do Programa de Pós Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, sob orientação da Professora Doutora Jomária Mata de Lima Aloufa.  

Por se tratar de um trabalho acadêmico, as informações obtidas através da pesquisa serão 

analisadas de forma ética e imparcial, sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a 

identificação do local da coleta de dados, quando necessário. 

A divulgação do trabalho terá propósito acadêmico e social, esperando contribuir para uma 

melhor compreensão do tema estudado, bem como colaborar em apontamentos que auxiliem os 

gestores e a comunidade escolar (Pais, Alunos, Professores e Funcionários) a refletirem sobre a prática 

da gestão democrática nas escolas.  

Diante de tais esclarecimentos, pelo presente instrumento, na posição de Diretor da 3ª 

Diretoria de Estado da Educação e da Cultura (DIRED), não restando quaisquer dúvidas a respeito do 

explicitado, autorizo a realização do estudo alvo da pesquisa. 

 

Nova Cruz/RN, _______de março de 2014.  

 

_____________________________________________________ 

Diretor da 3ª DIRED 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que fui consultado a respeito da realização de uma pesquisa de 

campo com o propósito de analisar a relação entre Gestão democrática e Autonomia da Escola.  

Fui informado, ainda, que os dados para estudo serão coletados a partir de um questionário a 

ser aplicado aos Diretores, Vice-Diretores, Coordenadores e Representantes dos Conselhos Escolares 

das 47 (quarenta e sete) escolas estaduais que compõem a 3ª Diretoria de Estado da Educação e da 

Cultura (DIRED), tendo por finalidade observar questões referentes à participação e autonomia no 

ambiente escolar. 

Os dados obtidos através da pesquisa serão utilizados na dissertação de Mestrado de Fábio 

Alves de Lima, aluno do Programa de Pós Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, sob orientação da Professora Doutora Jomária Mata de Lima Alloufa.  

Por se tratar de um trabalho acadêmico, as informações obtidas através da pesquisa serão 

analisadas de forma ética e imparcial, sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a 

identificação do local da coleta de dados, quando necessário. 

A divulgação do trabalho terá propósito acadêmico e social, esperando contribuir para uma 

melhor compreensão do tema estudado, bem como colaborar em apontamentos que auxiliem os 

gestores e a comunidade escolar (Pais, Alunos, Professores e Funcionários) a refletirem sobre a prática 

da gestão democrática nas escolas.  

Diante de tais esclarecimentos, afirmo que aceitei participar com a finalidade exclusiva de 

colaborar para o sucesso da pesquisa.  

  

Nova Cruz/RN, _______de março de 2014.  

 

 

_____________________________________________________ 

Participante 
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Apêndice B – INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA  

 

 

QUESTIONÁRIO PARA O CONSELHO ESCOLAR 

 

Para responder cada uma das questões a seguir, marque um (X) na resposta que você julgar 

mais adequada. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

1 – Qual o seu grau de formação? (Marque apenas a maior titulação.) 

Fundamental Ensino Médio 
Superior  

Graduação  Pós-graduação 

 

(     ) Incompleto. 

(     ) Completo. 

 

 

(     ) Incompleto. 

(     ) Completo. 

 

 

(     ) Incompleto. 

(     ) Completo. 

 

(     ) Especialização. 

(     ) Mestrado. 

(     ) Doutorado. 

 

2 – Qual a sua faixa etária?  

(      ) Menos de 18 anos.  

(      ) Entre 18 e 25 anos.  

(      ) Entre 26 e 33 anos.  

(      ) Entre 34 e 41 anos.  

(      ) Entre 42 e 49 anos.  

(      ) Entre 50 e 57 anos. 

(      ) 58 anos ou mais. 

 

3 – Qual o seu gênero:  

(     ) Masculino.  (     ) Feminino. 

 

4 – Você se considera:  

(     ) Branco(a).  (     ) Pardo(a).  (     ) Preto(a).  (     ) Amarelo(a).  (     ) Indígena. 

 

5 – Qual seu estado civil?  

(     ) Solteiro(a).  (     ) Casado(a).  (     ) Amasiado(a). (     ) Separado(a).  (     ) Viúvo(a). 

 

6 – Quantos(as) filhos(as) você tem?  

(     ) Um(a).  (     ) Dois/duas.  (     ) Três. (     ) Quatro ou mais.  (     ) Nenhum(a). 

 

7 – Qual a sua faixa de renda? 

(     ) Até 1 salário mínimo (até R$ 724,00).  

(     ) De 2 a 5 salários mínimos (de R$ 1.448,00 até R$ 3.620,00).  

(     ) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 4.344,00 até R$ 6.516,00).  

(     ) 10 salários ou  mais (R$ 7.240,00 ou mais).  

(     ) Nenhuma renda. 
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8 – Através de qual processo a Direção desta escola foi escolhida? 

(     ) Livre indicação (o Diretor é indicado pelo poder Executivo e/ou Legislativo). 

(     ) Concurso público (o Diretor é submetido a provas de conhecimento e títulos). 

(     ) Eleição (a comunidade escolar elege o Diretor por meio do voto). 

(     ) Formas mistas (adoção de duas ou mais modalidades de escolha). 

 

FORMAS DE REPRESENTAÇÃO 

 

9 – Além do Conselho Escolar, esta instituição:  

 

9.1 Dispõe de Associação de Pais e Mestres. 

Sim (     ) Não (     ) Não sei informar (     ) 

 

9.2 Dispõe de Grêmio Estudantil. 

Sim (     ) Não (     ) Não sei informar (     ) 

 

9.3 Dispõe de Conselho Fiscal. 

Sim (     ) Não (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

FORMAS DE ATUAÇÃO 

 

10 – Nesta instituição: 

 

10.1 As decisões são tomadas coletivamente. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

10.2 Há parceria entre família e escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

10.3 Há incentivo ao trabalho em equipe.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

10.4 Há influência de classes políticas (partidos políticos). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

10.5 Há articulação com grupos representantes de Igrejas. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

10.6 Há articulação com grupos representantes de Associações. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

10.7 Há articulação com grupos representantes de Sindicatos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

10.8 Há articulação com grupos representantes de Organizações Não-Governamentais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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11 – A família nesta instituição: 

 

11.1 Acompanha o desenvolvimento dos filhos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

11.2 Só aparece na escola quando convocada. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

11.3 Não vem à escola nem quando convocada. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

11.4 Delega à escola toda responsabilidade educacional. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

11.5 Participa das reuniões promovidas pela escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

12 – Em um cenário de opiniões divergentes e conflitos intensos, o Diretor: 

 

12.1 Leva o caso ao Conselho Escolar para discutirem uma solução.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

12.2 Procura resolver somente com os funcionários envolvidos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

12.3 Impõe uma solução. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

12.4 Não se envolve. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

12.5 Pede ajuda aos Coordenadores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

12.6 Discute uma solução junto com os Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

13 – O Diretor desta instituição: 

 

13.1 Se empenha para melhorar as condições físicas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

13.2 Se empenha para melhorar as condições pedagógicas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

13.3 Se empenha para melhorar as condições financeiras da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

13.4 Busca o consenso da comunidade escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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13.5 Tem o apoio dos agentes da escola (Pais, Alunos, Professores e Funcionários). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

13.6 É centralizador. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

14 – O Conselho Escolar: 

 

14.1 É consultado sobre as questões administrativas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

14.2 É consultado sobre as questões financeiras da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

14.3 É consultado sobre as questões pedagógicas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

14.4 Tem suas decisões respeitadas pela Direção da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

14.5 Tem suas decisões colocadas em prática pela Direção da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

14.6 Fiscaliza as atividades financeiras da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

14.7 Reúne-se para discutir as questões escolares. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

15 – O Coordenador Pedagógico: 

(Se não houver Coordenador Pedagógico marque apenas a opção NÃO SE APLICA.) 

(     ) NÃO SE APLICA 

15.1 Marca as reuniões pedagógicas. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

15.2 Conduz as reuniões pedagógicas. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

15.3 Está sempre aberto a sugestões. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

15.4 Coordena os eventos pedagógicos da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

15.5 Trabalha em parceria com os Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

15.6 Trabalha em parceria com a Direção (Diretor e Vice-Diretor).  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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15.7 Trabalha em parceria com o Coordenador Administrativo-Financeiro.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

16 – O Coordenador Administrativo-Financeiro: 
(Se não houver Coordenador Administrativo-Financeiro marque apenas a opção NÃO SE APLICA.) 

(     ) NÃO SE APLICA 

16.1 Está sempre aberto a sugestões. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

16.2 Supervisiona os recursos financeiros da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

16.3 Desenvolve as atividades de compra da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

16.4 Supervisiona os gastos realizados pela gestão escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

16.5 Se empenha na captura de recursos para a escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

16.6 Realiza as prestações de contas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

16.7 Organiza as prestações de contas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

16.8 Trabalha em parceria com a Direção (Diretor e Vice-Diretor).  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

16.9 Trabalha em parceria com o Coordenador Pedagógico. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

17 – As decisões, nesta escola, são tomadas: 

 

17.1 Através do diálogo entre Professores, Alunos, Direção, Funcionários e comunidade. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

17.2 Em reuniões fechadas envolvendo a Direção e os Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

17.3 Em reuniões fechadas envolvendo a Direção e os Coordenadores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

17.4 Pelo Diretor junto com o Conselho Escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

17.5 Apenas pelos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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17.6 Apenas pelo Diretor. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

17.7 Apenas pelo Conselho Escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

18 – No processo de tomada de decisão da escola, os Pais: 

 

18.1 São apenas espectadores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

18.2 São ouvidos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

18.3 Cobram soluções. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

18.4 Encontram espaço aberto para participação. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

18.5 Têm interesse em participar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

18.6 Têm suas reivindicações atendidas.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

18.7 Têm consciência de suas responsabilidades. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

19 – No processo de tomada de decisão da escola, o Conselho Escolar: 

 

19.1 É apenas espectador. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.2 É atuante. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.3 Cobra soluções. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.4 Encontra espaço aberto para participação. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.5 Tem suas reivindicações atendidas.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.6 Tem consciência de suas responsabilidades. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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20 – No processo de tomada de decisão da escola, o Grêmio Estudantil: 
(Se não houver Grêmio Estudantil marque apenas a opção NÃO SE APLICA) 

(     ) NÃO SE APLICA 

20.1 É apenas espectador. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

20.2 É atuante. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

20.3 Cobra soluções. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

20.4 Encontra espaço aberto para participação. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

20.5 Tem suas reivindicações atendidas.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

20.6 Tem consciência de suas responsabilidades. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

21 – O Projeto Político Pedagógico desta instituição: 

 

21.1 É formulado através da participação dos seguimentos da escola (Pais, Alunos, Professores e 

Funcionários). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.2 É formulado pelos Professores junto com o Coordenador Pedagógico. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.3 É formulado pela equipe diretiva (Direção e Coordenação). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.4 Está de acordo com o Regimento Interno da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.5 Tem suas ações supervisionadas pelo Conselho Escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.6 Contempla ações possíveis de serem colocadas em prática. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.7 É um documento desconhecido pelos Pais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.8 É um documento desconhecido pelos Alunos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.9 É um documento desconhecido pelos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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21.10 É um documento desconhecido pelos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

FORMAS DE CONTROLE 

 

22 – Nesta instituição: 

 

22.1 O Conselho Fiscal supervisiona as finanças da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.2 O Conselho Fiscal analisa as prestações de contas apresentadas pela Direção. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.3 Os Professores analisam as prestações de contas apresentadas pela Direção. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.4 O Conselho Escolar supervisiona os gastos propostos pela Direção.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.5 O Conselho Escolar supervisiona a atuação dos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.6 O Conselho Escolar supervisiona a atuação dos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.7 O Conselho Escolar supervisiona a atuação do Diretor. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

23 – Nesta instituição: 

 

23.1 Os índices de reprovação são avaliados. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.2 Os índices de aprovação são avaliados. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.3 Os problemas enfrentados durante o ano letivo são avaliados. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.4 Os Professores têm seu desempenho avaliado. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.5 O Diretor têm seu desempenho avaliado. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.6 A atuação dos Pais é avaliada. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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23.7 A atuação dos Coordenadores é avaliada. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.8 Os Funcionários têm seu desempenho avaliado. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.9 As metas a serem alcançadas são traçadas com base nos resultados obtidos.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.10 Os resultados do ano anterior são desconsiderados. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES 

 

24 – Nesta instituição: 

 

24.1 As ações desenvolvidas na escola são informadas aos Pais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.2 As ações desenvolvidas na escola são informadas aos Alunos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.3 As ações desenvolvidas na escola são informadas aos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.4 As ações desenvolvidas na escola são informadas aos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.5 As prestações de contas são expostas em locais onde possam ser vistas por quem tenha 

interesse. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.6 As reuniões são informadas com antecedência. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.7 A pauta das reuniões é informada com antecedência. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.8 O Regimento Escolar é exposto aos Pais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.9 O Regimento Escolar é exposto aos Alunos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.10 O Regimento Escolar é exposto aos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.11 O Regimento Escolar é exposto aos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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24.12 O Projeto Político Pedagógico é exposto aos Pais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.13 O Projeto Político Pedagógico é exposto aos Alunos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.14 O Projeto Político Pedagógico é exposto aos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.15 O Projeto Político Pedagógico é exposto aos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

AUTONOMIA  

 

25 – Esta instituição: 

 

25.1 Recebe recursos financeiros suficientes para que se mantenha. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.2 Pode utilizar os recursos financeiros conforme suas necessidades. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.3 Dispõe de recursos para compra de material permanente (aparelhos de som, projetores, 

armários, birôs, dentre outros). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.4 Dispõe de recursos para compra de material de consumo (materiais de limpeza, papeis, 

grampeadores, tesouras, agendas, dentre outros). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.5 Dispõe de recursos para contratação de serviços (consertos e reparos). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.6 Dispõe de autonomia na compra da merenda escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.7 Pode adequar o cardápio à cultura local. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.8 Tem liberdade na adequação da estrutura física da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.9 Tem liberdade para alocar os funcionários conforme a necessidade da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.10 Pode adequar o calendário escolar à realidade local, desde que garantidos os dias letivos 

determinados por Lei. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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25.11 Dispõe de autonomia para que seus agentes desempenhem suas funções. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.12 Sofre imposição dos órgãos superiores (DIRED, SEEC, MEC) nas decisões tomadas pela 

comunidade escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.13 Tem suas decisões respeitadas pelos órgãos superiores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.14 Tem liberdade para decidir sobre as questões administrativas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.15 Recebe recursos pedagógicos suficientes para que se mantenha. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.16 Dispõe de autonomia na elaboração dos conteúdos pedagógicos.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.17 Tem liberdade para utilizar inovações pedagógicas (experimentos, aulas complementares, 

feiras, projetos, dentre outros). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.18 Dispõe de autonomia na adequação dos componentes curriculares (aumentar ou diminuir o 

número de aulas de uma disciplina, por exemplo). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.19 Pode adequar a estrutura curricular à necessidade da escola (acrescentar ou diminuir um 

componente curricular, por exemplo). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA  

 

 

QUESTIONÁRIO PARA COORDENADORES 

 

Para responder cada uma das questões a seguir, marque um (X) na resposta que você julgar 

mais adequada. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

1  – Qual o seu grau de formação? (Marque apenas a maior titulação.) 

Ensino Médio 
Superior  

Graduação  Pós-graduação 

 

(     ) Incompleto. 

(     ) Completo. 

 

 

(     ) Incompleto. 

(     ) Completo. 

 

(     ) Especialização. 

(     ) Mestrado. 

(     ) Doutorado. 

  

2 – Qual a sua faixa etária?  

(      ) Entre 18 e 25 anos.  

(      ) Entre 26 e 33 anos. 

(      ) Entre 34 e 41 anos.  

(      ) Entre 42 e 49 anos.  

(      ) Entre 50 e 57 anos. 

(      ) 58 anos ou mais. 

 

3 – Qual o seu gênero:  

(     ) Masculino.  (     ) Feminino. 

 

4 – Você se considera:  

(     ) Branco(a).  (     ) Pardo(a).  (     ) Preto(a).  (     ) Amarelo(a).  (     ) Indígena. 

 

5 – Qual seu estado civil?  

(     ) Solteiro(a).  (     ) Casado(a).  (     ) Amasiado(a). (     ) Separado(a).  (     ) Viúvo(a). 

 

6 – Quantos(as) filhos(as) você tem?  

(     ) Um(a).  (     ) Dois/duas.  (     ) Três. (     ) Quatro ou mais.  (     ) Nenhum(a). 

 

7 – Qual a sua faixa de renda? 

(     ) Até 1 salário mínimo (até R$ 724,00).  

(     ) De 2 a 5 salários mínimos (de R$ 1.448,00 até R$ 3.620,00).  

(     ) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 4.344,00 até R$ 6.516,00).  

(     ) 10 salários ou  mais (R$ 7.240,00 ou mais).  

 

8 – Há quanto tempo você é funcionário da Educação? 

(     ) Menos de 3 anos. 

(     ) De 3 a 8 anos. 

(     ) De 9 a 15 anos. 

(     ) De 16 a 22 anos. 

(     ) De 23 a 29 anos. 

(     ) 30 anos ou mais.  
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9 – Através de qual processo a Direção desta escola foi escolhida? 

(     ) Livre indicação (o diretor é indicado pelo poder Executivo e/ou Legislativo). 

(     ) Concurso público (o diretor é submetido a provas de conhecimento e títulos). 

(     ) Eleição (a comunidade escolar elege o diretor por meio do voto). 

(     ) Formas mistas (adoção de duas ou mais modalidades de escolha). 

 

10 – Você já ocupou o cargo de Diretor(a) alguma vez? 

(     ) Sim, uma vez. 

(     ) Sim, duas vezes.  

(     ) Sim, três vezes ou mais. 

(     ) Não. 

 

11 – Você já ocupou o cargo de Vice-Diretor(a) alguma vez? 

(     ) Sim, uma vez. 

(     ) Sim, duas vezes.  

(     ) Sim, três vezes ou mais. 

(     ) Não. 

 

12 – Você já ocupou cargo o de Coordenador(a) outras vezes? 

(     ) Sim, uma vez. 

(     ) Sim, duas vezes.  

(     ) Sim, três vezes ou mais. 

(     ) Não. 

 

13 – O Governo do Estado oferece cursos de formação na área de gestão para os funcionários 

da Educação? 

(     ) Sim, mas apenas para funcionários de setores administrativos. 

(     ) Sim, mas apenas para Direção e Coordenação escolar. 

(     ) Sim, para todos que tiverem interesse. 

(     ) De forma nenhuma. 

(     ) Não tenho conhecimento do assunto. 

 

14 – Você participou de algum curso de formação na área de Gestão? 

(     ) Sim, de até trinta horas. 

(     ) Sim, de até oitenta horas. 

(     ) Sim, de até cento e vinte horas. 

(     ) Sim, de até cento e oitenta horas. 

(     ) Sim, de trezentos e sessenta horas ou mais. 

(     ) Não. 

 

15 – Você participou de algum curso de aperfeiçoamento nos últimos três anos? 

(     ) Sim, de até trinta horas. 

(     ) Sim, de até oitenta horas. 

(     ) Sim, de até cento e vinte horas. 

(     ) Sim, de até cento e oitenta horas. 

(     ) Sim, de trezentos e sessenta horas ou mais. 

(     ) Não. 

 

FORMAS DE REPRESENTAÇÃO 

 

16 – Esta instituição:  

 

16.1 Dispõe de Associação de Pais e Mestres. 

Sim (     ) Não (     ) Não sei informar (     ) 

 

16.2 Dispõe de Grêmio Estudantil. 

Sim (     ) Não (     ) Não sei informar (     ) 

 

16.3 Dispõe de Conselho Fiscal. 

Sim (     ) Não (     ) Não sei informar (     ) 

 

16.4 Dispõe de Conselho Escolar. 

Sim (     ) Não (     ) Não sei informar (     ) 
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FORMAS DE ATUAÇÃO 

 

17 – Nesta instituição: 

 

17.1 As decisões são tomadas coletivamente. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

17.2 Há parceria entre família e escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

17.3 Há incentivo ao trabalho em equipe.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

17.4 Há influência de classes políticas (partidos políticos). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

17.5 Há articulação com grupos representantes de Igrejas. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

17.6 Há articulação com grupos representantes de Associações. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

17.7 Há articulação com grupos representantes de Sindicatos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

17.8 Há articulação com grupos representantes de Organizações Não-Governamentais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

  

18 – A família nesta instituição: 

 

18.1 Acompanha o desenvolvimento dos filhos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

18.2 Só aparece na escola quando convocada. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

18.3 Não vem à escola nem quando convocada. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

18.4 Delega à escola toda responsabilidade educacional. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

18.5 Participa das reuniões promovidas pela escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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19 – Em um cenário de opiniões divergentes e conflitos intensos, o Diretor: 

 

19.1 Leva o caso ao Conselho Escolar para discutirem uma solução.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.2 Procura resolver somente com os funcionários envolvidos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.3 Impõe uma solução. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.4 Não se envolve. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.5 Pede ajuda aos Coordenadores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.6 Discute uma solução junto com os Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

20 – O Diretor desta instituição: 

 

20.1 Se empenha para melhorar as condições físicas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

20.2 Se empenha para melhorar as condições pedagógicas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

20.3 Se empenha para melhorar as condições financeiras da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

20.4 Busca o consenso da comunidade escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

20.5 Tem o apoio dos agentes da escola (Pais, Alunos, Professores e Funcionários). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

20.6 É centralizador. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

21 – O Conselho Escolar: 

 

21.1 É consultado sobre as questões administrativas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.2 É consultado sobre as questões financeiras da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.3 É consultado sobre as questões pedagógicas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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21.4 Tem suas decisões respeitadas pela Direção da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.5 Tem suas decisões colocadas em prática pela Direção da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.6 Fiscaliza as atividades financeiras da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.7 Reúne-se para discutir as questões escolares. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

22 – Na função de Coordenador Pedagógico, você: 
(Se você não é Coordenador Pedagógico marque apenas a opção NÃO SE APLICA.) 

(     ) NÃO SE APLICA 

22.1 Marca as reuniões pedagógicas. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.2 Conduz as reuniões pedagógicas. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.3 Está sempre aberto a sugestões. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.4 Coordena os eventos pedagógicos da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.5 Trabalha em parceria com os Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.6 Trabalha em parceria com a Direção (Diretor e Vice-Diretor).  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.7 Trabalha em parceria com o Coordenador Administrativo-Financeiro.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

23 – Na função de Coordenador Administrativo-Financeiro, você: 
(Se você não é Coordenador Administrativo-Financeiro marque apenas a opção NÃO SE APLICA.) 

(     ) NÃO SE APLICA 

23.1 Está sempre aberto a sugestões. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.2 Supervisiona os recursos financeiros da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.3 Desenvolve as atividades de compra da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.4 Supervisiona os gastos realizados pela gestão escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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23.5 Se empenha na captura de recursos para a escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.6 Realiza as prestações de contas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.7 Organiza as prestações de contas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.8 Trabalha em parceria com a Direção (Diretor e Vice-Diretor).  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.9 Trabalha em parceria com o Coordenador Pedagógico. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

24 – As decisões, nesta escola, são tomadas: 

 

24.1 Através do diálogo entre Professores, Alunos, Direção, Funcionários e comunidade. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.2 Em reuniões fechadas envolvendo a Direção e os Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.3 Em reuniões fechadas envolvendo a Direção e os Coordenadores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.4 Pelo Diretor junto com o Conselho Escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.5 Apenas pelos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.6 Apenas pelo Diretor. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.7 Apenas pelo Conselho Escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

25 – No processo de tomada de decisão da escola, os Pais: 

 

25.1 São apenas espectadores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.2 São ouvidos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.3 Cobram soluções. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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25.4 Encontram espaço aberto para participação. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.5 Têm interesse em participar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.6 Têm suas reivindicações atendidas.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.7 Têm consciência de suas responsabilidades. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

26 – No processo de tomada de decisão da escola, o Conselho Escolar: 

 

26.1 É apenas espectador. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

26.2 É atuante. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

26.3 Cobra soluções. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

26.4 Encontra espaço aberto para participação. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

26.5 Tem suas reivindicações atendidas.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

26.6 Tem consciência de suas responsabilidades. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

27 – No processo de tomada de decisão da escola, o Grêmio Estudantil: 
(Se não houver Grêmio Estudantil marque apenas a opção NÃO SE APLICA) 

(     ) NÃO SE APLICA 

27.1 É apenas espectador. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

27.2 É atuante. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

27.3 Cobra soluções. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

27.4 Encontra espaço aberto para participação. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

27.5 Tem suas reivindicações atendidas.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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27.6 Tem consciência de suas responsabilidades. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

28 – O Projeto Político Pedagógico desta instituição: 

 

28.1 É formulado através da participação dos seguimentos da escola (Pais, Alunos, Professores e 

Funcionários). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

28.2 É formulado pelos Professores junto com o Coordenador Pedagógico. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

28.3 É formulado pela equipe diretiva (Direção e Coordenação). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

28.4 Está de acordo com o Regimento Interno da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

28.5 Tem suas ações supervisionadas pelo Conselho Escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

28.6 Contempla ações possíveis de serem colocadas em prática. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

28.7 É um documento desconhecido pelos Pais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

28.8 É um documento desconhecido pelos Alunos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

28.9 É um documento desconhecido pelos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

28.10 É um documento desconhecido pelos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

FORMAS DE CONTROLE 

 

29 – Nesta instituição: 

 

29.1 O Conselho Fiscal supervisiona as finanças da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

29.2 O Conselho Fiscal analisa as prestações de contas apresentadas pela Direção. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

29.3 Os Professores analisam as prestações de contas apresentadas pela Direção. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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29.4 O Conselho Escolar supervisiona os gastos propostos pela Direção.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

29.5 O Conselho Escolar supervisiona a atuação dos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

29.6 O Conselho Escolar supervisiona a atuação dos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

29.7 O Conselho Escolar supervisiona a atuação do Diretor. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

30 – Nesta instituição: 

 

30.1 Os índices de reprovação são avaliados. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.2 Os índices de aprovação são avaliados. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.3 Os problemas enfrentados durante o ano letivo são avaliados. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.4 Os Professores têm seu desempenho avaliado. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.5 O Diretor tem seu desempenho avaliado. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.6 A atuação dos Pais é avaliada. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.7 A atuação dos Coordenadores é avaliada. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.8 Os Funcionários têm seu desempenho avaliado. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.9 As metas a serem alcançadas são traçadas com base nos resultados obtidos.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.10 Os resultados do ano anterior são desconsiderados. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES 

 

31 – Nesta instituição: 

 

31.1 As ações desenvolvidas na escola são informadas aos Pais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.2 As ações desenvolvidas na escola são informadas aos Alunos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.3 As ações desenvolvidas na escola são informadas aos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.4 As ações desenvolvidas na escola são informadas aos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.5 As prestações de contas são expostas em locais onde possam ser vistas por quem tenha 

interesse. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.6 As reuniões são informadas com antecedência. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.7 A pauta das reuniões é informada com antecedência. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.8 O Regimento Escolar é exposto aos Pais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.9 O Regimento Escolar é exposto aos Alunos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.10 O Regimento Escolar é exposto aos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.11 O Regimento Escolar é exposto aos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.12 O Projeto Político Pedagógico é exposto aos Pais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.13 O Projeto Político Pedagógico é exposto aos Alunos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.14 O Projeto Político Pedagógico é exposto aos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.15 O Projeto Político Pedagógico é exposto aos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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AUTONOMIA  

 

 

32 – Esta instituição: 

 

32.1 Recebe recursos financeiros suficientes para que se mantenha. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.2 Pode utilizar os recursos financeiros conforme suas necessidades. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.3 Dispõe de recursos para compra de material permanente (aparelhos de som, projetores, 

armários, birôs, dentre outros). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.4 Dispõe de recursos para compra de material de consumo (materiais de limpeza, papeis, 

grampeadores, tesouras, agendas, dentre outros). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.5 Dispõe de recursos para contratação de serviços (consertos e reparos). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.6 Dispõe de autonomia na compra da merenda escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.7 Pode adequar o cardápio à cultura local. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.8 Tem liberdade na adequação da estrutura física da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.9 Tem liberdade para alocar os funcionários conforme a necessidade da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.10 Pode adequar o calendário escolar à realidade local, desde que garantidos os dias letivos 

determinados por Lei. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.11 Dispõe de autonomia para que seus agentes desempenhem suas funções. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.12 Sofre imposição dos órgãos superiores (DIRED, SEEC, MEC) nas decisões tomadas pela 

comunidade escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.13 Tem suas decisões respeitadas pelos órgãos superiores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.14 Tem liberdade para decidir sobre as questões administrativas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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32.15 Recebe recursos pedagógicos suficientes para que se mantenha. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.16 Dispõe de autonomia na elaboração dos conteúdos pedagógicos.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.17 Tem liberdade para utilizar inovações pedagógicas (experimentos, aulas complementares, 

feiras, projetos, dentre outros). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.18 Dispõe de autonomia na adequação dos componentes curriculares (aumentar ou diminuir o 

número de aulas de uma disciplina, por exemplo). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.19 Pode adequar a estrutura curricular à necessidade da escola (acrescentar ou diminuir um 

componente curricular, por exemplo). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA  

 

 

QUESTIONÁRIO PARA DIRETORES E VICE-DIRETORES 

 

Para responder cada uma das questões a seguir, marque um (X) na resposta que você julgar 

mais adequada. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

1 – Qual o seu grau de formação? (Marque apenas a maior titulação.) 

Ensino Médio 
Superior  

Graduação  Pós-graduação 

 

(     ) Incompleto. 

(     ) Completo. 

 

 

(     ) Incompleto. 

(     ) Completo. 

 

(     ) Especialização. 

(     ) Mestrado. 

(     ) Doutorado. 

 

2 – Qual a sua faixa etária?  

(      ) Entre 18 e 25 anos.  

(      ) Entre 26 e 33 anos. 

(      ) Entre 34 e 41 anos.  

(      ) Entre 42 e 49 anos.  

(      ) Entre 50 e 57 anos. 

(      ) 58 anos ou mais. 

 

3 – Qual o seu gênero:  

(     ) Masculino.  (     ) Feminino. 

 

4 – Você se considera:  

(     ) Branco(a).  (     ) Pardo(a).  (     ) Preto(a).  (     ) Amarelo(a).  (     ) Indígena. 

 

5 – Qual seu estado civil?  

(     ) Solteiro(a).  (     ) Casado(a).  (     ) Amasiado(a). (     ) Separado(a).  (     ) Viúvo(a). 

 

6 – Quantos(as) filhos(as) você tem?  

(     ) Um(a).  (     ) Dois/duas.  (     ) Três. (     ) Quatro ou mais.  (     ) Nenhum(a). 

 

7 – Qual a sua faixa de renda? 

(     ) Até 1 salário mínimo (até R$ 724,00).  

(     ) De 2 a 5 salários mínimos (de R$ 1.448,00 até R$ 3.620,00).  

(     ) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 4.344,00 até R$ 6.516,00).  

(     ) 10 salários ou  mais (R$ 7.240,00 ou mais).  

 

8 – Há quanto tempo você é funcionário da Educação? 

(     ) Menos de 3 anos. 

(     ) De 3 a 8 anos. 

(     ) De 9 a 15 anos. 

(     ) De 16 a 22 anos. 

(     ) De 23 a 29 anos. 

(     ) 30 anos ou mais.  
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9 – Através de qual processo a Direção desta escola foi escolhida? 

(     ) Livre indicação (o Diretor é indicado pelo poder Executivo e/ou Legislativo). 

(     ) Concurso público (o Diretor é submetido a provas de conhecimento e títulos). 

(     ) Eleição (a comunidade escolar elege o Diretor por meio do voto). 

(     ) Formas mistas (adoção de duas ou mais modalidades de escolha). 

 

10 – Quantos alunos matriculados há nesta instituição? 

(     ) Menos de 100 alunos. 

(     ) Entre 100 e 300 alunos. 

(     ) Entre 301 e 500 alunos.  

(     ) Entre 501 e 700 alunos. 

(     ) Entre 701 e 900 alunos. 

(     ) 901 alunos ou mais. 

 

11 – Atualmente, você ocupa o cargo de: 

(     ) Diretor(a) (     ) Vice-Diretor(a)  

 

12 – Já ocupou o cargo de Diretor(a)? 

(     ) Sim, uma vez. 

(     ) Sim, duas vezes.  

(     ) Sim, três vezes ou mais. 

(     ) Não. 

 

13 – Já ocupou o cargo de Vice-Diretor(a)? 

(     ) Sim, uma vez. 

(     ) Sim, duas vezes.  

(     ) Sim, três vezes ou mais. 

(     ) Não. 

 

14 – Já ocupou o cargo de Coordenador(a)? 

(     ) Sim, uma vez. 

(     ) Sim, duas vezes.  

(     ) Sim, três vezes ou mais. 

(     ) Não. 

 

15 – O Governo do Estado oferece cursos de formação na área de gestão para os funcionários 

da Educação? 

(     ) Sim, mas apenas para funcionários de setores administrativos. 

(     ) Sim, mas apenas para Direção e Coordenação escolar. 

(     ) Sim, para todos que tiverem interesse. 

(     ) De forma nenhuma. 

(     ) Não tenho conhecimento do assunto. 

 

16 – Você participou de algum curso de formação na área de Gestão? 

(     ) Sim, de até trinta horas. 

(     ) Sim, de até oitenta horas. 

(     ) Sim, de até cento e vinte horas. 

(     ) Sim, de até cento e oitenta horas. 

(     ) Sim, de trezentos e sessenta horas ou mais. 

(     ) Não. 

 

17 – Você participou de algum curso de aperfeiçoamento nos últimos três anos? 

(     ) Sim, de até trinta horas. 

(     ) Sim, de até oitenta horas. 

(     ) Sim, de até cento e vinte horas. 

(     ) Sim, de até cento e oitenta horas. 

(     ) Sim, de trezentos e sessenta horas ou mais. 

(     ) Não. 
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FORMAS DE REPRESENTAÇÃO 

 

18 – Esta instituição:  

 

18.1 Dispõe de Associação de Pais e Mestres. 

Sim (     ) Não (     ) Não sei informar (     ) 

 

18.2 Dispõe de Grêmio Estudantil. 

Sim (     ) Não (     ) Não sei informar (     ) 

 

18.3 Dispõe de Conselho Fiscal. 

Sim (     ) Não (     ) Não sei informar (     ) 

 

18.4 Dispõe de Conselho Escolar. 

Sim (     ) Não (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

FORMAS DE ATUAÇÃO 

 

19 – Nesta instituição: 

 

19.1 As decisões são tomadas coletivamente. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.2 Há parceria entre família e escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.3 Há incentivo ao trabalho em equipe.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.4 Há influência de classes políticas (partidos políticos). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.5 Há articulação com grupos representantes de Igrejas. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.6 Há articulação com grupos representantes de Associações. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.7 Há articulação com grupos representantes de Sindicatos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

19.8 Há articulação com grupos representantes de Organizações Não-Governamentais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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20 – A família nesta instituição: 

 

20.1 Acompanha o desenvolvimento dos filhos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

20.2 Só aparece na escola quando convocada. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

20.3 Não vem à escola nem quando convocada. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

20.4 Delega à escola toda responsabilidade educacional. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

20.5 Participa das reuniões promovidas pela escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

21 – Em um cenário de opiniões divergentes e conflitos intensos, Você: 

 

21.1 Leva o caso ao Conselho Escolar para discutirem uma solução.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.2 Procura resolver somente com os funcionários envolvidos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.3 Impõe uma solução. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.4 Não se envolve. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.5 Pede ajuda aos Coordenadores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

21.6 Discute uma solução junto com os Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

22 – No papel de dirigente desta instituição, você: 

 

22.1 Se empenha para melhorar as condições físicas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.2 Se empenha para melhorar as condições pedagógicas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.3 Se empenha para melhorar as condições financeiras da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.4 Busca o consenso da comunidade escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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22.5 Tem o apoio dos agentes da escola (Pais, Alunos, Professores e Funcionários). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

22.6 É centralizador. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

23 – O Conselho Escolar: 

 

23.1 É consultado sobre as questões administrativas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.2 É consultado sobre as questões financeiras da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.3 É consultado sobre as questões pedagógicas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.4 Tem suas decisões respeitadas pela Direção da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.5 Tem suas decisões colocadas em prática pela Direção da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.6 Fiscaliza as atividades financeiras da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

23.7 Reúne-se para discutir as questões escolares. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

24 – O Coordenador Pedagógico: 
(Se não houver Coordenador Pedagógico marque apenas a opção NÃO SE APLICA.) 

(     ) NÃO SE APLICA 

24.1 Marca as reuniões pedagógicas. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.2 Conduz as reuniões pedagógicas. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.3 Está sempre aberto a sugestões. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.4 Coordena os eventos pedagógicos da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.5 Trabalha em parceria com os Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

24.6 Trabalha em parceria com a Direção (Diretor e Vice-Diretor).  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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24.7 Trabalha em parceria com o Coordenador Administrativo-Financeiro.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

25 – O Coordenador Administrativo-Financeiro: 
(Se não houver Coordenador Administrativo-Financeiro marque apenas a opção NÃO SE APLICA.) 

(     ) NÃO SE APLICA 

25.1 Está sempre aberto a sugestões. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.2 Supervisiona os recursos financeiros da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.3 Desenvolve as atividades de compra da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.4 Supervisiona os gastos realizados pela gestão escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.5 Se empenha na captura de recursos para a escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.6 Realiza as prestações de contas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.7 Organiza as prestações de contas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.8 Trabalha em parceria com a Direção (Diretor e Vice-Diretor).  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

25.9 Trabalha em parceria com o Coordenador Pedagógico. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

26 – As decisões, nesta escola, são tomadas: 

 

26.1 Através do diálogo entre Professores, Alunos, Direção, Funcionários e comunidade. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

26.2 Em reuniões fechadas envolvendo a Direção e os Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

26.3 Em reuniões fechadas envolvendo a Direção e os Coordenadores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

26.4 Pelo Diretor junto com o Conselho Escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

26.5 Apenas pelos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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26.6 Apenas pelo Diretor. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

26.7 Apenas pelo Conselho Escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

27 – No processo de tomada de decisão da escola, os Pais: 

 

27.1 São apenas espectadores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

27.2 São ouvidos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

27.3 Cobram soluções. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

27.4 Encontram espaço aberto para participação. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

27.5 Têm interesse em participar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

27.6 Têm suas reivindicações atendidas.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

27.7 Têm consciência de suas responsabilidades. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

28 – No processo de tomada de decisão da escola, o Conselho Escolar: 

 

28.1 É apenas espectador. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

28.2 É atuante. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

28.3 Cobra soluções. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

28.4 Encontra espaço aberto para participação. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

28.5 Tem suas reivindicações atendidas.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

28.6 Tem consciência de suas responsabilidades. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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29 – No processo de tomada de decisão da escola, o Grêmio Estudantil: 
(Se não houver Grêmio Estudantil marque apenas a opção NÃO SE APLICA) 

(     ) NÃO SE APLICA 

29.1 É apenas espectador. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

29.2 É atuante. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

29.3 Cobra soluções. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

29.4 Encontra espaço aberto para participação. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

29.5 Tem suas reivindicações atendidas.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

29.6 Tem consciência de suas responsabilidades. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

30 – O Projeto Político Pedagógico desta instituição: 

 

30.1 É formulado através da participação dos seguimentos da escola (Pais, Alunos, Professores e 

Funcionários). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.2 É formulado pelos Professores junto com o Coordenador Pedagógico. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.3 É formulado pela equipe diretiva (Direção e Coordenação). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.4 Está de acordo com o Regimento Interno da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.5 Tem suas ações supervisionadas pelo Conselho Escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.6 Contempla ações possíveis de serem colocadas em prática. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.7 É um documento desconhecido pelos Pais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.8 É um documento desconhecido pelos Alunos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

30.9 É um documento desconhecido pelos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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30.10 É um documento desconhecido pelos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

FORMAS DE CONTROLE 

 

31 – Nesta instituição: 

 

31.1 O Conselho Fiscal supervisiona as finanças da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.2 O Conselho Fiscal analisa as prestações de contas apresentadas pela Direção. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.3 Os Professores analisam as prestações de contas apresentadas pela Direção. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.4 O Conselho Escolar supervisiona os gastos propostos pela Direção.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.5 O Conselho Escolar supervisiona a atuação dos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.6 O Conselho Escolar supervisiona a atuação dos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

31.7 O Conselho Escolar supervisiona a atuação do Diretor. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

32 – Nesta instituição: 

 

32.1 Os índices de reprovação são avaliados. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.2 Os índices de aprovação são avaliados. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.3 Os problemas enfrentados durante o ano letivo são avaliados. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.4 Os Professores têm seu desempenho avaliado. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.5 O Diretor tem seu desempenho avaliado. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.6 A atuação dos Pais é avaliada. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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32.7 A atuação dos Coordenadores é avaliada. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.8 Os Funcionários têm seu desempenho avaliado. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.9 As metas a serem alcançadas são traçadas com base nos resultados obtidos.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

32.10 Os resultados do ano anterior são desconsiderados. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES 

 

33 – Nesta instituição: 

 

33.1 As ações desenvolvidas na escola são informadas aos Pais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

33.2 As ações desenvolvidas na escola são informadas aos Alunos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

33.3 As ações desenvolvidas na escola são informadas aos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

33.4 As ações desenvolvidas na escola são informadas aos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

33.5 As prestações de contas são expostas em locais onde possam ser vistas por quem tenha 

interesse. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

33.6 As reuniões são informadas com antecedência. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

33.7 A pauta das reuniões é informada com antecedência. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

33.8 O Regimento Escolar é exposto aos Pais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

33.9 O Regimento Escolar é exposto aos Alunos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

33.10 O Regimento Escolar é exposto aos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

33.11 O Regimento Escolar é exposto aos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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33.12 O Projeto Político Pedagógico é exposto aos Pais. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

33.13 O Projeto Político Pedagógico é exposto aos Alunos. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

33.14 O Projeto Político Pedagógico é exposto aos Funcionários. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

33.15 O Projeto Político Pedagógico é exposto aos Professores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

AUTONOMIA  

 

34 – Esta instituição: 

 

34.1 Recebe recursos financeiros suficientes para que se mantenha. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.2 Pode utilizar os recursos financeiros conforme suas necessidades. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.3 Dispõe de recursos para compra de material permanente (aparelhos de som, projetores, 

armários, birôs, dentre outros). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.4 Dispõe de recursos para compra de material de consumo (materiais de limpeza, papeis, 

grampeadores, tesouras, agendas, dentre outros). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.5 Dispõe de recursos para contratação de serviços (consertos e reparos). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.6 Dispõe de autonomia na compra da merenda escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.7 Pode adequar o cardápio à cultura local. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.8 Tem liberdade na adequação da estrutura física da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.9 Tem liberdade para alocar os funcionários conforme a necessidade da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.10 Pode adequar o calendário escolar à realidade local, desde que garantidos os dias letivos 

determinados por Lei. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
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34.11 Dispõe de autonomia para que seus agentes desempenhem suas funções. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.12 Sofre imposição dos órgãos superiores (DIRED, SEEC, MEC) nas decisões tomadas pela 

comunidade escolar. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.13 Tem suas decisões respeitadas pelos órgãos superiores. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.14 Tem liberdade para decidir sobre as questões administrativas da escola. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.15 Recebe recursos pedagógicos suficientes para que se mantenha. 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.16 Dispõe de autonomia na elaboração dos conteúdos pedagógicos.  

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.17 Tem liberdade para utilizar inovações pedagógicas (experimentos, aulas complementares, 

feiras, projetos, dentre outros). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.18 Dispõe de autonomia na adequação dos componentes curriculares (aumentar ou diminuir o 

número de aulas de uma disciplina, por exemplo). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 

 

34.19 Pode adequar a estrutura curricular à necessidade da escola (acrescentar ou diminuir um 

componente curricular, por exemplo). 

Sempre (     ) Quase sempre (     ) Raramente (     ) Nunca (     ) Não sei informar (     ) 
 

 

 

 

 

 

 

 


