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1 INTRODUCAO 

1.1 APRESENTAQAO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

0 presente estudo, que tern como tema "0 Processo de Eleig6es de 

Diretores nas Escolas Publicas Estaduais de Curitiba", prop6e-se a identificar qual e 

o impacto do processo eleitoral sobre o contexto da Escola Publica, fazendo-se 

necessaria, para tal, refletir a pratica da gestao democratica nas Escolas Publicas 

Estaduais de Curitiba. 

Partindo-se do pressuposto que a eleigao de diretores e urn dos 

mecanismos participativos instituintes da gestao democratica na escola, entende-se 

como oportuno refletir sabre a questao da eleigao de dirigentes escolares porque, 

embora seja uma pratica adotada em alguns estados, nao se compreende o motivo 

pelo qual a maior parte da populagao detem tao poucas informagoes sobre a 

situagao existente. 

Nesse sentido, abordam-se, aqui, algumas das quest6es centrais acerca da 

participagao da comunidade no gerenciamento da Escola, com enfoque na 

democratizac;ao da gestao escolar, na qual a eleigao de dirigentes e a formagao do 

conselho escolar teriam urn papel fundamental no estabelecimento de relag6es 

dial6gicas entre escola e comunidade (FREIRE, 1997). 

A investigagao aborda, ainda, aspectos diretamente relacionados a 

participagao, autonomia e descentralizagao da gestao escolar na instituigao 

educacional. 

0 principia democratico da gestao escolar, considerado como base da 

educagao de "qualidade para todos", requer a participac;ao, o envolvimento e o 

compromisso da comunidade e do nucleo gestor com o desenvolvimento de praticas 

democraticas no interior da escola publica (FREIRE, 1997). Desse modo, existem 

preocupag6es determinantes que dizem respeito a participagao e as relagoes de 

poder envolvendo o conselho escolar, bern como o atual modelo de gestao, que se 

configura como esteio de uma politica educacional que tern como eixos centrais a 

gestao democratica e a autonomia escolar. 
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1.2 CENARIO ONDE FOI REALIZADA A PESQUISA (CONTEXTO) 

0 conhecimento das pesquisadoras quanto aos avanc;os e as dificuldades 

atravessados pela escola publica foi construido, principalmente, na vivencia de uma 

como diretora e outra como pedagoga em escolas publicas estaduais de ensino 

fundamental, medio e profissionalizante. 

Destaca-se como motivac;ao orientadora do interesse por essa tematica, 

tambem, o trabalho desenvolvido pelas pesquisadoras em setores do Sistema 

Estadual de Ensino, SEED e NREC, oportunidade em que ambas tiveram urn 

contato mais estreito com os problemas e conflitos existentes nas unidades 

escolares. 

0 contato direto com os problemas da escola definiu o referencial. Portanto, 

o prop6sito e realimentar uma discussao a respeito da necessidade de consolidac;ao 

da democracia e da participac;ao da comunidade entre a direc;ao e o conselho 

escolar, responsaveis diretos pela implementac;ao de processos democraticos nas 

escolas. 

Procurou-se levantar dados, tendo como base tres Escolas Estaduais de 

Curitiba, as quais, nesse estudo, serao denominadas Escola A, Escola 8 e Escola C, 

As questoes da pesquisa serao levantadas tanto na Secretaria de Estado da 

Educac;ao, quanto nos Nucleos Regionais das Areas Norte, Sui e de Curitiba. 

1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO: GERAIS E ESPECJFICOS 

Objetivo Geral 

ldentificar o impacto dos processos eleitorais sobre os contextos das escolas 

publicas. ~ 

Objetivos Especificos 

a) identificar os processos eleitorais nas escolas publicas; 

b) descrever os cenarios das eleic;oes nas escolas publicas; 

c) identificar os contextos das escolas ap6s os processos de eleic;oes. 
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1.4 RELEV AN CIA DO ESTUDO 

Ao abordar os aspectos relacionados a gestao democratica nos sistemas de 

ensino brasileiro constata-se uma idealizac;ao sobre a convivemcia entre membros da 

comunidade escolar, bern como sobre os mecanismos adotados pelo sistema, ou 

seja, a eleic;ao de diretores e do conselho escolar. 

A escola nao e uma instituigao isolada no espac;o. Ela tern uma hist6ria que 

foi e continua sendo construlda por aqueles que, em algum momento de suas vidas, 

por ela passaram. A escola e uma conquista de determinada comunidade que lutou 

para ter urn espac;o de acesso ao conhecimento para seus filhos. 

Ter uma escola e urn passo importante, mas nao o unico. Tao ou mais 

significativo do que o trabalho que se realiza no interior da escola e o direito e o 

dever da familia de acompanhar e ser informada sobre esse trabalho. 

De acordo com Pen in (2001, p. 85) 

Para cumprir sua func;ao social, portanto, a escola necessita estar em 
ligac;ao permanente com seu entorno. Do contrario, acabara por se 
transformar numa instituic;ao isolada, perdendo o poder de atrac;ao sobre as 
crianc;as jovens e suas familias. 

Nesse sentido, faz-se necessaria identificar o impacto dos processos 

eleitorais sobre o contexto das escolas Publicas Estaduais, permitindo que a 

comunidade escolar verifique a necessidade deste processo. 

Para se analisar os processos eleitorais e o seu impacto na comunidade 

escolar necessaria se faz, primeiramente, identificar o processo eleitoral nas escolas 

publicas estaduais, analisar como este ocorre e descrever os cenarios das eleic;oes, 

informac;oes imprescindlveis para que se possa, de fato, identificar o contexto da 

escola ap6s o processo de eleic;ao. 

1.5 SEQUENCIA LOGICA DOS CAPITULOS 

1 lntroduc;ao 

1 .1 Apres~ntac;ao do tern a e problema de pesquisa 

1.2 Descrever cenario onde ocorreu a pesquisa ( contexto) 



1.3 Objetivos do trabalho: gerais e especfficos 

1 .4 Relevancia do estudo 

1.5 Sequencia 16gica dos capitulos 

2. Fundamentac;ao Te6rico-Empirica 

2.1 Modelo existente de Direc;ao Escolar 

2.2 Aspectos da Administrac;ao Escolar 

2.3 Gestao Democratica 

2.4 Pratica de Recursos Humanos na Gestao das Escolas Publicas 
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2.5 Legislac;ao que fundamenta a gestao democratica, escolar e educacional 
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3.1 0 processo Democratico de Eleic;ao 
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3.3 Metoda da Pesquisa 

3.4 Procedimentos da pesquisa 

4. Apresentac;ao e Analise dos Dados 

4.1 Analise e apresentac;ao dos resultados de Diretores e Vice-diretores 

4.1.1 Quanta ao processo de eleic;ao ocorrido na escola 

4.1.2 Quanta ao processo de eleic;ao desejado na escola 

4.1.3 Efeito do processo de eleic;ao na escola 

4.2 Analise e apresentac;ao dos resultados de Professores, Funcionarios, 

Alunos e Pais. 

4.2.1 Quanta ao processo de eleic;ao ocorrido na escola 

4.2.2 Quanta ao processo de eleic;ao desejado na escola 
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4.3 Resultado das entrevistas feitas nas escola com professores 

4.4 Levantamento dos dados referentes a processos escolares 

5. Propostas de Melhorias 

Referencias Bibliograficas 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICO-EMPiRICA 

2.1 MODELO EXISTENTE DE DIRE<;AO ESCOLAR 

No que se refere especificamente a escolha dos dirigentes escolar, variadas 

sao as formas e as propostas de acesso a gestao das escolas publicas 

historicamente utilizadas no sistema educacional brasileiro. Entre elas, destacam

se: 

- diretor livremente indicado pelos poderes publicos ( estados e 

municfpios ): se fundamenta na prerrogativa do gestor publico em indicar 

o diretor como urn cargo de confianc;a da administrac;ao publica; 

- diretor de carreira: modalidade reduzidamente utilizada, sua configurac;ao 

encontra-se estruturada a partir do estabelecimento de criterios rfgidos ou 

nao. Nesse caso, o acesso ao cargo de diretor considera aspectos como: 

tempo de servic;o, merecimento e/ou distinc;ao, escolarizac;ao, dentre 

outros; 

- diretor aprovado em concurso publico: como mecanismo para nomeac;ao 

do diretor, por se creditar a esse processo a objetividade na escolha 

baseada em meritos intelectuais. E fundamental ressaltar que essa 

modalidade nao tern sido adotada pela maioria dos estados e municfpios; 

- diretor indicado por listas trfplices ou sextuplas ou processos mistos: 

consiste na consulta a comunidade escolar, ou a setores desta, para a 

indicac;ao de names dos possfveis dirigentes. Cabe ao Executivo ou a 

seu representante nomear o diretor dentre os names destacados e/ou 

submete-los a uma segunda fase, que consiste em provas ou atividades 

de avaliac;ao de sua capacidade cognitiva para a gestao da educac;ao; 

- eleic;ao direta para diretor: tern sido uma das modalidades tidas como das 

mais democraticas, apesar de se constituir tambem em uma grande 

polemica. A defesa dessa modalidade vincula-sa a crenc;a de que o 

processo implica uma retomada ou conquista da decisao sabre os 

destinos da escola pela propria escola. 
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Na ultima decada, desencadeou-se em muitos estados brasileiros urn 

movimento no sentido de privilegiar a sistematica de eleigao como forma de 

provimento dos cargos de diretores de escola, a partir da premissa de que a escolha 

de dirigentes por maioria de votos da comunidade escolar garantiria a 

democratizagao das relagoes intemas da escola, superando as mazelas decorrentes 

da sistematica de indicagao, alem de assegurar o compromisso da instituigao no 

cumprimento de sua missao, qual seja, oferecer oportunidades educacionais 

concretas a todos os cidadaos. 

Os estudos sobre eleigao do gestor escolar e sobre a autonomia da escola 

baseiam-se em elementos do processo participativo e na dificuldade de sua 

concretizagao, quer nas escolas, quer em processos de polfticas publicas. 

Envolvem, ainda, a influencia da democratizagao da gestao na melhoria da 

qualidade pedag6gica da escola. 

A consolidagao destes mecanismos naquilo que eles podem oferecer para 

seus membros, professores, alunos, pais, comunidade, no sentido da constituigao de 

sujeitos democraticos, desembocara na necessidade da eleigao de diretores. 

Neste raciocfnio, a eleigao de diretores nao e agregada a uma estrutura 

autoritaria e verticalista, de fora para dentro, mas surge de dentro para fora muito 

mais fortemente, num processo aut6ctone, como culminancia da participagao dos 

atores na construgao da escola nas suas diferentes dimensoes de atuagao junto a 
comunidade e a vida das criangas e jovens sob sua responsabilidade. 

2.2 ASPECTOS DA ADMINISTRA<;AO ESCOLAR 

A analise da produgao te6rica acerca da gestao educacional tern como ponto 

de partida a discussao conceitual sobre a administragao escolar. Marco referendal 

dos estudos sobre a natureza do trabalho desenvolvido pelos dirigentes escolares, a 

administragao escolar foi conceito largamente utilizado pela literatura pertinente para 

analisar os processos relacionados ao que, hoje, denomina-se gestao escolar 

(SILVA JUNIOR, 2002). 

A Administragao Escolar tern seus fundamentos na Teoria Geral da 

Administragao. Segundo os principais representantes da teoria administrativa do 



10 

seculo XX, a sociedade se apresenta como urn enorme conjunto de institui¢es que 

realizam tarefas sociais determinadas (HORA, 2002). Tendo em vista a 

complexidade das tarefas, a escassez de recursos disponfveis e a multiplicidade de 

objetivos a serem perseguidos, admite-se a necessidade de que essas institui<f(>es 

tenham suas ac;oes coordenadas e controladas por pessoas ou 6rgaos com fun¢es 

chamadas administrativas. 

A reflexao sobre a teoria da Administrac;ao escolar no Brasil tern sido feita 

basicamente a partir de dois tipos de enfoques. Urn privilegia o que pode ser 

chamado de paradigma da empresa e o outro, que se contrap6e a este, e o da 

formulac;ao da "especificidade da escola". 0 "paradigma da empresa", que 

determinou a constituic;ao do campo da administrac;ao escolar , no pals, utiliza como 

matriz os estudos e metodos da teoria geral da administragao e os adapta para a 

administrac;ao de unidades e sistemas escolares. 

A afirmac;ao mais marcante desta vinculagao deve-se a urn dos pioneiros 

nos estudos de administrac;ao escolar no Brasil, Jose Querino Ribeiro, que, em 

1938, publicou o livro Fayolismo na Administrac;ao de Escola Publicas, no qual o 

autor preceitua que o essencial e o reconhecimento, explicito ou implfcito, de que a 

administrac;ao de uma empresa qualquer nao difere da administrac;ao de uma 

Unidade ou Sistema Escolar. 

Os tn3s primeiros trabalhos que poderiam ser classificados como de 

administrac;ao escolar, no Brasil, sao os de autoria de Anfsio Teixeira (1935), 

Carneiro Leao (1938) e Jose Querino Ribeiro. Pela influencia que exerceu e ainda 

exerce na delimitac;ao desse campo de estudos, considera-se este ultimo como 

aquele que mais influenciou as concepc;6es correntes sobre o tema. Seu livro, 

"Fayolismo na Administrac;ao das Escolas Publicas", trata de uma transposic;ao dos 

conceitos de Henri Fayol e dos princfpios da administrac;ao cientffica para a 

administrac;ao das escolas. 0 mais influente precursor da teoria da administrac;ao 

escolar entre n6s parte da ideia de que "administrar uma escola - guardadas as 

devidas adaptac;oes e o mesmo que administrar urn a fabrica qualquer". 

A esta assertiva pode-se acrescentar que, para a burguesia, administrar 

uma fabrica ou uma escola significa expropriar os trabalhadores desses dois locais 

de qualquer controle sobre seu processo de trabalho. 0 fato deste controle estar 

menos desenvolvido no interior da Escola nao significa que as classes dominantes 
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tenham duas concepc;oes distintas de administrar, uma para a fabrica e outra para a 

Escola, mas, sim, que na fabrica, por ser mais estrategico para a reproduc;ao do 

sistema, este controle tenha sido implantado primeiro, enquanto que na Escola ele 

apenas se esboc;a, pelo menos no Brasil. 

Portanto, a administrac;ao, da forma como e entendida e realizada hoje, e 

produto de longa evoluc;ao hist6rica, marcada por contradic;oes sociais e pelos 

interesses politicos em jogo na sociedade, determinada pelas relac;oes economicas, 

polfticas e sociais estabelecidas no modo de produc;ao capitalista (PARO, 2001 ). 

Nos seus prim6rdios, a administrac;ao escolar esteve fortemente marcada 

pelas refen3ncias te6ricas e praticas da Administrac;ao de Empresas, mais 

especificamente pelos pressupostos de Fayol e Taylor (OLIVEIRA, 2004). Segundo 

a mesma autora, a constituic;ao da administrac;ao escolar como disciplina no Brasil 

foi marcada por pontos de vista nem sempre consensuais. 

A prop6sito, pode-se recorrer a urn trecho de urn pronunciamento de Anfsio 

Teixeira, urn dos pioneiros nos estudos sobre administrac;ao escolar no pafs, a fim 

de tentar entender o esforc;o de definic;ao do campo profissional do administrador: 

Mas, que e o administrador? 0 administrador e homem que disp6e dos 
meios e dos recursos necessaries para obter alguns resultados. Resultados 
certos, e isto e urn administrador. Logo, determinados, propositais, 
estabelecidos pela a9ao intentada. Nao ha fun9ao mais constante nem mais 
geral. A vida esta completamente saturada dela. Sem administra~o. a vida 
nao se processaria. Mas ha dois tipos de administra9ao: e daf e que parte a 
dificuldade toda. Ha uma administra9ao que seria, digamos, mecanica, em 
que planejo muito bern o produto que desejo obter, analiso tudo que e 
necessaria para elabora-lo, divido as parcelas de trabalho envolvidas nessa 
elabora9ao e dispondo de boa mao-de-obra e boa organiza9ao, entro em 
produ9ao. E a administra9ao da fabrica. E a administra9ao, por conseguinte, 
em que a fun9ao de planejar e suprema e a fun9ao de executar, minima. E 
ha outra administra9ao- a qual pertence o caso da Administra9ao Escolar
muito mais dificil (TEIXEIRA, 1961, p. 2). 

Depreende-se deste discurso o entendimento de que a administrac;ao esta 

presente em todas as esferas da vida social, e que cabe ao administrador planejar 

de forma racional as ac;oes com vistas a obter os resultados almejados. Ao mesmo 

tempo, Teixeira reconhece que administrar uma escola e algo distinto de se 

administrar uma fabrica, por exemplo (op cit). 

Para aquele autor, o professor que revelasse maior capacidade 

administrativa deveria orientar-se naturalmente para a especializac;ao de 

administrador da escola; aquele que possufsse atributos para o magisterio deveria 
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especializar-se para ser supervisor; e, por fim, o professor que apresentasse maior 

aptidao para orientar os alunos, para compreender os seus problemas, deveria 

transformar-se no futuro orientador escolar (TEIXEIRA, 1961). Estes formariam o 

staff da administragao da escola, assumindo a coordenagao do trabalho pedag6gico 

por meio do estabelecimento de atribuigoes e responsabilidades especfficas. 

Por certo, a escola, como qualquer outra instituigao, . precisa ser 

administrada, e tern na figura de seu diretor o responsavel ultimo pelas agoes af 

desenvolvidas. E a partir dessas demandas que nasce a administragao escolar 

como disciplina e pratica administrativa, resultante da aplicagao pragmatica e 

instrumental da Teoria Geral da Administragao ao campo educacional. 

Para ilustrar essa filiagao a chamada "ciencia geral da administragao", cita

se o professor Jose Querino Ribeiro, tambem urn dos pioneiros nos estudos de 

administragao escolar no Brasil: "Administragao Escolar eo complexo de processos, 

cientificamente determinaveis, que, atendendo a certa filosofia e a certa polftica de 

educagao, desenvolve-se antes, durante e depois das atividades escolares para 

garantir-lhes unidade e economia" (RIBEIRO apud SILVA JUNIOR, 2002, p. 200). 

Subjacente a esta definigao, coloca-se a postulagao da neutralidade tecnico

etica da disciplina, consistindo sua tarefa em reunir meios para que as atividades 

prescritas se desenvolvam de forma unitaria e economica. A administragao 

educacional nasce, desse modo, no Brasil, muito distanciada de preocupagoes com 

a construgao autonoma de seus objetos de estudo, despreocupada com a propria 

possibilidade de sua elaboragao te6rica, ja que renuncia por antecipagao ao trabalho 

de produgao de seus pr6prios conceitos. 

De urn lado, adquire o carater de aplicagao dos conceitos de uma pretend ida 

ciencia geral da administragao; de outro, busca se acercar dos conceitos das 

ciencias sociais que possam fornecer referenciais as suas analises. Acrescente-se, 

ainda, que a proposta de constituigao de uma disciplina academica denominada 

administragao escolar orienta-sa muito mais pelo prop6sito de auxiliar o 

desenvolvimento das atividades pratico-institucionais das escolas do que pelo 

prop6sito de identificagao e sistematizagao de urn conjunto de questoes te6ricas 

que, por sua natureza, justificassem seu tratamento especffico em urn novo campo 

de conhecimento. 
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Silva Junior (2002) associa-se a outros autores brasileiros nas criticas a 

essa perspectiva, apontando a impropriedade da derivac;ao de principios te6ricos da 

administrac;ao generico-empresarial para o campo da administrac;ao escolar. Para 

este autor, faz-se necessaria aprofundar essa critica, evidenciando a fragilidade 

te6rica da propria "ciencia geral da administrac;ao". 

Nesse sentido, afirma: 

Com uma razoavel dose de boa vontade, ou de inocencia, poder-se-ia 
talvez conferir as teorias administrativas o estatuto de teorias normativas ou 
prescritivas, nao o de teorias verdadeiramente explicativas, fundadas na 
razao cientifica. Quer isso dizer que suas proposic;:oes nao sao propostas de 
explicac;:ao, mas propostas de ac;:ao: as coisas "devem ser" feitas dessa ou 
daquela forma. Ora, a ciencia nao e o territ6rio do "deve ser", mas 
simplesmente o territ6rio do "e". 0 cientista nao determina, explica; nao 
impoe, apresenta; nao julga, preve; nao estigmatiza, considera (SILVA 
JUNIOR, 2002, p. 208). 

A partir do final dos anos 1970 ocorre urn processo de politizac;ao do campo 

da administrac;ao escolar, estabelecendo a discussao em torno do Iugar da politica 

educacional, aliada a urn profunda questionamento sabre a separac;ao entre a 

tecnica e a politica. A exacerbac;ao de concepc;6es tecnicistas e normativistas 

contribuiram para urn certo empobrecimento te6rico da administrac;ao escolar, 

revelando interesses, concepc;oes e ideologias que inspiraram as poHticas 

educacionais no pais durante decadas (OLIVEIRA, 2004). 

Para Hora (2002), sao as limitac;6es que a teoria geral da administrac;ao 

imp6e a teoria da administra({aO da educac;ao, submetida a condic;ao de ciencia 

aplicada, que exigem dos administradores educacionais urgencia em desvelar a 

parcialidade de suas praticas e, de posse dessa consciencia, trabalhar na 

persecu({ao de outros objetivos, visando apreender a natureza e especificidade da 

educac;ao e seus desafios. 

2.3 GESTAO DEMOCRATICA 

Por outro lado, as quest6es contemporaneas sabre a gestao da educa({ao 

exigem urn grande esfor({o de revisao critica da pratica da administra({ao escolar no 

Brasil. Entretanto, o quase abandono do conceito de administra({ao escolar em favor 
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do conceito de gestao escolar tern sido marcado por controversias e imprecisoes 

conceituais. Por exemplo, ao conceito de gestao escolar, acrescenta-se, ate por 

determinac;ao legal, no caso brasileiro, o adjetivo democratica, interpretado por 

muitos como participativa, sem que se proceda a uma maior explicitac;ao do carater 

democratico ou participative da gestao pretend ida (SILVA JUNIOR, 2002). 

E ainda este autor quem chama a atenc;ao para o fato de que os adjetivos 

democratica e participativa sobrepoem-se ao adjetivo publica, que melhor indicaria o 

sentido da administrac;ao pretendida. 

A hegemonia semantica e discursiva do conceito de gestao no debate 

educacional brasileiro favorece a adoc;ao de metodos de ac;ao caracteristicos da 

gestao empresarial. lsto se expressa, dentre outros mecanismos, pelos "contratos de 

gestao", instrumentos viabilizadores e legitimadores da distribuic;ao diferenciada de 

recursos, baseados na 16gica da competitividade empresarial que comec;a a 

impregnar deterrninadas escolas publicas no pais. 

Portanto, ha que se definir com maior precisao o conceito de gestao escolar 

da forma como a entendemos no Brasil, buscando expliCitar melhor sua natureza e 

as adjetivac;oes a ela subjacentes, como democratica e participativa, por exemplo. E 
evidente que a gestao escolar transcende em muito a dimensao administrativa, 

assumindo, tambem, dimensao pedag6gica, constituindo-se em elemento de 

mediac;ao de processes que permeiam a instituic;ao escolar, envolvendo meios e 

fins. 

0 termo gestao democratica da educac;ao emerge a partir dos movimentos 

que resultaram em conquistas democraticas para a sociedade brasileira durante a 

decada de 1980. Tais manifestac;oes tiveram como bandeira a luta em defesa da 

escola publica e por melhores condic;oes de trabalho e remunerac;ao para os 

professores, incluindo tambem reivindicac;oes por mudanc;as na gestao e 

organizac;ao da educac;ao e a valorizac;ao do magisterio como profissao. 

Nesse sentido, a gestao democratica da educac;ao passa a representar a 

luta pelo reconhecimento da escola como espac;o de politica e trabalho, 

possibilitando o debate sobre os objetivos educacionais (OLIVEIRA, 2004). Alem 

disso, a defesa da autonomia como possibilidade da participac;ao da comunidade 

usuaria nos processes decis6rios da escola contribuiu significativamente para o 

entendimento de que fazia-se necessaria pensar a gestao escolar sob outra 
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perspectiva. Associa-se a isso a possibilidade de cada estabelecimento de ensino 

poder elaborar o seu projeto politico-pedag6gico, definir seu calendario, eleger 

diretamente seu diretor, constituir colegiados, dentre outras. 

Tais mudanc;as ocorridas no ambito das escolas, alicerc;adas pela legislac;ao 

vigente - Constituic;ao Federal e LOB - repercutiram nas teorias· do campo da 

administrac;ao escolar, implicando em relativo desuso do proprio termo (OLIVEIRA, 

2004 ). Para a mesma autora, haveria urn entendimento quase tacito entre os 

pesquisadores da area educacional de que 0 termo gestao e mais amplo e aberto 

que administrac;ao, sendo este ultimo carregado de conotac;ao tecnica, tendo 

predominado nas decadas anteriores como orientac;ao para as escolas. Por sua vez, 

a gestao implicaria participac;ao, suscitando a ideia de que a politica, como praxis 

social, esta presente na escola. 

Por sua vez, Sander (2002) concebe a pratica da administrac;ao da 

educac;ao em tres dimensoes: analitico-pedag6gica, organizacional e politica. A 

dimensao pedag6gica e de natureza tecnica e refere-se aos processos de ensino e 

aprendizagem. A dimensao organizacional ou burocratica refere-se a estrutura e 

funcionamento da instituic;ao educacional. A dimensao politica refere-se as relac;oes 

entre a escola e o contexto social no qual ela esta inserida com suas forc;as 

economicas, politicas e culturais. Para aquele autor, no cotidiano da escola os 

educadores - diretores, professores, supervisores, tecnicos - vivenciam de maneira 

imbricada esses tres aspectos- o pedag6gico, o organizacional e o politico. 

A gestao escolar, portanto, constituir-se-ia na interface dessas tres 

dimensoes, cuja centralidade situa-se na organizac;ao e coordenac;ao do trabalho 

escolar. Existem hoje novas demandas decorrentes das ultimas decadas, 

concorrendo para que os dirigentes escolares deparem-se com muitas orientac;oes 

diferentes sobre como organizar e administrar as escolas. 

Por outro lado, ganha cada vez mais forc;a a defesa da participac;ao da 

comunidade usuaria nas decisoes sobre a vida institucional da escola. Ha uma 

crescente aceitac;ao de que a gestao da escola deve ocorrer de forma 

descentralizada, com a participac;ao efetiva dos conselhos escolares, sugerindo, 

propondo, fiscalizando a aplicac;ao de recursos financeiros, construindo junto com a 

direc;ao o projeto polftico-pedag6gico da escola, discutindo a avaliac;ao escolar e a 

estrutura curricular, buscando estreitar os vfnculos sociais com a comunidade local, 



16 

trazendo os pais de alunos para a discussao nao apenas do rendimento de seus 

filhos, mas, sobretudo, para participarem como cidadaos das deliberac;oes sobre os 

rumos da escola. 

A questao da participac;ao da populac;ao usuaria na gestao da escola basica 

esta relacionada as iniciativas necessarias para a superac;ao da atual situac;ao de 

precariedade do ensino publico do pais, em particutar o ensino fundamental. Nesse 

sentido, Paro (2002, p. 57) tece as seguintes considerac;oes: 

Diante da insuficiencia da ac;ao do Estado no provimento de urn ensino 
publico em quantidade e qualidade compatfveis com as necessidades da 
populac;ao, propugna-se pela iniciativa desta no sentido de exigir os 
servic;os a que tern direito. E a populac;ao usuaria que mantem o Estado 
com seus impostos e e precisamente a ela que a escola estatal deve servir, 
procurando agir de acordo com seus interesses. 

A perspectiva da gestao democratica pressupoe a participac;ao efetiva de 

seus usuarios, contribuindo para que a escola funcione a contento atraves da 

adesao aos prop6sitos educativos a que ela deve visar, resultando em ac;oes 

efetivas que impliquem na melhoria da qualidade do ensino ministrado. 

Portanto, o envolvimento desses sujeitos sociais como protagonistas de uma 

praxis politica no ambito da escola requer formas de organizac;ao independentes 

nascidas no seio da comunidade, criando condic;oes para que a participac;ao popular 

seja viabilizada, constituindo urn espac;o publico de decisao nao tutelado pelo 

Estado. 

2.4 PRATICAS DE RECURSOS HUMANOS NA GESTAO DAS ESCOLAS 

PUBLICAS 

A pratica estabelecida, hoje, no que diz respeito a recursos humanos no 

estado do Parana esta Ionge de ser a ideal. As escolas ficam a merce de urn setor 

de recursos humanos que, apesar de ser constituldo por pessoas oriundas da 

propria escola, tratam a distribuic;ao de pessoal de forma descabida, como se nao 

compreendessem o mecanismo peculiar que caracteriza uma escola. 

Fato e que as distribuic;oes de aulas sempre ocorrem em momentos 

inoportunos; durante o ano, em qualquer momento, e comum a alternancia de 



17 

professores, a capacitac;ao nem sempre atende uma demanda real e os sistemas de 

contratac;ao nao conseguem, em muitos casos, principalmente em escolas do 

interior, dar conta do numero de funcionarios necessarios para o adequado 

funcionamento da escola. 

Os sistemas de contratac;ao do Estado, tais como PSS (Processo de 

Selec;ao Simplificado ), criados para suprir urn a demand a existente, ou seja, 

preencher o quadro de professores com agilidade, evitando a falta de professores 

nas salas de aulas, de fato permitiu e ainda permite que as escolas sejam supridas 

rapidamente com profissionais da area, po"rem nem sempre com a qualidade 

pretend ida. 

E existe tam bern o fato do professor do Quadro Proprio do Magisterio (QPM) 

ser designado para assumir aulas durante o bimestre, tendo o PSS que abrir mao 

das aulas. Estando o dirigente da escola a merce deste sistema, nem sempre ele 

pode opinar quanto a qualidade de urn e de outro, e sim, simplesmente autorizar a 

troca do professor. 

Quanto ao Diretor, o gestor deste sistema, na · grande maioria das vezes 

faltam-lhe subsfdios para lidar com a Gestao do Pessoal e das demandas advindas 

dos setores a que a escola esta subordinada, fazendo com que este profissional 

tome-se apenas urn "apagador de incendios" dentro da escola e nao urn Gestor, 

como seria o ideal. 

As reuni6es de diretores tomam-se apenas ocasi6es em que e feito o 

repasse de informac;6es e de reclamac;6es do sistema, muito distante de uma 

oportunidade de se estabelecer discuss6es sensatas e produtivas acerca dos 

objetivos administrativos e pedag6gicos da escola. 

As inumeras atribuic;6es deste Gestor, que tern sob sua responsabilidade 

desde os aspectos estruturais da escola ate a gestao de pessoal, fica ainda mais 

comprometida com a falta de mao de obra basica, tais como cantineiras e serventes, 

tendo que, em alguns casos, o corpo docente auxiliar neste processo. 
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2.5 LEGISLA<;AO QUE FUNDAMENTA A GESTAO DEMOCRATICA, ESCOLAR 

E EDUCACIONAL 

Nao por acaso, durante muitos anos, as escolas adotaram o modelo de 

administrac;ao cientifica baseado nos princfpios de Frederick Taylor. Na sociedade 

industrial do inicio do sEkulo XX predominava, "com sucesso", a administrac;ao 

cientifica, centralizadora e hierarquizada. A teia administrativa tinha a conformagao 

de piramide, cujo topo hierarquico era legitimamente ocupado pelo chefe detentor de 

todo poder de decisao e de mando. Os demais membros desse conjunto, 

distribuldos por especializac;oes, eram mais executores de ordens e planejamentos 

do que decisores. Quanto mais pr6ximos da base da piramide, menor o poder de 

decisoes, menos educac;ao formal e menos respeito social. 

Essa forma de administrar se estendeu a escola, condicionada pela politica 

economica e cultura dominante. Na base da piramide do sistema educacional 

cumprir planejamentos pedag6gicos ex6genos a sua realidade escolar constitula, 

provavelmente, o principal alvo das atenc;oes de diretores e professores, conforme a 

expectativa administrativa de seus superiores. Ate o inicio da segunda metade deste 

seculo, a execuc;ao obrigat6ria de tais planejamentos era acompanhada por visitas 

peri6dicas de inspetores do Ministerio da Educac;ao (MEC). 

Existem, ainda hoje, nas escolas, resqulcios daquela forma de administrar, 

centralizadora, autocratica e hierarquizada. Contudo, a abertura polftica nacional dos 

anos 80 abriu espac;o para que a educac;ao fosse pensada a partir da realidade 

escolar e o cumprimento de planejamentos padronizados foi relaxado. 

E preciso tomar a escola em sentido amplo, representando o Iugar em que 

crianc;as, jovens e adultos reunem-se cotidianamente em torno do desafio de ensinar 

e aprender. 0 termo escola, pois, abrange desde organizac;oes que abrigam as 

primeiras praticas de educac;ao infantil ate aquelas que recebem pessoas 

interessadas em saberes mais elaborados, a exemplo das instituic;oes de nlvel 

superior. 

A especificidade da escola reside no fato de constituir-se em espac;o para o 

qual convergem estudantes e professores, configurando-se como uma comunidade 

de aprendizes. Sua razao de existir esta intrinsecamente ligada a tarefa primordial 
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de bern ensinar e aprender. Gestao escolar bem-sucedida, portanto, e aquela 

voltada para a aprendizagem de todos os alunos. 

Nos ultimos anos, o Brasil tern vivenciado mudan<;as significativas em 

diversas esferas da vida economica e social. A organizac;ao e a estrutura do sistema 

educacional, como parte desse contexto mais amplo, tambem tern passado por 

inumeras transformac;oes expressas tanto na base legal produzida a partir do final 

da decada de 1980, como nos contomos que a gestao escolar vern assumindo em 

perfodo mais recente. 

Ha toda uma legislac;ao educacional, definida pelos espac;os parlamentares 

competentes e influenciada pelos movimentos sociais organizados, que pode ser 

acionada para favorecer a gestao democratica da escola basica. 

Algumas das mudanc;as estruturais da educac;§o brasileira tern origem na 

Constituic;ao Federal de 1988. Alguns anos depois, em 1996, modificac;oes foram 

introduzidas no capitulo da educac;§o da Carta Magna, atraves da Emenda 

Constitucional no. 14/96. No mesmo ano foi promulgada uma nova Lei de Oiretrizes 

e Bases da Educac;ao Nacional (LOB - Lei no. 9.394/96) e criado e regulamentado o 

Fundo de Manutenc;ao e Oesenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizac;ao 

do Magisterio (FUNOEF- Lei no. 9.424/96). A essas orientac;oes vieram somar-se 

urn amplo conjunto de prioridades estabelecidas no Plano Nacional de Educac;ao 

(PNE), com vigencia de dez a nos, sancionado pela Lei no. 10.172, de 9 de janeiro 

de 2001. 

Entre os princlpios que devem nortear a educac;ao escolar, contidos na 

Carta Magna - a Constituic;ao Federal de 1988 -, em seu art. 206, assumidos no art. 

3°, inciso VIII da Lei n°. 9.394/96- Lei de Oiretrizes e Bases da Educac;ao Nacionai

LOBEN, consta, explicitamente, a "gestao democratica do ensino publico, na forma 

desta Lei e da legislac;ao dos sistemas de ensino" (inciso VIII do art. 3° da LOB). 

Trata-se de enfrentar o desafio de constituir uma gestao democratica que 

contribua efetivamente para o processo de construc;ao de uma cidadania 

emancipadora, o que requer autonomia, participac;ao, criac;ao coletiva dos nfveis de 

decisao e posicionamentos crfticos que combatam a ideia burocratica de hierarquia. 

Para tanto, e fundamental que a escola tenha a sua ''filosofia poHtico-pedag6gica 

norteadora", resultante, como ja mencionado, de uma analise crftica da realidade 

nacional e local e expressa em urn projeto polftico-pedag6gico que a caracterize em 
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sua singularidade, permitindo urn acompanhamento e avaliactao continuos por parte 

de todos os participantes das comunidades escolar ( estudantes, pais, professores, 

funcionarios e directao) e local ( entidades e organizact6es da sociedade civil 

identificadas como projeto da Escola). 

A autonomia da escola para experienciar uma gestao participativa tambem 

esta prevista no art. 17 da LDBEN, que afirma: "os sistemas de ensino assegurarao 

as unidades escolares publicas de educactao basica que os integram progressivos 

graus de autonomia pedag6gica e administrativa e de gestao financeira, observadas 

as normas gerais de direito financeiro publico". 

A LDBEN e mais precisa ainda, nesse sentido, em seu art. 14, quando 

afirma que 

[ ... ] os sistemas de ensino definirao as normas da gestao democratica do 
ensino publico na educagao basica de acordo com as suas peculiaridades, 
conforme os seguintes princlpios: I - participagao dos profissionais da 
educagao na elaboragao do projeto pedag6gico da escola; II - participagao 
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Cabe lembrar, ainda, a existencia do Plano Nacional de Educactao (PNE), 

aprovado como Lei n°. 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Esse Plano estabelece 

objetivos e prioridades que devem orientar as politicas publicas de educactao no 

periodo de dez anos. Dentre os seus objetivos, destaca-se "a democratizactao da 

gestao do ensino publico, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos principios 

da participactao dos profissionais da educactao na elaboractao do projeto pedag6gico 

da escola e a participaQao das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

ou equivalentes", bern como a descentralizactao da gestao educacional, com 

fortalecimento da autonomia da escola e garantia de participaQao da sociedade na 

gestao da escola e da educactao. 

A tramitactao da LDBEN e do PNE na Camara dos Deputados e no Senado 

Federa! foi objeto de disputa de interesses contradit6rios dos grupos sociais 

organizados. Apesar das restrict6es as propostas resultantes do Forum Nacional em 

Defesa da Escola Publica, a LDBEN e o PNE sao instrumentos que dao respaldo 

legal as politicas concretas de fortalecimento da gestao democratica das escolas 

publicas. 0 importante, entao, e utilizar esses instrumentos segundo uma visao de 

mundo compromissada com a constructao de uma educactao basica realmente 

cidada. 
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As novas politicas publicas, provavelmente sob o efeito do espirito 

neoliberal, passaram a contemplar a descentraliza9ao administrativa e a gestao 

escolar participativa de cunho democratico, com o foco na realidade da escola e de 

suas comunidades escolar e local. 

2.6 ELEI<;AO DE DIRETORES NO PARANA 

No Estado do Parana, a epoca do governo Jose Richa, em 13 de abril de 

1983, pelo Decreto n°. 455/1983, estabelecia-se a primeira elei9ao para diretor de 

estabelecimentos de ensino, onde, no Art. 1°, mencionava que: 

As func;:oes de diretor de estabelecimento de ensino de primeiro e segundo 
graus - regular, supletivo e especial, da rede estadual de ensino, inclusive 
do que goza de autonomia administrativa e financeira, serc~o exercidas 
mediante designac;:ao pelo Secretc:kio de Estado da Educac;:ao, por escolha 
em lista trfplice organizada na forma deste Decreta e no Artigo 6° A lista 
trfplice para os fins deste Decreta sera composta pelos tres names mais 
votados. 

Em 17 de junho de 1983, derivada de urn pressuposto manifesto, qual seja; 

"A postura democratica do diretor esta firmemente vinculada a legitimidade do seu 

mandato" aconteceu a primeira elei9ao de diretores de escolas estaduais, 

A Secretaria de Educac;:ao entende que essa eleic;:ao e uma importante 
conquista democratica na escola ... e urn exercfcio de convivencia social 
que ... tomenta a discussao, o debate, o crescimento de uma comunidade, 
ensejando uma gestao participativa e representativa do consenso 
comunitario escolar em torno de princfpios e procedimentos de uma 
polftica educacional que defende, acima de tudo, uma educac;:ao 
essencialmente democratica, nacional e popular (ZABOT, 1984.p.88). 

Ainda no governo de Jose Richa, em 21 de novembro de 1984, a 

Assembleia Legislativa decreta eo governador sanciona a Lei n.0 7961/84 que traz 

em seu Art. 1 o. "A escolha dos diretores de estabelecimento de ensino publico de 1° 

e 2° graus regular, supletivo e especial, da rede estadual de ensino, inclusive o que 

goza de autonomia administrativa, sera efetuada mediante elei9ao direta organizada 

na forma desta Lei". E em seu Art. 3°.: "0 candidato que obtiver a maioria simples 

dos votos sera designado pelo Secreta rio de Estado da Educa9ao". 
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0 final do seculo XX testemunhou varias mudanQaS na politica da 

administraQao da educaQao brasileira. 0 discurso legal e politico passou a 

mencionar uma maior participaQao da sociedade. 0 Estado passa a permitir e 

incentivar a coexistencia de varias formas de gerenciamento escolar, aparentemente 

mais democraticas. Desse modo, a indicaQao polftica de diretores escolares perde a 

primazia e da espaQo a uma maior participaQao da comunidade na seleQao de 

diretores escolares e na conduQao do nivel de qualidade do processo educacional. 

Sao criados colegiados ou conselhos escolares com poder deliberative e autonomia 

para tamar certas decisoes no ambito da escola, sao permitidas eleiQ6es de 

diretores, sao ativadas as participaQ6es de pais, lfderes comunitarios, sao realizadas 

experiencias com concursos publicos (de pro vas e tftulos) e cursos e concursos para 

diretores; dentre outros. ComeQa-se a discutir a importancia da preparaQao de 

diretores escolares que incentivem a participaQao das comunidades escolar e local, 

atendendo, assim, a legislaQaO vigente. 

Em 26 de novembro de 2003 a Lei no 14231/03, sancionada pelo entao 

governador Roberto Requiao, define criterios de escolha, mediante consulta a 
comunidade escolar, para designaQao de Diretores e Diretores auxiliares da Rede 

Estadual de EducaQao Basica do Parana, assim estabelecendo: 

Art. 1 o. A designactao de Diretores e Diretores Auxiliares da Rede Estadual 
de Educa9ao Basica do Parana e competencia do Poder Executivo, a qual 
fica delegado, nos termos desta lei, a Comunidade Escolar, mediante 
consulta a ser realizada simultaneamente em todos os Estabelecimentos de 
Ensino. 
Art. 9° ... 
§ 1.0 

- Sera considerada vencedora a chapa ou candidato que obtiver o 
maior resultado apurado com a formula descrita no artigo 11 desta lei. 

Tambem nesta lei fica estabelecida forma pela qual sera feito o registro dos 

candidatos, o voto e demais informaQ6es pertinentes a realizaQao da eleiQao de 

diretores, onde a Comunidade Escolar1 torna-se a principal participante. 

Ja na ResoluQao n. o 2847/2005, que dispoe sabre o processo de escolha de 

Diretores e Diretores Auxiliares dos Estabelecimentos de Ensino da Rede Estadual 

de EducaQao Basica do Parana, sao estabelecidas algumas normas 

complementares necessarias ao born andamento das eleiQ()es de Diretores e 

1 
Entende-se por Comunidade Escolar os professores, especialistas em educayao, funcionarios, pais ou 

responsaveis e os alunos do Estabelecimento de Ensino onde se dara a designayao dos diretores. 
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Diretores Auxiliares dos Estabelecimentos de Ensino da Rede Estadual de 

Educa<;ao Basica do Parana, tais como; a) Atribui<;oes da Coordena<;ao; b) da 

Comissao Central; c) das Comissoes dos Nucleos Regionais de Educa<;ao; d) dos 

Prepostos; e) da Comissao Eleitoral; f) Requisites para a lnscri<;ao da Chapa; g) dos 

Procedimentos para lmpugna<;ao e Recursos; h)· da Mesa Receptora e 

Escrutinadoras; i) da Propaganda; j) das Sele<;oes; k) dos Votantes. 

Fica estabelecida, tambem nesta Resolu<;ao, no ato da inscri<;ao da chapa, a 

apresenta<;ao de urn Plano de A<;§o para os dais anos de mandata. 

Art. 11 Sao requisitos para o registro da chapa: 
[ ... ] Pan3grafo (mico. Este Plano servira como subsidio para a Coordena9ao 
de Apoio a Dire9ao e Equipe Pedag6gica - CADEP organizar o Projeto de 
Forma9ao Continuada dos Diretores da Rede Publica Estadual de 
Educayao Basica. C6pias dos Pianos devem ser enviados ao Nucleo 
Regional de Educa9ao, que os remetera a CADEP. 

Na lnstru<;ao Normativa n. o 02/2005/DG, alem das norm as estabelecidas nas 

demais leis e resolu<;oes fica estabelecida para a elei<;ao de 25 de novembro de 

2005 a utiliza<;ao de procedimentos eleitorais, tais como: 

Art.89 Este procedimento eleitoral compreende a utiliza9ao dos seguintes 
anexos 
Anexo I - Rela9ao de representantes de alunos nao-votantes. 
Anexo II- Rela9ao de alunos votantes. 
Anexo Ill- Rela9ao de Professores, Especialistas e Funcionarios Votantes. 
Anexo IV- Cedula de vota9ao. 
Anexo V - Ata de vota9ao. 
Anexo VII - Edital de convoca9ao. 
Anexo VIII - Ata de Escrutina9ao. 
Anexo IX - Designa9ao e Credenciamento dos Membros das Mesas 
Receptoras. 
Anexo X - Designa9ao e Credenciamento dos Membros das Mesas 
Escrutinadoras. 
Anexo XI - Credenciamento Fiscal. 
Anexo XII - Mapa de Apura9ao com o Resultado Final. 
Anexo XIII- Cronograma. 

Em 15 dezembro de 2006 foi sancionada a Lei n°. 15.329/2006, que altera a 

reda<;ao dos dispositivos da Lei n° 14.231/2003, que dispoe sabre consulta para 

designa<;ao de Diretores e Diretores Auxiliares dos estabelecimentos de ensino, em 

seus artigos: 3° - 4°, I e Paragrafo Unico- 5°- 8°, I - 15. 0 artigo 15 altera a dura<;ao 

do mandata: a gestao de Diretor e Diretor Auxiliar sera de 3 (tres) anos, com infcio 
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no primeiro dia util do ano civil subseqi.iente, sendo admitidas duas recondw;oes 

consecutivas. 

Quais as lir;oes que resultam, ate o presente momenta, de todo o processo 

instaurado a partir da luta por uma real democracia no ambiente escolar? 

Pode-se afirmar que sao muitas as lir;oes, ao menos para alguns dos 

envolvidos mais diretamente, em especial a de constatar que as eleir;oes para 

diretores escolares estao consolidadas. Para outros, ha, ainda, urn Iongo caminho a 

ser percorrido para que a gestao democratica se de, de fato. A questao configura-sa 

no convencimento de que o exercicio do poder ja nao podera mais se dar de forma 

individual, auto rita ria e solitariamente, sobretudo ao se tratar do que e publico. 

Apesar de legalmente constitulda a eleir;ao direta para diretor, por si s6, nao 

garante uma atuar;ao positiva e dinamica na escola. Na verdade, a questao e bern 

mais complexa e envolve tambem as relar;oes de poder entre grupos de interesses 

diferentes e da forma como esses grupos constroem a sua autonomia. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 0 PROCESSO DEMOCRA TICO DE ELEI<;OES 

As expectativas e decepQ6es dos envolvidos podem tambem ser pensadas 

na perspectiva das concepQ6es do modelo democratico que subjazem em todo 

processo eletivo da escola analisada, as quais, porem, nao sao expressas nem 

discutidas na sua plenitude. 

Chauf (1982) discute as diferentes vertentes da concepQao liberal 

apresentando urn conjunto de criterios politicos e sociais que marcam esse tipo de 

democracia, destacando que: 

A peculiaridade liberal esta em tomar a democracia estritamente como urn 
sistema politico que repousa sobre os postulados institucionais que se 
seguem, tidos, entao, como condi96es sociais da democracia: a legitimidade 
do poder e assegurada pelo fato de os dirigentes serem obtidos pela 
consulta populares peri6dicas onde a enfase recai sobre a vontade 
majoritaria ( ... ); a elei9ao pressupoe a competi9ao entre posi96es diversas, 
sejam elas de homens, grupos ou partidos ( ... ); a competi9ao pressupoe a 
publicidade das opinioes e liberdade de expressao ( ... ); a repeti9ao da 
consulta em intervalos regulares visa proteger a minoria garantindo sua 
participa~o onde se decidem as questoes de interesse publico, e visa 
proteger a maioria contra o risco de perpetua9ao de urn grupo no poder ( ... ); 
a potencia politica e limitada pelo judiciario, que nao s6 garante a 
integridade do cidadao face aos governantes, como ainda, garante a 
integridade do sistema contra a tirania, submetendo o proprio poder a lei, 
isto e, a Constitui9ao (CHAUf, 1982, p. 89). 

Diz, ainda, a autora, que os criterios mencionados configuram a democracia 

como uma forma de vida social, que se manifesta apenas no processo eleitoral, na 

mobilidade do poder e, sobretudo, em seu carater representativo. Este formalismo e 

bastante criticado pelos marxistas, que denunciam ser a democracia modelada 

sobre o mercado e sobre as desigualdades s6cio-econ6micas. Estas nao sao 

questionadas. E uma farsa bern modelada e seus mecanismos impedem 

efetivamente a instauraQaO da democracia real. 
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3.2 PUBLICO AL VO DA PESQUISA 

Para verificar in loco se tal democracia persiste apesar dos mecanismos 

adotados pelos govemantes, pretende-se, com a realiza~ao da presente pesquisa, 

levantar OS da'dos referentes as elei~oes de Diretores das Escolas Publicas, 

examinar os cenarios nos quais ocorrem essas elei~oes e investigar como esta a 

Escola a partir desse processo de elei~ao. 

Para a pesquisa quantitativa tem-se como referencia 3 escolas publicas 

estaduais de Curitiba que, inicialmente, serao denominadas como A, 8, e C. Tendo 

por objetivo apresentar urn cenario geral das elei~oes de diretores nas Escolas 

Publicas Estaduais de Curitiba, levou-se em considera~ao prioritariamente o fato das 

escolas terem perdido o foco do trabalho pedag6gico, abrindo urn espa~o maior para 

as elei~oes de diretores, tomando a escola urn territ6rio politico partidario e 

atrapalhando o andamento das atividades pedag6gicas. 

3.3 METODOS DA PESQUISA 

Com a realiza~ao da pesquisa pretende-se investigar se a elei~ao de 

Diretores e Diretores Auxiliares dos Estabelecimentos de Ensino da Rede Estadual 

do Estado do Parana vern, de fato, transformando estes estabelecimentos em 

territ6rios politicos partidarios, e se a elei~ao, ou a disputa pela Dire~ao, vern, 

tambem, desviando o foco do trabalho pedag6gico das Escolas estaduais - as quais 

ja apresentam uma hist6rica defasagem frente as redes Particulares de Ensino. 

Na tentativa de se averiguar tal hip6tese, realizou-se pesquisa explorat6ria 

que, segundo MATTAR (2001), se utiliza de metodos bastante amplos e versateis, 

tais como levantamento em fontes secundarias, levantamento de experiencias, 

estudos de casos selecionados e observa~ao informal. 
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3.4 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Os procedimentos adotados foram a pesquisa bibliografica e o levantamento 

de campo. 

Para levantamento de fontes secundarias foi realizada uma pesquisa · 

documental nas leis e resoluc;oes que regulamentam a eleic;ao no Parana, desde os 

momentos em que no estado era adotada a lista triplice ate a ultima eleic;ao de 2005. 

Foi realizada, tambem, pesquisa bibliografica na literatura pertinente, 

buscando-se subsidios te6ricos voltados ao tema Gestao Escolar. 

Segundo Mattar (2001 ), o levantamento de experiencias e urn metodo que 

permite levantar os dados relevantes sobre o tema em estudo e, desta forma, 

propicia ao pesquisador uma maior compreensao da problematica em estudo. Para 

garantir este principia, foi realizado urn levantamento em outras escolas que nao as 

anteriormente citadas, que apresentassem algum tipo de problema decorrente do 

processo eleitoral adotado. Como estes processos normalmente ocorrem de forma 

documental e departamental, optou-se por nao se identificar os nomes dos.sujeitos e 

das escolas envolvidas, a fim de nao prejudicar o andamento de tais processos. 

Para o levantamento de campo os dados foram coletados com a aplicac;ao 

de urn questionario (conforme modelo anexo), constituido por questoes fechadas, 

num total de 17 questoes. 

0 questionario foi respondido aplicado nas escolas A, 8, e C respondidos 

pela Comunidade Escolar de cada uma delas. 0 questionario foi aplicado para 30 

professores, 1 0 funcionarios, 5 diretores e vice-diretores e 30 alunos e pais de 

alunos. 

Foram seguidas as seguintes etapas: 

• elaborac;ao do questionario de pesquisa 

• aplicac;ao do questionario 

• tabulac;ao dos dados 

• analise dos dados 
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4 APRESENTACAO E ANALISE DOS DADOS 

4.1 ANALISE E APRESENTA<;AO DOS RESULTADOS DE DIRETORES E VICE

DIRETORES 

De posse dos questionarios respondidos, em urn primeiro momenta foi 

realizada uma analise do publico participante da pesquisa, atraves da qual 

constatou-se que das 3 escolas averiguadas, sendo uma localizada no centro da 

cidade e duas na peiiferia, o publico de Diretores e Vice-diretores da pesquisa 

apresentava o seguinte perfil: 

Cargo/fun~ao/atividade Forma~ao inicial Escolaridade Periodo 
Diretor( escola A) Educac;ao ffsica Especialista MIT 
Vice-diretor ( escola A) Portugues Especialista T/N 
Diretor (escola B) Portugues Especialista T/N 
Vice -diretor (escola B) Educac;ao fisica Especialista MIT 
Diretor (escola C) Artes Especialista M/T 

Do tratamento estatistico dos dados constam os percentuais de incidencia 

de respostas nas tres categorias, que se encontram em anexo, na forma de graficos 

e tabelas. 

A analise dos resultados foi realizada mediante o agrupamento das 

questoes, como segue: 

• opiniao quanto ao processo da elei<fao na escola; 

• opiniao sabre os efeitos da elei(fao na vida da escola; 

• participa(faO dos varios segmentos. 

De posse das informa(f6es, iniciou-se a tabula<faO dos resultados, conforme 

apresentado a seguir: 

Objetivo Geral Questionario Entre vistas 
As questoes 01 e 02 

ldentificar o impacto dos referem-se ao processo As questoes 05 e 07 
processos eleitorais sabre eleitoral ocorrido referem-se ao processo 
os contextos das escolas As questoes 03 e 04 eleitoral ocorrido e 
publicas. referem-se ao processo desejado 

eleitoral desejado. 
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Objetivos Especificos Questionario Entrevistas 
ldentificar os processos I 

eleitorais de diretores das As questoes de 01 a 05 
A questao 06 refere-se ao Escolas Publicas. referem-se ao processo 

Descrever OS cenarios das eleitoral tanto ocorrido processo eleitoral tanto 

eleic;oes nas Escola quanto desejado ocorrido quanto desejado 

Publicas. 
Da questao 06 em diante 

A questao 01, 02, 03, e 04 ldentificar os contextos das todas as questoes referem-
referem-se aos efeitos do escolas ap6s os processos se sobre as opinioes dos 
processo eleitoral no de eleic;ao. eleitos sobre a vida da 
interior da escola. escola. 

4.1 .1 Quanto ao Processo de Eleic;ao Ocorrido na Escola 

Dos cinco Diretores e Vice-diretores que responderam ao questionario 

quanto ao processo de eleic;ao ocorrido, dois deles afirmaram terem se candidatado 

por opc;ao propria e dois levaram em considerac;ao a sugestao de outras pessoas, 

sendo que somente urn afirmou ter discutido com algum grupo a possibilidade de 

candidatura. Quanto as informac;oes sobre como ocorreu o processo de eleic;ao, 

quatro dos cinco respondentes afirmaram que a campanha foi feita a partir de 

discussoes do seu plano de trabalho e tambem com a perspectiva de 

implementac;ao de mudanc;as. 

Na entrevista feita com os Diretores e Vice-diretores, no que se refere ao 

processo ocorrido na escola, quatro deles foram unanimes em destacar que o 

processo, do seu ponto de vista, ocorreu de forma tranquila e amigavel. Apenas em 

uma das escolas foi relatada a ocorrencia de atribulac;oes com a outra chapa, o que 

resultou em certo desconforto no interior da escola. 

4.1.2 Quanto ao Processo de Eleic;ao Desejado na Escola 

A opc;ao pelo processo eleitoral em que o mais votado assume o posto de 

direc;ao foi unanime entre os cinco diretores, o mesmo ocorrendo com relac;ao a a 

participac;ao dos varios segmento da comunidade no processo eleitoral. Na questao 

referente a formac;ao do Diretor, sugerindo que o cargo de diretor seja assumido 
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apenas por quem possua formaqao academica em Administrac;ao Escolar, todos os 

entrevistados afirmaram que este nao representa, na sua opiniao, urn requisito 

indispensavel. 

4.1.3 Efeitos do Processo de Eleic;ao na Escola 

Do ponto de vista dos diretores eleitos, na escola houve muitas melhorias, 

sendo que a maior parte dos diretores afirmou que o relacionamento na escola 

melhorou, havendo mais liberdade e maior participac;ao. 

Os diretores avaliaram positivamente as melhorias p6s-eleic;ao na escola; 

porem, com relac;ao a nec~ssidade de capacitac;ao e tempo disponivel para 

realizac;ao de estudos, os diretores foram unanimes ao afirmar que a capacitac;ao 

hoje existente nao satisfaz as necessidades de urn dirigente de escola publica, e que 

nem sempre nas atribulac;oes do dia-a-dia de uma escola publica tem-se tempo para 

estudos. 

4.2 ANALISE E APRESENTACAO DOS RESULTADOS OBTIDOS JUNTO AOS 

PROFESSORES, FUNCIONARIOS, ALUNOS E PAIS 

Dos Professores e Professores Pedagogos, apenas 7 possuiam titulac;ao de 

Mestrado em Educac;ao. Os demais eram especialistas em suas areas. 

0 maior numero de respostas foi de professores que trabalham no horario 

diurno, manha e tarde, porem sempre em escolas diferentes. 

Tambem se constatou que os alunos e pais de alunos eram, conforme o 

publico alvo da escola levantado em seu Projeto Politico Pedag6gico, pertencentes a 

classe s6cio-econ6mica menos privilegiada na sua grande maioria, sendo que 

apenas em uma das escolas a populac;ao de alunos era constituida tambem por 

alunos de classe media baixa. A escolaridade dos pais, segundo os dados obtidos, 

na sua maioria era o ensino fundamental. Dos pais pesquisados, apenas 12 tinham 

cursado o ensino superior. 
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Do tratamento estatrstico dos dados constam os percentuais de incidencia 

de respostas nas tres categorias, e se encontram em anexo na forma de graficos e 

tabelas. 

A analise dos resultados foi feita mediante o agrupamento das questoes, 

como se segue: 

• opiniao quanta ao processo daeleic;ao na escola; 

• opiniao sabre os efeitos da eleic;ao na vida da escola; 

• participac;ao dos varios segmentos. 

De posse das informac;oes obtidas, a tabulac;ao dos resultados apresentou a 

seguinte situac;ao, conforme tabela abaixo: 

Objetivo Geral Questionario Entre vistas 
As questoes 01, 02, 03 e 

ldentificar o impacto dos 04 referem-se ao processo 
A questao 01 refere-se ao 

processos eleitorais sabre eleitoral ocorrido 
processo eleitoral ocorrido 

os contextos das escolas As questoes 05 e 06 e desejado 
publicas. referem-se ao processo 

eleitoral desejado. 
Objetivos Especificos Questionario Entrevistas 

ldentificar os processos 
eleitorais de diretores das As questoes de 01 a 06 

A questao 02 refere-se ao 
Escolas Publicas. referem-se ao processo 
Descrever OS cenarios das eleitoral tanto ocorrido processo eleitoral ocorrido 

eleic;oes nas Escola quanta desejado 
e desejado 

Publicas. 
Da questao 07 em diante 

A questao 03 refere-se aos 
ldentificar os contextos das todas as questoes referem-

efeitos do processo 
escolas,ap6s os processos se sabre as opinioes dos 

eleitoral no interior da 
de eleic;oes. eleitos da eleic;ao na vida 

escola. 
da escola. 

4.2.1 Quanta ao Processo de Eleic;ao Ocorrido na Escola 

Esse item abrange as questoes 01, 02, 03 e 04. 

A questao 01 refere-se ao tipo de decisao tomada pelo eleitor. Por parte dos 

professores, constatou-se ter havido urn equilibria entre tamar a decisao por opc;ao 

propria e em discuti-la com outras pessoas. 0 que se percebeu nas entrevistas e 
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que, por parte dos professores, o assunto foi discutido com seus pares. Ja para os 

funcionarios, esta decisao e tomada levando em considerac;ao seus sentimentos 

individuais, como simpatia pelo candidate e born relacionamento. Por parte dos pais 

e alunos, acrescenta-se ai tambem a sugestao dada por outra pessoa, segundo 

ambos, em alguns casas, ate o do diretor atual. 

Na questao que buscou identificar se tinha sido influenciado para a decisao 

de voto, pais e alunos afirmaram ter sofrido algum tipo de influencia, que, neste 

caso, foram os professores que mais gostam e os atuais diretores. As respostas 

dadas a questao 04- mostram que 100% dos funcionarios tiveram conhecimento 

sabre o plano de trabalho a ser desenvolvido e sabre as mudanc;a propostas pelo 

candidate a eleic;ao, e deixa claro com apenas 30 % que estas informac;oes nem 

sempre chegam aos pais de alunos. 

4.2.2 Quanta ao Processo de Eleic;ao Desejado na Escola 

Este item abrange as questoes 05 e 06, que tratam respectivamente da 

forma de escolha de diretor e de quem deve ser eleito. 

De maneira geral, todos os participantes da pesquisa afirmaram concordar 

quase plenamente com o processo de eleic;ao direta; apenas alguns professores -

pela entrevista percebeu-se que os mais indignados com situac;oes pontuais -

afirmaram preferir o sistema de "cargo de confianc;a". 

Ja com relac;ao a quem deve votar, para os alunos e pais fica clara a 

necessidade de sua participac;ao na eleic;ao; porem, por parte dos professores 

percebe-se ainda que estes preferem que esta escolha fique a cargo apenas do 

colegiado. 

4.2.3 Efeito do Processo de Eleic;ao na Escola 

Englobam neste item, as questoes 07 a 17, sendo que a 07 permite avaliar a 

opiniao do colegiado com relac;ao a formac;ao do diretor. 

Quanta a obrigatoriedade de formac;ao em administrac;ao escolar para o 

candidate a diretor, para os professores 70% consideram que sim e apenas 30 % 
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acham que nao deve haver obrigatoriedade nesse sentido, mencionando que o 

diretor nao necessariamente deve ser formado em administrac;ao escolar. Ja para os 

funcionarios, 1 00% deles dizem nao haver necessidade de tal formac;ao; pais e 

alunos disseram nao saber ou nao ter opiniao form ada sobre o assunto. 

Da questao 08 a 13, as quais dizem respeito a participac;ao da comunidade 

escolar na nova direc;ao, foi bastante expressiva a opiniao sobre as mudanc;as 

existentes na escola ap6s a eleic;ao de diretores. Fica claro, porem, nas questoes 

seguintes, que estas mudanc;as sempre sao feitas por conta propria e sem o 

envolvimento da comunidade. 

Quanto ao uso da escola fora do horario, fica claro nas respostas descritivas 

que, erroneamente para os pais, este uso esta vinculado a atividades que dizem 

respeito a politica do estado, a exemplo do programa de concessao do Ieite, ou a 

atividades do cotidiano da escola, tais como testa junina e passeios. 

Da questao 13 em diante, que referem-se as mu~anc;as na escola com a 

nova direc;ao, pais, professores e alunos, em sua grande maioria nao perceberam 
\ 

melhorias na escola, considerando que, na sua opiniao, a situac;ao da escola foi 

mantida ou piorou. 

4.3 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM PROFESSORES 

Da analise dos depoimentos emergiram alguns nucleos tematicos 

significativos da realidade vivenciada. Alguns ligados ao processo eleitoral em si e 

outros mais voltados para a organizac;ao do trabalho da escola. Sao eles: praticas 

eleitoreiras, projeto pedag6gico dos candidatos, confianc;a no mecanismo eleitoral, 

competencia tecnica do diretor, alternancia no poder, tempo de mandato na direc;ao, 

relac;ao eleic;ao/avanc;os da gestao democratica, participac;§o, eleic;ao como 

momento a parte da vida escolar, condic;oes do trabalho. 

Coloca-se, a seguir, alguns trechos das respostas obtidas com na realizac;ao 

das entrevistas, que forneceminformac;Qes relevantes quanto ao desgaste causado 

pelo processo eleitoral nas Escolas Estaduais. 



34 

Senti que no ano da eleivao nao houve trabalho pedag6gico na escola. 
lnfelizmente as pessoas ficam preocupadas em fazer as articulac;(oes e 
amarrayoes e af, utilizam o espac;(o de trabalho da escola para resolver 
estas questoes. 0 trabalho em si com o aluno e colocado em segundo 
plano. 

E interessante observar nos depoimentos a busca de explicact6es para as 

dificuldades de administrar processos participativos. Esta e atribuida a existencia ou 

nao de liderancta do diretor, de seu compromisso com a educactao, alem de 

referencias ao seu estilo administrativo. Ha todo urn imaginario com relactao a functao 

diretiva a ser explicitado e discutido internamente na escola, conforme e percebido 

no depoimento a seguir: 

Aquele diretor que e Hder, Hder mesmo, com eleivao ou sem eleivao atua 
como lfder. Ele e urn born diretor, e urn born coordenador. Aquele que e 
mais autoritario, eleito ou indicado, nao tern o engajamento necessaria, o 
compromisso daquele que poe a mao na massa. Tern diretora ( ... ) e 
independents de ter sido eleita ou nao continua com o mesmo estilo, leva a 
questao da direyao seriamente, nao faz conchavos. Se tern que dar uma 
advertencia profissional ela vai e da. 

Embora a questao da liderancta e das habilidades pessoais da directao 

constituam-se em elementos muito importantes, nao se pode minimizar as 

influencias no cotidiano escolar das raizes organizacionais, capazes de minar a 

disposictao da equipe escolar na constructao efetiva de condict6es para a vivencia de 

processos democraticos no interior da escola. Por nao se levar em conta este nucleo 

contextual onde se situa a escola, termina-se por reduzir os insucessos a dimensao 

pessoal do diretor ou a imaturidade dos professores, como aponta o depoimento de 

uma das diretoras: 

Depois de vivenciar os processes hist6ricos, de ver as coisas que 
aconteceram no meu processo e saber das coisas que aconteceram nas 
outras escolas, onde pessoas muito interessantes nao foram eleitas, por 
conta destes acordos eu fico me questionando se ha necessidade de 
eleic;(ao. ( ... ) Nao da para ter eleivoes porque as pessoas nao estao 
maduras. S6 que, por outro lado, voce s6 aprende a fazer fazendo.Voce s6 
aprende a eleger alguem elegendo, participando do voto. 

Como lembra Vale (1982), a escola e uma organiza({§o burocratica de 

carater publico. Enquanto tal, e marcada por uma hierarquia de cargos e 

diferenciactao de funct6es. A combinactao de hierarquia e conhecimento, propria das 



35 

organizac;oes, reforc;a a estrutura piramidal mediante a uniao de uma estrutura de 

poder e urn a estrutura operacional ou tecnica. 

Sobre o Conselho Escolar, vale lembrar que as escolas ainda os veem com 

uma certa restric;ao, nao sabendo definir ainda muito bern a sua func;ao. Vale 

lembrar que, apesar disso, nas questoes solicitadas a opiniao foi favoravel. 

Ha escolas que trabalham muito bern o Conselho de Escola, trazem os pais 
para colaborar, discutir, decidir e ha escolas que trazem as maes e os pais 
como tarefeiros. E preciso melhorar a atua9ao dos Conselhos de Escolas, 
Gremios, Associa96es, porque nem elei9ao, nem concurso, nem indica9ao 
garantem a democratiza9ao das rela96es da escola. E preciso que todo 
mundo tenha voz e voto. 
0 Conselho Escolar e importante para as grandes decisoes. Todos foram 
convidados para participarem. Nao houve elei9ao porque a disponibilidade 
de participantes foi pouca. 0 Conselho Escolar foi formado pela Equipe 
Pedag6gica, professores consultados e disponiveis e membros da · 
comunidade, amigos da escola. 

A consolidac;§o dos mecanismos de eleic;ao nao s6 para diretores, mas 

tambem para a formac;ao do Conselho Escolar naquilo que eles podem oferecer 

para seus membros - professores, alunos, pais, comunidade, no sentido da 

constituic;ao de sujeitos democraticos, desembocara na necessidade da eleic;ao de 

diretores. 

Sobre as questoes levantadas a respeito do conhecimento das leis, foi 

respondido assim por urn a das Diretoras: 

E muito importante o conhecimento da Legislayao Educacional, porque s6 
com o conhecimento voce podera argumentar diante dos fatos. Como o 
tempo que voce dispoe e escasso e nao se tern capacita9ao para isso, as 
vezes diante de dificuldades pesquisamos para responde-los. 

4.4 LEVANTAMENTO DOS DADOS REFERENTES A PROCESSOS 

ESCOLARES 

Para melhor relatarmos os acontecimentos p6s-eleic;oes nas Escolas 

Estaduais do Estado do Parana, realizou-se junto aos 6rgaos competentes uma 

pesquisa documental, a qual evidenciou o embate existente nas Escolas ap6s uma 

eleic;ao de diretores. 



36 

Nesse caso, ha uma evidente disputa de poderes, onde a chapa que perdeu 

a eleiC(8o tenta, de todas as formas, inclusive incluindo a policia, desorganizar o 

ambiente escolar. 

Para maiores detalhes, ver em anexo partes do conteudo do processo de 

uma Escola Estadual sobre conflitos inerentes do processo de elei<;ao de Diretores 

(da pag. 93 ate 98). 
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5 PROPOSTAS DE MELHORIAS 

Se em linhas gerais a experiemcia vivenciada com relagao a elei(fao de 

diretores em estudo nao e significativamente inovadora, no sentido de apresentar 

avan(fos te6ricos consistentes em dire(fao a construvao da escola democratica que 

se almeja, parece que a exposi(fao e a discussao de diferentes realidades sempre 

apresenta novas nuances e composiv6es, o que gradativamente pode contribuir em 

dire(fao ao objetivo proposto. 

Muitos pontos estao em aberto, tais como: o processo de reda(fao e 

discussao dos pianos de trabalho, seu conteudo, a adequa(fao e avaliavao continuas 

dos processos, as idealiza(f6es com rela(fao a fungao diretiva, as relaf16es entre as 

tarefas educativas e o corporativismo que emerge no processo eletivo, as 

discuss6es internas referentes ao carater publico da tarefa educativa, a problematica 

das condi(f6es de trabalho dos professores, a representatividade dos diferentes 

segmentos da comunidade escolar na elei(fao, a participa9ao efetiva da comunidade 

escolar, a cria(fao, implementa(fao e consolidavao de ·. mecanismos participativos. 

Chama a aten(fao das pesquisadoras a complexidade que e a constitui(fao de 

sujeitos democraticos num contexto de praticas eleitoreiras e em contextos 

organizacionais burocratizados. 

Qualquer discussao sabre concepf16es de organiza(fao do trabalho no 

interior da Escola deve come(far pela analise da organiza(fao do trabalho concreto 

realizado em seu interior. De que local de trabalho estamos falando? A quem e de 

que forma ele deve servir? Qual seu papel na sociedade e, portanto, qual seu 

objetivo? Este e urn trabalho de pesquisa necessaria e que contribuira para elucidar 

as nossas indaga(f6es atuais. 

A discussao sabre a institui(fao de novas formas de organiza(fao do processo 

de trabalho no interior da Escola tem-se manifestado de maneira mais clara na 

questao da elei(fao do diretor, 

A elei(fao de diretor cria urn processo de tensionamento no interior da 

Escola, que torna impossivel seu funcionamento. 

E urn momento em que o clima eleitoral, com todas as suas divergemcias e 

lutas partidarias, invade a institui(faO escolar. Colegas de servi(fo tornam-se 

adversaries, grupos partidarios se formam e tern inlcio urn processo que tanto pode 
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ser saudavel, quanto doloroso. Saudavel, se os envolvidos nele nao se esquecerem 

de que sao educadores e manterem a disputa em urn nivel civilizado. Entretanto, o 

poder, o salario e o prestigio que estao em jogo, aliados as rixas ja existentes em 

estado de latencia, aguardando o momento de eclosao, impedem, muitas vezes, a 

vivencia do aspecto positivo das eleic;oes, transformando-as em ·urn processo 

doloroso que, em certos casos, pode resultar em consequencias irremediaveis. 

Para a analise das relac;oes de poder nas escolas pesquisadas, foram 

identificadas duas situac;oes: na interac;ao rotineira do dia-a-dia, estas relac;oes se 

configuram enquanto relac;oes de urn poder formal e impessoal, proprio das 

organizac;oes burocraticas - ditado em nome dos orgaos administrativos do sistema 

- poder este que serve de escudo e de justificac;ao para o exercicio do poder 

simbolico pelos dirigentes da instituic;ao: os atores se submetem as ordens e 

exigencias de superiores "bons", "amigos" e "compreensivos" que nao as impoem 

por uma vontade propria, mas enquanto "arautos" dos orgaos oficiais - os 

verdadeiros impositores. Estes sao os responsaveis por todas as exigencias e 

determinac;oes, as vezes incomodas, feitas por atores que, no exercicio do poder na 

escola, estao sempre tentando contornar, junto a comunidade escolar, as 

imposic;oes vindas dos orgaos oficiais. Ja, em determinados momentos, quando as 

divergencias e incompatibilidades vern a tona, esse poder consentido e nao admitido 

como tal e desvendado e cede Iugar a urn poder explicito, manifestado em relac;oes 

de antagonismo e confronto e em lutas pela imposic;ao de ideias ou pela conquista 

de posi<;Qes de poder. 

Foi esta a realidade detectada nas escolas analisadas nas relac;oes do dia-a

dia: os atores interagem sob o comando do diretor, cujas decisoes ou sao 

colegiadas ou sao referendadas pelo Colegiado. Enquanto autoridade maior e 

presidente do Colegiado, o diretor exerce urn poder simbolico, reconhecido por todos 

e vivenciado sem muitos questionamentos. As resistencias e antagonismos naturais 

existem, e claro, mas nao se manifestam no dia-a-dia ou, pelo menos, nao se opoem 

em situac;oes de embate ou luta aberta pela imposic;ao de ideias ou pontos de vista. 

Existem hierarquias a serem respeitadas, tarefas a serem executadas, regras a 

serem cumpridas e todo urn aparato burocratico, definido em estatutos e regimento, 

que norteiam as ac;oes e interac;oes dos atores dentro da lnstituic;ao Escolar. Desde 

o moillento em que entram na escola ate a hora da saida, sao submetidos a uma 
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serie de regras para o exercicio de suas atividades, as quais acatam, em sinal de 

conivencia com a ordem estabelecida mesmo que nao se conformem muito com ela. 

Nesta rotina, os chefes colocam a responsabilidade pelas inconveniencias das 

ordens que emitem sempre na autoridade mais distante. Por exemplo: o professor 

exige dos alunos e pais porque recebeu orientac;§o do supervisor, e este exige do 

professor porque tern que prestar contas ao diretor que, por sua vez, recebeu ordens 

da Secretaria de EducaQao, por intermedio do Assistente de Area. E, nesta cadeia 

hierarquica, onde todos tern urn ponto de origem da exigencia fora de sua propria 

pessoa, e exercido urn poder aparentemente impessoal, apoiado nas normas 

regimentais, nas leis e nas ordens vindas dos 6rgaos administrativos do sistema de 

ensino. Todos sao bons, compreensivos e gostariam de colaborar, mas nao podem, 

porque a ordem vern de cima; todos sao funcionarios e estao no mesmo barco, 

sujeitos ao mesmo estatuto e aos mesmos 6rgaos administrativos. lnternamente, os 

arranjos e acordos sao feitos, na medida do possfvel, desde que nao firam as 

normas estabelecidas. Alem disso, todos estao envolvidos em urn processo 

educativo, em torno do qual ha uma mobilizaQao dos atores, em uma pratica do 

poder simb61ico, reconhecido, nao conhecido como arbitrario, exercido com a 

conivencia de todos. 

Os professores, envolvidos com suas turmas, passam todo o perfodo de 

trabalho junto de seus alunos e, especialmente nas escolas estaduais, onde nao 

dividem sua carga horaria com os especializados em educaQao ffsica e educaQao 

artfstica, acumulam atividades. Como eles, todos os outros atores da instituiQao 

cumprem OS papeis que lhes sao devidOS, dedicando-se mais aquelas atividades 

que lhes parecem mais importantes. A divisao de tarefas ainda e urn tanto estanque, 

ficando cada grupo envolvido com suas atividades. 

Durante a pesquisa presenciamos pequenos conflitos, mas estes nao podem 

ser evitados e sao uma consequencia normal das relaQ6es entre os atores. Muitas 

vezes sao ate saudaveis, por representarem uma "sacudida" e urn momento para se 

repensar as relaQ6es e atividades rotineiras. Entretanto, se eles nao sao resolvidos e 

se tornam rotina, acabam crescendo desmesuradamente e se transformando em 

relaQ6es de poder antag6nicas e tumultuadas, que provocam maior desgaste e 

trazem serios aborrecimentos, dificultando o estabelecimento de relaQ6es 

democraticas. 
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Alguns momentos criticos, vividos pela lnstituic;ao, revelam todas as 

incompatibilidades e divergencias entre os atores e desvendam o poder que, ao 

inves de existir em sua forma simbolica do dia-a-dia, torna-se manifesto e revelado, 

expressando-se nas lutas pela imposic;ao de ideias, que nao se travam mais nos 

bastidores, mas abertamente. Em tais lutas, o uso da forc;a,- o apelo a legitimidade· 

juridica, a utilizac;ao das situac;oes e habilidades em beneficia proprio e a influencia 

social, poHtica ou ideologica substituem o poder do dia-a-dia, ao mesmo tempo 

formal, impessoal e simbolico. 

Em meio as- orientac;oes de supervisores e administradores, a preocupac;ao 

com o cumprimento dos programas, a frequencia as reunioes constantes, a 

preparac;§o de aulas e correc;ao de trabalhos e ao atendimento aos pais de alunos, 

os professores recebem o reflexo e refletem as relac;Oes de poder existentes. 

Elementos-chave dos contatos da instituic;ao, os professores tern muito mais poder 

dentro da escola do que podem, sequer, imaginar. 

Os funcionarios administrativos, membros de confianc;a da administrac;ao, 

participam das relac;oes de poder existentes de forma pouco questionadora. Mais 

proximos dos administradores do que dos docentes constituem-se, muitas vezes, em 

seus mais fieis colaboradores, sendo alvos faceis do exercicio do poder simbolico. 

Os funcionarios de servic;o, ocupantes de posic;ao hierarquica inferior, 

membros urn tanto isolados das inter-relac;oes estabelecidas na instituic;ao e das 

decisoes mais importantes, tern como maiores interlocutores colegas da propria 

categoria e participam, como coniventes, das relac;oes de poder instauradas, 

vivendo e convivendo conforme a ordem estabelecida, considerando-a como 

legitima. 

Os alunos, considerados por todos como a razao de ser da escola, sao os 

alvos dos reflexos das relac;oes de poder existentes: vitimas do mau humor de 

professores descontentes ou contemplados pela sorte de conviver com mestres 

satisfeitos e adaptados sofrem mais diretamente as consequencias do clima 

estabelecido na instituic;ao. 

Os pais e Hderes comunitarios das escolas de periferia, muito mais 

esclarecidos e envolvidos com a questao da escola do que se podia esperar em 

razao de seu parco capital economico, social e cultural, sao forc;as a parte, com as 

quais a administrac;ao da escola pode contar, se empenhar em conquista-las. Falta 
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as equipes das escolas maior empenho em envolver as lideran9as comunitarias em 

suas atividades. 

Os Assistentes de Area, elementos de liga9ao entre a escola e os 6rgaos 

administrativos do sistema, precisam marcar rna is sua · presen9a nas escolas que 

orientam. Mantendo rela96es apenas com administradores ·e funcionarios 

administrativos, deixam de conhecer aspectos importantes das escolas que 

inspecionam e sao considerados por seus atores como visitantes esporadicos. A 

orienta9ao e a fiscaliza9ao implicadas pelo servi90 de inspe9ao requerem urn 

conhecimento da escola bern mais profunda do que aquele que e normalmente 

estabelecido. 

Vivendo, na rotina diaria, rela96es de urn poder simb61ico, tais atores sao 

envolvidos, em determinados momentos criticos, em disputas por cargos de poder e 

lutas por imposi9ao de ideias, pelas quais mobilizam os recursos de que disp6em e 

veem cair o veu do poder simb61ico, que cede Iugar ao embate, quase sempre 

desgastante. Estes momentos, apesar de muitas vezes representarem uni alto custo 

para a lnstitui9a0 e seus atores, sao inerentes as rela96es de poder e fazem, 

inevitavelmente, avan9ar o universal, como afirma Bourdieu. 

Porem, ha que se pensar primordialmente na rela9ao de embate dentro da 

escola causada pelo desgaste do relacionamento vindo pela elei9ao de diretores? 

Em uma melhor prepara9ao administrativa a estes novas administradores 

que nem sempre possuem pre requisites essenciais a nova fun9ao, em maior 

controle e verifica9ao dos gestores sabre a aplica9ao do seu plano de trabalho, em 

melhoria na qualidade dos recursos materiais bern como na distribui9ao dos 

profissionais da educa9ao, tais como serventes, cantineiras e vigias tornando as 

atribui96es dentro da escola distribuidas de forma coerente, dando com isso tempo e 

espa9o para o trabalho de Gestor do Diretor. 
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6 CONCLUSOES, RECOMENDACOES E SUGESTOES DE ESTUDOS 

FUTUROS 

A gestao participativa nas escolas publicas e tema que, sem duvida, faz o 

grande diferencial na educa9ao. 

Numa perspectiva democratica, a escola publica criou uma a9ao coletiva, ou 

seja, os organismos colegiados que tern como elemento definidor o trabalho como 

prindpio educative. Essa concep98o de gestao democratica da educa9ao e 

enti:mdida como esfor9o de supera98o da dicotomia entre o pensar e o fazer, entre o 

planejar e o executar, entre aquele que manda e aquele que obedece. 

0 trabalho de equipe e a constru9ao coletiva desse processo caracterizam a 

a9ao dos o~ganismos colegiados, juntamente com os nucleos gestores, dando vida 

aos preceitos legais, delineando ser possivel construir uma escola publica 

democratica, de qualidade. Podem-se constituir os organismos colegiados numa 

rela9ao conjunta entre professores, conselho escolar, gremio, associa9ao de pais e 

mestres e associa98o de servidores. 

No novo paradigma de gestao ha uma inversao de concep9ao quanto ao 

papel do diretor que se coloca como lider, animador e gerenciador das questoes 

educacionais. Burocratas autoritarios perderam seus espa9os. lsso posto, e 

imperative que o nucleo gestor tambem se invista desse raciocinio e de 

competencia, a fim de que a gestao da escola aconte9a com sucesso. 0 referido 

processo anuncia-se bastante rico, por tornar mais visivel a existencia de 

democracia, de autonomia e de participa9ao. 

Para os novos gestores, grandes desafios ja se delineiam. E fundamental 

ressaltar a consolida9ao de uma escola publica democratica e autonoma, reflexo da 

vontade e do trabalho coletivo. 0 trabalho colegiado e uma das formas de garantir a 

participa9ao de todos. Trabalhar coletivamente de forma harmoniosa e produtiva e 

urn aprendizado, e e uma pratica que deve ser desenvolvida. 

Nessa perspectiva, a atua98o da equipe diretiva ou nucleo gestor de cada 

unidade escolar se constituira em uma instancia decisiva para o exercicio de 

rela96es pedag6gicas e gerenciais baseadas na colabora9ao mutua e na 

capacidade de desenvolvimento com eficiencia das atribui<;oes espedficas de cada 
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urn dos componentes, visando ao enfrentamento dos desafios considerados 

prioritarios pela comunidade escolar. 

Para Penin (2001, p.86) 

0 nucleo gestor de uma escola e tambem o reflexo de uma concep<;ao de 
gestao, na qual o diretor deixa de ser autoridade. 0 novo modelo de gestao 
escolar busca aprofundar a proposta participativa, em que o diretor e o 
condutor do Plano de Desenvolvimento Escolar (POE). 

Nesse sentido, a constitui~ao da equipe diretiva de uma escola e urn 

momenta de grande importancia para a defini~ao do sucesso da nova gestao 

escolar. A escola necessita de escolhas certas, respaldadas pelos criterios de 

competencia e compromisso. 

0 novo modelo estabelece urn novo padrao de convivencia, baseado no 

dialogo, no debate, na troca de conhecimento e experiencia entre todos os 

segmentos envolvidos direta e indiretamente com o processo de aprendizagem. 

Educar com qualidade e ainda urn grande desafio. E para se enfrentar esse desafio, 

e fundamental urn modelo de gestao democratica e participativa. 

Na realidade da escola, hoje, os pais e alunos apenas verificam a perda de 

qualidade do ensino publico, convivendo cotidianamente com as suas 

consequencias. Alem de receber poucas informa~oes, tambem sao raras as 

oportunidades que a sociedade tern de participar das decisoes sabre a politica 

educacional. Nestes casas, sua cidadania e duplamente atingida: com a 

impossibilidade do acesso a informa~ao e a participa~o nas decisoes. 

Entende-se que sao as discussoes sabre experiencias concretas, que 

desvelam, tanto na teoria como na pratica, os caminhos da questao central 

vinculada a melhoria da qualidade de ensino. A efetiva~ao de mecanismos eficazes 

de participa~o e o comprometimento da pratica escolar com seus resultados na 

vida social. 

A nova realidade, na qual todos estamos mergulhados, certamente o grande 

trunfo do ser humano e ter conhecimento. E ele nao pode se restringir a aspectos 

tecnicos e cientfficos, mas deve valorizar o aspecto humano das rela~oes. Com o 

conhecimento mais voltado as rela~oes interpessoais mais ricas sera posslvel urn 

crescimento real e verdadeiro dentro do ambiente escolar. 
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Enquanto a escola for vista apenas pela sua dimensao social no sentido 

assistencialista, jamais levara a realiza<;ao do cumprimento da sua fun<;ao social que 

ultrapassa a mera transmissao de conhecimento sistematico em sua sala de aula, 

constituindo-se tambem em urn importante espa<;o de convivencia humana, de 

socializa<;ao, e encontros e descobertas. E necessaria que a escola seja urn 

caminho que leve a realiza<;ao do ser humano. Esta realiza<;ao nao pode ser vista 

como urn a meta futura e sim como algo atingido a cada dia. 

Nao cabe aqui criticar nem julgar a realidade e o trabalho de cada urn. 

lmporta sim, criar condi<;5es para que possa acontecer a mudan<;a nas escolas do 

Estado. E necessaria dar condi<;oes para o crescimento, a transforma<;ao, o 

exercfcio de urn trabalho realizador dentro de urn ambiente sadio de rela<;5es 

interpessoajs. 

Por este motivo, cada segmento representative da escola tern sua 

importancia na constru<;ao do processo democratico, seja professor, funcionario, 

pais ou aluno. 

A participa<;ao deve ocorrer desde a elabora<;ao dos projetos, o 

dimensionamento e detalhamento das metas ate a tomada de decisoes, execu<;ao, 

avalia<;ao e redirecionamento, quando necessaria. 

Gandin (1994) diferencia tres niveis de participa<;ao. 0 primeiro e o da 

colabora<;§o em que os envolvidos participam da execu<;ao do trabalho sem terem 

contribuido na elabora<;ao dos objetivos e indagados sabre a adequa<;ao do projeto 

a realidade escolar. Esta forma de participa<;ao nao pressupoe a igualdade no direito 

de expressao dos seus anseios, aspira<;Qes, solu<;oes idealizadas. 0 segundo nivel 

vai alem da colabora<;ao e embora tenha uma aparencia democratica, pois abarca 

poder de decisao, em geral, os participantes sao chamados para decidirem sabre 

aspectos menores, desconectados da proposta mais ampla, realizando a escolha 

entre alternativas ja tra<;adas, sem afetar o que realmente importa. 0 terceiro nivel, 

embora seja muito pouco frequente refere-se a constru<;ao da proposta em conjunto. 

As estruturas existentes dificultam este tipo de participa<;ao, mesmo quando os 

gestores das organiza<;oes escolares o desejam. Este nivel de participa<;ao 

fundamenta-se na igualdade real entre as pessoas em rela<;ao a elabora<;ao do 

projeto. Aponta o autor que: 
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Ai se pode construir urn processo de planejamento em que todos, com seu 
saber proprio, com sua consciencia, com sua adesao especifica, organizam 
seus problemas, suas ideias, seus ideais, seu conhecimento da realidade, 
suas propostas e suas a<;oes. Todos crescem juntos, transformam a 
realidade, criam o novo, em proveito de todos e com o trabalho coordenado. 
(1994: p.57) 

Lembra ainda, o mesmo autor, que as dificuldades para este nfvel de 

participac;ao sao muitas, indo desde a resistencia dos que podem perder privih3gios, 

ate a falta de metodologias adequadas, passando pela falta de compreensao, 

dificuldades pastas pelas estruturas existentes e vontade polftica de concretiza-la. 

Nao e possfvel discutir sabre os mecanismos participativos na escola sem 

referencia a questao do poder. Sabre o assunto, Paro afirma: 

[ ... ] quando uso este termo, estou preocupado, no limite, com a participa~o 
nas decisoes. lsto nao elimina, obviamente, a participa<;ao na execu<;ao; 
mas tambem, nao a tern como fim, e sim como meio, quando necessaria, 
para a participa<;ao propriamente dita, que e a partilha do poder, a 
participa<;ao na tomada de decisoes (1997: p. 16). 

Nesta direc;ao, Paro (1996) aponta os condicionantes internos e externos 

que tern dificultado a participac;ao na dinamica da vida escolar. Distingue os 

condicionantes internos em: poHtico-sociais, que refletem os interesses dos grupos 

dentro da escola; em materiais, que refletem as condic;6es objetivas em que se 

desenvolvem as praticas e relac;oes no interior da unidade; em institucionais, que 

tern estabelecido os mecanismos de ac;ao coletiva com urn carater formalista e 

burocratizado; em ideol6gicos, que refletem a concepc;ao de participac;ao das 

pessoas que trabalham na escola. Em relac;ao a comunidade, destacam-se os 

condicionantes economicos e culturais calcados nas condic;6es objetivas de vida da 

populac;ao, os referentes ao "desinteresse" dos pais, os que tratam da tendencia 

"natural" a nao participac;ao e, ainda, os que se referem ao medo que os nao 

escolarizados tern da escola. 

Entende-se que a administrac;ao democratica e aquela que desenvolve 

processos e objetivos democraticos, tanto na delimitac;ao de suas polfticas como na 

elaborac;ao de seus planejamentos e no desenvolvimento de sua gestao. Seus 

pontos constitutivos basicos referem-se principalmente a escolha de dirigentes, 

forma colegiada e descentralizada de administrac;ao, relac;ao entre a escola e a 

comunidade, com a decorrente participac;ao popular e a liberdade que e propiciada 
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aos estudantes e professores para a organiza<;ao de associa<;oes e grupos 

representativos (GRACINDO, 1995, p. 150). 

Ao identificar o impacto dos processos eleitorais sobre os contextos das 

escolas publicas, notamos que existe urn grau de dificuldade por parte dos dirigentes 

eleitos em trabalhar com os conflitos dentro da escola, e que muitas vezes estes 

conflitos sao refor<;ados pelas imposi<;oes e falta de apoio dos 6rgaos dirigentes. Ao 

identificar os processos eleitorais nas escolas publicas, descrever acerca dos 

cenarios das elei<;oes nas escolas publicas, e identificar os contextos das escolas, 

ap6s os processos de elei<;oes, percebemos que se faz urgente uma interven<;ao na 

gestao escolar no sentido de capacitar e apoiar os dirigentes eleitos, dando suporte 

aos mesmos para a continuidade do processo educacional na escola. 
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APENDICES 



APENDICE 1 - QUESTIONARIOS APLICADOS NAS ESCOLAS. 

Nome da Escola: 
PROFESSOR: Turno de trabalho 

( ) manha ( ) tarde ( ) noite 
Tempo de servi~o na escola 
( ) anos 
Sua fun~ao atual na escola 
( ) docencia ( ) administrativa 
( ) supervisao ( ) orientayao 

1} Na elei~ao para diretor(a} de sua escola, sua decisao foi: 
( 1 ) Por opiniao propria, sem interferencia 
( 2 ) Discutida com outras pessoas 
( 3 ) Por sugestao de outra pessoa 
( 4 ) Por outra razao. Qual? ...................................................... . 
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2} Na elei~ao para Diretor(a) de sua escola houve influencia de pessoas que 
nao estavam participando das elei~oes? 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 

3) Se voce respondeu SIM na questao anterior, essa influencia foi: 
( 1 ) Da Secretaria de Educa(_{ao 
( 2 ) De politicos 
( 3 ) Da igreja 
( 4 ) Outras. Quais? .................................................................... . 

4) A campanha para elei~ao de diretor(a) de sua escola se fez em termos de: 
( 1 ) Apenas apresenta(_{ao de names dos candidates 
( 2 ) Discussao de Pianos de Trabalhos 
( 3 ) Promessas de mudan(_{as e beneficios 
( 4 ) As duas alternativas anteriores 
( 5 ) Outra maneira. Qual? .......................................................... . 

5) lndependentemente das discussoes que estao havendo sobre a legisla~ao, o 
diretor(a) da escola deve ser: 
( 1 ) Eleito diretamente, assumindo o mais votado 
( 2 ) Eleito via lista triplice 
( 3 ) Nomeado mediante concurso 
( 4 ) Nomeado como "cargo de confian(_(a" 
( 5 ) Outra forma. Qual? ............................................................... . 
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6) Se voce acha que o diretor(a) deve ser eleito, quem deve votar nessa 
elei~ao? 
( 1 ) Professores e Funciomirios 
( 2 ) Professores, funcionarios e alunos do Ensino Medio 
( 3 ) Professores, funcionarios, alunos do Ensino Medio e Pais de alunos 
{ 4) Outra opQao. Qual? ................................................................. . 

7) 0 cargo de diretor(a) deve ser ocupado apenas por quem tenha o curso 
universitario de dire~ao (Administra~ao escolar)? 
{ 1 ) Sim 
{ 2) Nao 
{ 3) Nao sei 

8) Ap6s as elei~oes, com a nova dire~ao, houve mudan~as em sua escola? 
{ 1 ) Sim 
{ 2) Nao 
{ 3) Nao sei 

9) Se voce respondeu SIM na questao anterior, as mudan~as foram realizadas 
pela dire~ao: 
{ 1 ) Por decisao propria 
{ 2 ) Por decisao con junta com os professores 
{ 3 ) Por consulta aos interessados nessa mudanQa 
{ 4 ) Por determinaQao da secretaria de EducaQao 
{ 5) Nao sei 

10) As decisoes sobre os aspectos pedag6gicos na escola sao discutidas pela 
dire~ao: 
{ 1 ) Com supervisores e orientadores 
( 2 ) Com supervisores, orientadores e professores 
{ 3 ) Com supervisores, orientadores, professores e alunos 
{ 4 ) Com todos inclusive com pais de alunos 
( 5) Nao sei 

11) A atual dire~ao da escola tem feito; 
{ 1 ) Mais reuni6es do que a anterior 
{ 2 ) menos reuni6es do que a anterior 
( 3 ) 0 mesmo numero de reuni6es que a anterior 
{ 4 ) Nao fez reuni6es 
{ 5) Nao sei 

12) A comunidade na atual dire~ao costuma usar a escola para atividades 
extras fora dos horarios de aula: 
( 1 ) Sim 
{ 2) Nao 
( 3) Nao sei 
{ 4) Se voce respondeu SIM, qual(is) atividade(s)? ............................ . 



13) Com a atual dire~ao, o relacionamento na escola, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

57 

14) Com a atual dire~ao, a distribui~ao de fun~oes na escola, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

15) Com a atual dire~ao, a sua participa~ao nas decisoes tomadas na escola, 
de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

16) Com a atual dire~ao, o relacionamento com a dire~ao, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

17) Com a atual dire~ao, a presta~ao de servi~os a comunidade, de maneira 
geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 



Nome da Escola: 
( ) DIRETOR E 
( ) VICE-DIRETOR 
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lnstrumentoi'para' 8.~:'cole~;,~,,:dadoSt;: ·\ 
· . ~ -: '-iY -'Y·, , ~!f~Hc~ ·--~;&ki- ~ ~ 

Turno de trabalho 
( ) manha ( ) tarde ( ) noite · 
Tempo de servi~o como diretor 
( ) anos 

1) 0 que o levou a candidatar-se a diretor(a) de sua escola. Sua decisao foi: 
. ( 1 ) Por opiniao propria, sem interferencia 
( 2 ) Discutida com outras pessoas 
( 3 ) Por sugestao de outra pessoa 
( 4 ) Por outra razao. Qual? ...................................................... . 

2) A campanha para elei~ao de diretor(a) de sua escola se fez em termos de: 
( 1 ) Harmonia 
( 2 ) Discussao de seu Pianos de Trabalhos 
( 3 ) Promessas de mudan9as e benetrcios 
( 4 ) As duas alternativas anteriores 
( 5 ) Outra maneira. Qual? .......................................................... . 

3) lndependentemente dos termos de sua elei~ao, na sua opiniao o diretor(a) 
da escola deve ser: 
( 1 ) Eleito diretamente, assumindo o mais votado 
( 2 ) Eleito via lista trfplice 
( 3 ) Nomeado mediante concurso 
( 4 ) Nomeado como "cargo de confian9a" 
( 5 ) Outra forma. Qual? ............................................................... . 

4) Quem na sua opiniao deve votar nessa elei~ao? 
( 1 ) Professores e Funcionarios 
( 2 ) Professores, funcionarios e alunos do Ensino Media 
( 3 ) Professores, funcionarios, alunos do Ensino Media e Pais de alunos 
( 4 ) Outra op98o. Qual? ................................................. ................ . 

5) Na sua opiniao o cargo de diretor(a) deve ser ocupado apenas por quem 
tenha o curso universitario de dire~ao (Administra~ao escolar)? 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 

6) Ap6s as elei~oes, com a sua dire~ao, houve mudan~as em sua escola? 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 
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7) Se voce respondeu SIM na questao anterior, as mudam;as foram realizadas: 
( 1 ) Por decisao propria 
( 2 ) Por decisao con junta com os professores 
( 3 ) Por consulta aos interessados nessa mudan9a 
( 4 ) Por determina({ao da secretaria de Educa9ao 

8) As decisoes sobre os aspectos pedag6gicos na escola sao discutidas pela 
dire~ao: 
( 1 ) Com supervisores e orientadores 
( 2 ) Com supervisores, orientadores e professores 
( 3 ) Com supervisores, orientadores, professores e alunos 
( 4 ) Com todos inclusive com pais de alunos 

9) Na atual dire~ao da escola como diretor(a) voce tern feito; 
( 1 ) Mais reuni6es do que a anterior 
{ 2 ) menos reuni6es do que a anterior 
( 3 ) 0 mesmo numero de reuni6es que a anterior 
( 4 ) Nao fez reuni6es 

1 0) A comunidade na sua dire~ao costuma usar a escola para atividades extras 
fora dos horarios de aula: 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 
( 4) Se voce respondeu SIM, qual(is) atividade(s)? ............................ . 

11) Com a atual dire~ao, o relacionamento na escola, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

12) Com a atual direc;ao, a distribui~ao de func;oes na escola, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

13) Com a atual direc;ao, a participa~ao dos outros nas decisoes tomadas na 
escola, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

14) Com a atual dire~ao, o relacionamento na escola, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 
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15 -Com a atual direc;io, a prestac;io de servic;os a comunidade, de maneira 
geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3) Nao mudou 
( 4) Nao sei 



Nome da Escola: 
FUNCIONARIO Turno de trabalho 

( ) manha ( ) tarde 
Tempo de servi~o na escola 
( ) anos 

1) Na elei~ao para diretor(a) de sua escola, sua decisao foi: 
( 1 ) Por opiniao propria, sem interferencia 
( 2 ) Discutida com outras pessoas 
( 3 ) Por sugestao de outra pessoa 
( 4 ) Por outra razao. Qual? ...................................................... . 
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( ) noite 

2) Na elei~ao para Diretor(a) de sua escola houve influencia de pessoas que 
nao estavam participando das elei~oes? 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 

3) Se voce respondeu SIM na questao anterior, essa influencia foi: 
( 1 ) Da Secretaria de Educa<;ao 
( 2 ) De politicos 
( 3 ) Da igreja 
( 4 ) Outras. Quais? .................................................................... . 

4) A campanha para elei~ao de diretor(a) de sua escola se fez em termos de: 
( 1.) Apenas apresenta<;ao de names dos candidates 
( 2 ) Discussao de Pianos de Trabalhos 
( 3 ) Promessas de mudan<;as e beneflcios 
( 4 ) As duas alternativas anteriores 
( 5 ) Outra maneira. Qual? .......................................................... . 

5) lndependentemente das discussoes que estao havendo sobre a legisla~ao, o 
diretor(a) da escola deve ser: 
( 1 ) Eleito diretamente, assumindo o mais votado 
( 2 ) Nomeado mediante concurso 
( 3 ) Nomeado como "cargo de confian<;a" 
( 4 ) Outra forma. Qual? ............................................................... . 

6) Se voce acha que o diretor(a) deve ser eleito, quem deve votar nessa 
elei~ao? 
( 1 ) Professores e Funcionarios 
( 2 ) Professores, funcionarios e alunos do Ensino Media 
( 3 ) Professores, funcionarios, alunos do Ensino Media e Pais de alunos 
( 4) Outra op<;ao. Qual? ................................................................. . 
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7) 0 cargo de diretor(a) deve ser ocupado apenas por quem tenha o curso 
universitario de dire~ao (Administra~ao escolar)? 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 

8) Ap6s as elei~oes, com a nova dire~ao, houve mudan~as em sua escola? 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 

9) Se voce respondeu SIM na questao anterior, as mudan~as foram realizadas 
pela dire~ao: 
( 1 ) Por decisao propria 
( 2 ) Por decisao conjunta com os professores 
( 3 ) Por consulta aos interessados nessa mudan9a 
( 4 ) Por determina9ao da secreta ria de Educa9ao 
( 5) Nao sei 

1 0) As decisoes sobre os aspectos pedag6gicos na escola sao discutidas pela 
dire~ao: 
( 1 ) Com supervisores e orientadores 
( 2 ) Com supervisores, orientadores e professores 
( 3 ) Com supervisores, orientadores, professores e alunos 
( 4 ) Com todos inclusive com pais de alunos 
( 5) Nao sei 

11) A atual dire~ao da escola tern feito; 
( 1 ) Mais reuni6es do que a anterior 
( 2 ) menos reunioes do que a anterior 
( 3 ) 0 mesmo numero de reunioes que a anterior 
( 4 ) Nao fez reuni6es 
( 5) Nao sei 

12) A comunidade na atual dire~ao costuma usar a escola para atividades 
extras fora dos horarios de aula: 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 
( 4) Se voce respondeu SIM, qual(is) atividade(s)? ............................ . 

13) Com a atual dire~ao, o relacionamento na escola, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 
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14) Com a atual dire~ao, a distribui~ao de fun~oes na escola, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

15) Com a atual dire~ao, a sua participa~ao nas decisoes tomadas na escola, 
de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

16) Com a atual dire~ao, o relacionamento com a dire~ao, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

17) Com a atual dire~ao, a presta~ao de servi~os a comunidade, de maneira 
geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 
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lnstrumento para a ,~9l'ta de ~~dos 

Nome da Escola: 
ALUNO Turno de aula 

( ) manha ( ) tarde ( ) noite 
Tempo que esta na escola 
( ) anos 
Serie na escola 
( ) Fundamental ( ) Ensino Medio 
( ) EJA ( ) CBA 

1) Na elei~io para diretor(a) de sua escola, sua decisio foi: 
( 1 ) Por opiniao propria, sem interfen3ncia -
( 2 ) Discutida com outras pessoas 
( 3 ) Por sugestao de outra pessoa 
( 4 ) Por outra razao. Qual? ...................................................... . 

2) Na elei~io para Diretor(a) de sua escola houve influencia de pessoas que 
nio estavam participando das elei~oes? 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 

3) Se voce respondeu SIM na questio anterior, essa influencia foi: 
( 1 ) Da Secretaria de Educa~ao 
( 2 ) De politicos 
( 3 ) Da igreja 
( 4) Outras. Quais? ... .. .............. ................................................. . 

4) A campanha para elei~io de diretor(a) de sua escola se fez em termos de: 
( 1 ) Apenas apresenta~ao de nomes dos candidatos 
( 2 ) Discussao de Pianos de Trabalhos 
( 3 ) Promessas de mudan~as e beneficios 
( 4 ) As duas altemativas anteriores 
( 5 ) Outra maneira. Qual? ...... ..... ............................................... . 

5) lndependentemente das discussoes que estio havendo sobre a legisla~io, o 
diretor(a) da escola deve ser: 
( 1 ) Eleito diretamente, assumindo o mais votado 
( 2 ) Nomeado mediante concurso 
( 3 ) Nomeado como "cargo de confian~a" 
( 4 ) Outra forma. Qual? ............................................................... . 

6) Se voce acha que o diretor(a) deve ser eleito, quem deve votar nessa 
elei~io? 
( 1 ) Professores e Funcionarios 
( 2 ) Professores, funcionarios e alunos do Ensino Medio 
( 3 ) Professores, funcionarios, alunos do Ensino Medio e Pais de alunos 
( 4) Outra op~ao. Qual? ........................... ...................................... . 
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7) 0 cargo de diretor(a) deve ser ocupado apenas por quem tenha o curso 
universitario de dire~ao (Administra~ao escolar)? 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 

8) Ap6s as elei~oes, com a nova dire~ao, houve mudan~as em sua escola? 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 

9) Se voce respondeu SIM na questao anterior, as mudan~as foram realizadas 
pela dire~ao: 
( 1 ) Por decisao propria 
( 2 ) Por decisao con junta com os professores 
( 3 ) Por consulta aos interessados nessa mudanc;a 
( 4 ) Por determinagao da secretaria de Educac;ao 
{ 5) Nao sei 

10) As decisoes sobre os aspectos pedag6gicos na escola sao discutidas pela 
dire~ao: 
{ 1 ) Com supervisores e orientadores 
( 2 ) Com supervisores, orientadores e professores 
(.3) Com supervisores, orientadores, professores e alunos 
{ 4 ) Com todos inclusive com pais de alunos 
{ 5) Nao sei 

11) A atual dire~ao da escola tem feito; 
{ 1 ) Mais reunioes do que a anterior 
( 2 ) menos reunioes do que a anterior 
{ 3 ) 0 mesmo numero de reunioes que a anterior 
{ 4) Nao fez reunioes 
( 5) Nao sei 

12) A comunidade na atual dire~ao costuma usar a escola para atividades 
extras fora dos horarios de aula: 
{ 1 ) Sim 
{ 2) Nao 
{ 3) Nao sei 
{ 4) Se voce respondeu SIM, qual{is) atividade{s)? ............................ . 

13) Com a atual dire~ao, o relacionamento na escola, de maneira geral: 
{ 1 ) Mudou para melhor 
{ 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 
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14) Com a atual dire~ao, a distribui~ao de fun~oes na escola, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

· 15) Com a atual dire~ao, a sua participa~ao nas decisoes tomadas na escola, 
de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

16) Com a atual dire~ao, o relacionamento com a dire~io, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

17) Com a atual dire~ao, a presta~ao de servi~os a comunidade, de maneira 
geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 
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Nome da Escola: 
PAIS OU RESPONAVEL PELO ALUNO Turno do aluno na escola 

( ) manha ( ) tarde ( ) noite 
Tempo que esta na escola 
( ) anos 
Serie na escola 
( ) Fundamental ( ) Ensino Medio 
( ) EJA ( ) CBA 

1) Na elei~io para diretor(a) de sua escola, sua decisio foi: 
( 1 ) Por opiniao propria, sem interferencia 
( 2 ) Discutida com outras pessoas 
( 3 ) Por sugestao de outra pessoa 
( 4 ) Por outra razao. Qual? ...................................................... . 

2) Na elei~io para Diretor(a) de sua escola houve influencia de pessoas que 
nio estavam participando das elei~oes? 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 

3) Se voce respondeu SIM na questio anterior, essa influencia foi: 
( 1 ) Da Secretaria de Educa9ao 
( 2) De politicos 
( 3 ) Da igreja 
( 4 ) Outras. Quais? .................................................................... . 

4) A campanha para elei~io de diretor(a) de sua escola se fez em termos de: 
( 1 ) Apenas apresenta9ao de nomes dos candidatos 
( 2 ) Discussao de Pianos de Trabalhos 
( 3 ) Promessas de mudan9as e beneficios 
( 4 ) As duas alternativas anteriores 
( 5 ) Outra maneira. Qual? .......................................................... . 

5) lndependentemente das discussoes que estio havendo sobre a legisla~io, o 
diretor(a) da escola deve ser: 
( 1 ) Eleito diretamente, assumindo o mais votado 
( 2 ) Nomeado mediante concurso 
( 3) Nomeado como "cargo de confian9a" 
( 4 ) Outra forma. Qual? .... .... ....................................................... . 

6) Se voce acha que o diretor(a) deve ser eleito, quem deve votar nessa 
elei~io? 
( 1 ) Professores e Funcionarios 
( 2 ) Professores, funcionarios e alunos do Ensino Medio 
( 3 ) Professores, funcionarios, alunos do Ensino Medio e Pais de alunos 
( 4 ) Outra opc;ao. Qual? ................................................................. . 



68 

7) 0 cargo de diretor(a) deve ser ocupado apenas por quem tenha o curso 
universitario de dire~ao (Administra~ao escolar)? 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 

8) Ap6s as elei~oes, com a nova dire~ao, houve mudan~as em sua escola? 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 

9) Se voce respondeu SIM na questao anterior, as mudan~as foram realizadas 
pela dire~ao: 
( 1 ) Por decisao propria 
( 2 ) Por decisao con junta com os professores 
( 3 ) Por consulta aos interessados nessa mudanc;a 
( 4) Por determinagao da secretaria de Educac;ao 
( 5) Nao sei 

1 0) As decisoes sobre os aspectos pedag6gicos na escola sao discutidas pela 
dire~ao: 
( 1 ) Com supervisores e orientadores 
( 2 ) Com supervisores, orientadores e professores 
( 3 ) Com supervisores, orientadores, professores e alunos 
( 4 ) Com todos inclusive com pais de alunos 
( 5) Nao sei 

11) A atual dire~ao da escola tem feito; 
( 1 ) Mais reunifies do que a anterior 
( 2 ) menos reuni6es do que a anterior 
( 3 ) 0 mesmo numero de reuni6es que a anterior 
( 4 ) Nao fez reunifies 
( 5) Nao sei 

12) A comunidade na atual dire~ao costuma usar a escola para atividades 
extras fora dos horarios de aula: 
( 1 ) Sim 
( 2) Nao 
( 3) Nao sei 
( 4) Se voce respondeu SIM, qual(is) atividade(s)? ............................ . 

13) Com a atual dire~ao, o relacionamento na escola, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 
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14) Com a atual dire~ao, a distribui~ao de fun~oes na escola, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

15) Com a atual dire~ao, a sua participa~ao nas decisoes tomadas na escola, 
de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

16) Com a atual dire~ao, o relacionamento com a dire~ao, de maneira geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 

17) Com a atual dire~ao, a presta~ao de servi~os a comunidade, de maneira 
geral: 
( 1 ) Mudou para melhor 
( 2 ) Mudou para pior 
( 3 ) Nao mudou 
( 4) Nao sei 
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APENDICE 2 - TABULAQAO DOS RESULTADOS DOS QUESTIONARIOS 
APLICADOS NAS ESCOLAS 

Questoes 

R1 R2 R3 
01 - 1 1 2 
02- 2 2 2 
03-
04- 4 4 4 
05- 1 1 4 
06- 1 1 1 
07- 1 1 1 
08- 1 1 1 
09- 1 1 2 
10- 1 1 1 
11 - 3 3 3 
12- 1 1 1 
13- 1 2 2 
14- 3 3 3 
15- 2 2 2 
16- 2 2 2 
17- 2 3 3 

Questoes 

R1 R2 R3 
01 - 1 1 1 
02- 2 2 2 
03-
04- 4 4 4 
05- 1 1 1 
06- 3 3 1 
07- 1 1 1 
08- 1 1 1 
09- 1 1 1 
10- 2 1 1 
11 - 3 3 3 
12- 1 2 2 
13- 3 2 3 
14- 3 3 3 
15- 1 1 2 
16- 3 1 3 
17- 3 2 3 

Professores, escola A 

R4 R5 R6 R7 
2 2 1 1 
2 2 2 2 

4 4 4 4 
4 4 4 1 
2 1 2 1 
1 2 1 1 
1 1 1 1 
2 1 3 1 
1 1 1 2 
3 3 2 2 
1 1 1 2 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
2 3 2 1 
2 3 3 1 
3 3 3 3 

Professores, escola B 

R4 R5 R6 R7 
1 2 1 2 
2 2 2 2 

4 4 4 4 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
2 2 1 2 
2 2 1 1 
1 1 3 2 
1 1 2 1 
3 3 2 2 
1 1 1 2 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
2 2 2 2 
3 1 1 2 
2 3 3 1 

R8 R9 
2 2 
2 2 

4 4 
4 "1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 3 
1 1 
1 3 
1 2 
2 2 
2 1 
1 3 
1 1 
1 1 

R8 R9 
2 2 
2 2 

4 4 
4 1 
1 1 
1 1 
1 3 
1 1 
1 1 
1 3 
1 2 
2 2 
2 1 
3 3 
2 2 
1 3 

R10 
2 
2 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
1 

R10 
1 
2 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
1 

As respostar R1 a R10 sao dos 
1 0 professores da escola A, na 
qual nao houve nenhuma 
resposta descritiva, salvo as 
feitas em forma de entrevista. 

As respostar R 1 a R 1 0 sao dos 
1 0 professores da escola B, na 
qual nao houve nenhuma 
resposta descritiva, salvo as 
feitas em forma de entrevista. 



Questoes 
R1 R2 R3 

01- 1 2 1 
02- 2 2 2 
03-
04- 3 3 3 
05- 1 1 1 
06- 3 3 1 
07- 2 2 1 
08- 1 1 1 
09- 1 1 2 
10- 4 1 1 
11 - 3 3 3 
12- 1 2 2 
13- 2 2 3 
14- 3 3 3 
15- 2 3 2 
16- 2 2 2 
17- 3 3 3 

Questoes 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Professores, escola C 

R4 R5 R6 R7 
2 2 1 1 
2 2 2 2 

4 3 4 4 
1 1 1 1 
1 1 3 3 
2 1 2 2 
2 1 2 1 
2 1 1 1 
1 1 1 1 
3 3 2 2 
1 1 1 2 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
3 2 2 2 
2 1 3 1 
3 3 3 1 

R8 R9 
1 2 
2 2 

3 4 
1 4 
3 1 
1 1 
1 3 
3 1 
1 1 
1 3 
1 2 
2 3 
2 1 
2 3 
3 3 
1 3 

R10 
1 
2 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
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As respostar R 1 a R 1 0 sao dos 
1 0 professores da escola C, na 
qual nao houve nenhuma 
resposta descritiva, salvo as 
feitas em forma de entrevista. 

PROFESSORES % de respostas 

resposta 1 resposta 2 resposta 3 resposta 4 
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 

76,67% 0,00% 0,00% 23,33% 
66,67% 6,67% 23,33% 0,00% 
70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 
80,00% 13,33% 6,67% 0,00% 
70,00% 16,67% 13,33% 0,00% 
76,67% 20,00% 0,00% 3,33% 
10,00% 20,00% 70,00% 0,00% 
56,67% 43,33% 0,00% 0,00% 

6,67% 60,00% 33,33% 0,00% 
10,00% 20,00% 76,67% 0,00% 
20,00% 53,33% 26,67% 0,00% 
30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 
30,00% 10,00% 60,00% 0,00% 



Questoes 

R1 
01 - 1 
02- 2 
03-
04- 4 
05- 1 
06- 1 
07- 2 
08- 1 
09- 1 
10- 1 
11 - 3 
12- 1 
13- 2 
14- 3 
15- 3 
16- 2 
17- 3 

Funcionarios das escolas A, Be C 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 
1 1 1 1 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 

4 4 4 4 4 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 
2 2 1 3 2 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 3 2 2 1 
3 2 1 1 1 1 1 
3 3 3 1 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 
2 3 2 2 2 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 1 1 3 2 
2 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 1 

R9 
1 
2 

4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 

R10 
2 
2 

4 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
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As respostar R 1 a R4 sao dos 
funcionarios da escola A, as de 
R5 a R7 sao dos funcionarios 
da escola B, e as R8 a R10 sao 
dos funcionarios da escola C, 
nas quais nao houve nenhuma 
resposta descritiva, salvo as 
feitas em forma de entrevista. 

FUNCIONARIOS % de respostas 

Questoes resposta 1 resposta 2 resposta 3 resposta 4 
1 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 
2 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
4 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
5 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
6 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 
7 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
8 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
9 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 

10 70,00% 20,00% 10,00% 0,00% 
11 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 
12 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
13 10,00% 70,00% 20,00% 0,00% 
14 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
15 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 
16 20,00% 20,00% 60,00% 0,00% 
17 20,00% 10,00% 70,00% 0,00% 



Questoes 

R1 
01 - 1 
02- 1 
03- 4 
04- 4 
05- 1 
06- 3 
07- 2 
08- 2 
09-
10- 1 
11 - 4 
12- 1 
13- 2 
14- 3 
15- 3 
16- 2 
17- 2 

Questoes 

R1 
01- 3 
02- 2 
03-
04- 1 
05- 1 
06- 3 
07- 3 
08- 3 
09-
10- 1 
11 - 2 
12- 2 
13- 3 
14- 1 
15- 3 
16- 3 
17- 3 
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Tabula~io do 'instrumento para a col!,ta de dados\,> 

Alunos escola A 

R2 R3 R4 RS R6 R7 
2 2 1 1 3 2 
1 2 1 2 1 2 
4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 
3 2 2 3 2 3 
1 1 3 1 2 1 
1 1 1 2 
1 1 4 1 1 2 
3 2 3 1 3 3 
1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 
4 3 3 4 4 3 
3 3 3 2 2 1 
3 2 3 2 1 1 
2 3 3 3 3 3 

Alunos escola B e C 

R2 R3 R4 RS R6 R7 
2 2 3 3 3 1 
1 1 1 2 2 1 
4 4 4 4 
4 4 4 1 4 4 
1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 
2 2 1 1 2 1 

1 1 2 
1 1 3 1 1 1 
3 2 3 1 2 2 
1 1 1 1 1 2 
3 2 2 2 2 2 
4 3 3 3 3 3 
4 2 3 2 2 4 
3 3 3 3 1 4 
3 2 3 1 2 3 

R8 R9 
3 3 
1 1 
4 4 
4 4 
1 1 
3 3 
3 2 
1 1 
1 1 
1 1 
4 4 
1 1 
2 2 
3 3 
3 1 
3 1 
3 3 

R8 R9 
1 1 
1 1 
4 4 
1 4 
1 1 
3 3 
3 2 
1 1 
1 1 
1 1 
4 4 
1 1 
2 2 
3 3 
3 3 
3 3 
2 2 

R10 
2 
1 
4 
4 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
3 

R10 
2 
2 

4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 

As respostar R1 a ·R10 sao dos 
alunos da escola A, na qual 
nao houve nenhuma resposta 
descritiva, salvo as feitas em 
form a de entrevista. 

Na resposta de numero 03 os 
alunos responderam que os 
pais e alguns professores os 
influenciaram na elei9ao. 

Na questao de numero 13 na 
sua grande maioria os alunos 
citaram a festa junina, alguns 
passeios e teatros. 

As respostar R1 a R5 sao dos 
alunos da escola B e as 
respostar R6 a R10 sao dos 
alunos da escola C, nas quais 
nao houve nenhuma resposta 
descritiva, salvo as feitas em 
forma de entrevista. 

Na resposta de numero 03 os 
alunos responderam que os 
pais e alguns professores os 
influenciaram na elei<;ao. 

Na questao de numero 13 na 
sua grande maioria os alunos 
citaram a festa junina, alguns 
passeios e teatros. 
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ALUNOS % de respostas 

Questoes resposta 1 resposta 2 resposta 3 resposta 4 
1 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 
2 65,00% 35,00% 0,00% 0,00% 
3 0,00% 0,00% 0,00% 65,00% 
4 15,00% 0,00% 0,00% 85,00% 
5 100,00% 0,00% 0,00%. 0,00% 
6 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
7 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 
8 65,00% 25,00% 10,00% 0,00% 
9 50,00% 10,00% 5,00% 0,00% 

10 85,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
11 20,00% 25,00% 30,00% 25,00% 
12 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 
13 0,00% 85,00% 15,00% 0,00% 
14 5,00% 0,00% 75,00% 20,00% 
15 15,00% 30,00% 45,00% 10,00% 
16 25,00% 15,00% 55,00% 5,00% 
17 10,00% 30,00% 60,00% 0,00% 



Questoes 

R1 
01 - 2 
02- 1 
03- 4 
04- 1 
05- 1 
06- 3 
07- 3 
08- 1 
09- 1 
10- 1 
11 - 2 
12- 2 
13- 2 
14- 1 
15- 2 
16- 3 
17- 2 
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Tabula~io do instrumento para a coleta de dados 

Pais de alunos escolas A, 8 e C 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 
2 3 3 3 2 1 3 1 2 
1 2 1 2 1 1 1 2 2 
4 4 4 4 4 
1 2 4 4 4 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 3 2 1 1 1 1 1 1 
1 1 4 1 1 1 1 1 1 
2 3 3 1 2 2 4 4 1 
2 2 1 1 2 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 3 3 
3 4 3 3 3 1 3 3 3 
2 2 2 2 1 3 4 1 3 
3 3 3 3 1 4 3 3 1 
3 3 2 2 2 3 3 1 3 

PAIS % de respostas 

Questoes resposta 1 resposta 2 resposta 3 
1 20,00% 40,00% 40,00% 
2 60,00% 40,00% 0,00% 
3 0,00% 0,00% 0,00% 
4 60,00% 10,00% 0,00% 
5 100,00% 0,00% 0,00% 
6 0,00% 0,00% 100,00% 
7 0,00% 10,00% 90,00% 
8 100,00% 0,00% 0,00% 
9 80,00% 10,00% 10,00% 

1.0 90,00% 0,00% 0,00% 
11 20,00% 40,00% 20,00% 
12 60,00% 40,00% 0,00% 
13 10,00% 70,00% 20,00% 
14 20,00% 70,00% 0,00% 

15 20,00% 50,00% 20,00% 
16 20,00% 0,00% 70,00% 
17 10,00% 40,00% 50,00% 

As respostar R 1 a R5 sao dos 
Pais de alunos da escola A, as 
respostar R6 e R7 sao dos Pais 
de alunos da escola 8 e as 
respostar R8 a R10 sao dos 
Pais de alunos da escola C, 
nas quais nao houve nenhuma 
resposta descritiva, salvo as 
feitas em forma de entrevista. 
Na resposta de numero 03 os 
pais responderam que os 
alunos a atual dire~ao e alguns 
professores os influenciaram na 
elei~ao. 
Na questao de numero 13 na 
sua grande maioria os pais 
citaram a distribui~ao de Ieite a 
festa junina, alguns passeios e 
teatros feitos com seus filhos. 

resposta 4 
0,00% 
0,00% 

60,00% 
30,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
10,00% 
20,00% 
0,00% 
0,00% 
10,00% 
10,00% 
10,00% 
0,00% 



Questoes 

01 -
02-
03-
04-
05-
06-
07-
08-
09-
10-
11 -
12-
13-
14-
15-
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Diretores e Vice-Diretores das escolas A, B e C 

R1 R2 
3 2 
4 4 
1 1 
3 3 
2 2 
1 1 
3 3 
4 4 
3 3 
1 1 
1 3 
3 3 
1 1 
3 1 
4 2 

Questoes 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

R3 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
1 

R4 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
4 

R5 
1 
4· 
1 
3 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
4 

As respostar R1 e R2 sao do Diretor e 
Vice-Diretor da escola A, as respostar 
R3 e R4 sao do Diretor e Vice-Diretor 
da escola B e a resposta R5 e do 
Diretor da escola C, nas quais nao 
houve nenhuma resposta descritiva, 
salvo as feitas em forma de 
entrevista. 

DIRETORES% de respostas 
resposta 1 resposta 2 resposta 3. resposta 4 

40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 
20,00% 0,00% 0,00% 80,00% 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
40,00% 0,00% 60,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 
40,00% 0,00% 60,00% 0,00% 
20,00% 20,00% 0,00% 60,00% 
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APENDICE 3- ENTREVISTAS FEITAS NAS ESCOLAS COM PROFESSORES E 

DIRETORES. 

Questionario de entrevlsta com OS Prof~ssores 

PROFESSOR Turno em que trabalha na escola 
( ) manha ( ) tarde ( ) noite 
Tempo que esta na escola 
( ) anos 
Serie em que atua na escola 
( ) Fundamental ( ) Ensino Media 
( ) EJA ( ) CBA 

1 ) Como foi o processo de elei~ao de sua Escola? 
2) Durante o processo de elei~ao de Diretores houve interferencia no trabalho 

pedag6gico da escola? Como? 
3) Com rela~ao a nova Dire~ao da escola, ap6s sua posse, o trabalho pedag6gico 

ficou prejudicado? Como? 

( )DIRETOR 
( ) VICE-DIRETOR Turno em que atua na escola 

( ) manha ( ) tarde ( ) noite 
Tempo que esta na escola 
( ) anos 
Serie em que atua na escola 
( ) Fundamental ( ) Ensino Media 
( ) EJA ( ) CBA 

1) Na sua op1mao qual o grau de importancia para uma Dire~ao de Escola, 
conhecimento da legisla~ao Educacional? Porque? 

2) Quanta a Capacita~ao, a realizada pela SEED e suficiente para dar 
embasamento ao processo administrative de uma Escola? 

3) Se nao e? Qual e sua opiniao quanto a capacita~ao ideal a ser ofertada pala 
SEED? 

4) Qual a maior dificuldade encontrada para se administrar uma escola estadual, 
levando em considera~ao o Processo Democratico? 

5) Na sua opiniao qual a importancia do Conselho Escolar? E como este foi formado 
em sua escola? 

6) Houve dificuldades no processo eleitoral de sua escola? 
7) Ap6s o processo de elei~ao, houve dificuldades no relacionamento com a 

comunidade escolar, levando em considera~ao as dificuldades normalmente 
encontradas no processo eleitoral? 
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APENDICE 4 - GRAFICOS COM OS RESULTADOS DOS QUESTIONARIOS 

APLICADOS NAS ESCOLAS 

Pergunta 01 Na elei~io para diretor(a) de sua escola, sua decisio foi: 

Por opiniao propria 
Discutida com Por sugestao de 

outras pessoas outra pessoa 
Professor 50,0% 50,0% 0,0% 
Funcionario 80,0% 20,0% 0,0% 
Pais 20,0% 40,0% 40,0% 
Alunos 30,0% 35,0% 35,0% 

Na eleicao para diretor, sua decisao foi: 

90,0% ~-----------, 

80,0% +--------,----------; 

E 70,0% 
8, 60,0% +------1------------t 

s 50,0% 
c 
~ 40,0% 
~ 30,0% 
D. 20,0% 

10,0% 
0,0% 

o\ rJ.{) 
~04' · 0~ 

0 r"i. 

~~ «_'><::--"' 

Corrunidade Escolar 

Par opiniao 
propria 

• Discutida com 
outras pessoas. 

o Por sugestao de 
outra pessoa 

o Por outra razao 

Por outra razao 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
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Pergunta 02 Na elei~io para Diretor(a) de sua escola houve influencia de pessoas que nio 

Professor 
Funcionario 
Pais 
Alunos 

estavam participando das elei~6es? 

Sim Nao 

0,0% 100,0% 
0,0% 100,0% 

60,0% 40,0% 
65,0% 35,0% 

Na elei~ao para Diretor{a) de sua escola houve 
influencia de pessoas que nao estavam 

participando das elei~oes? 

120,0% -r------------------, 

Sim 

• Nao 

Nao sei 

100,0% 

80,0% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

o Nao sei 

0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
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Pergunta 03 Se voce respondeu SIM na questio anterior, essa influencia foi: 

SEED Politicos lgreja Outros 
Professor 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Funciomirio 00% 0,0% 0,0% 0,0% 
Pais 0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 
Alunos 0,0% 0,0% 0,0% 65,0% 

Se voce respondeu SIM na questio anterior, essa 
influencia foi: 

70,0% 

~ 

60,0% r--

50,0% -

• SEED 
40,0% -

• Politicos 

30,0% .,..._ 
D lgreja 

DOutros 

20,0% f--

10,0% f--

0,0% I I 

Professor Funcionario Pais A lunas 



Pergunta 04 

Professor 
Funcionario 
Pais 
Alunos 

120,0% 

100,0% 

80,0% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

0,0% 

A campanha para elei~io de diretor(a) de sua escola se fez em termos de: 
Nemes des Plano de 

Promessas 
As2 

Outras candidates Trabalho anteriores 
0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

60,0% 10,0% 0,0% 30,0% 0,0% 
15,0% 0,0% 0,0% 85,0% 0,0% 

A campanha para elei~io de diretor(a) de sua 
escola se fez em termos de: 

-

I 
~ t--

I I 

--

-
f--

r--

I 

• Names dos candidates 

• Plano de Trabalho 

0 Promessas 

o As 2 anteriores 

•outras 
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Pergunta 05 lndependentemente das discuss6es que estio havendo sobre a 
legisla~~o, o diretor(a) de sua escola deve ser escolhido via: 

Elei<;ao Direta 
Elei<;ao Via 

Nomeado 
Cargo de 

Outra 
Lista Trlplice Confianc;a 

Professor 76,7% 0,0% 0,0% 23,3% 
Funcionario 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Pais 
Alunos 

120,0% 

100,0% 

80,0% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

0,0% 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

lndependentemente das discussoes que estio 
havendo sobre a legisla~io, o diretor(a) da escola 

deve ser: 

-

-- - 1---

• Eleic;ao Direta 

• Eleic;ao Via Lista Trfplice 

DNomeado 

D Cargo de Confianc;a 

•Dutra 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
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Pergunta 06 

Professor 
Funcionario 
Pais 
Alunos 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

0,0% 
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Se voce acha que o diretor(a} deve ser eleito, quem deve votar nessa elei~io? 

Professores, Professores, 
funcionarios, 

Professores e funcionarios e 
Funcionarios alunos do Ensino alunos do Ensino Outra op~o. Qual? 

Media Media e Pais de 
alunos 

66,7% 6,7% 23,3% 
30,0% 50,0% 20,0% 

0,0% 0,0% 100,0% 
0,0% 0,0% 100,0% 

Se voce acha que o diretor(a) deve ser eleito, 
quem deve votar nessa eleicao? 

• Professores e Funcionarios 

• Professores, Funcionarios e 
Alunos 

D Professores, Funcionarios, 
Alunos e Pais 

DOutraop~o 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 



Pergunta 07 0 cargo de diretor(a) deve ser ocupado apenas por quem tenha o curso 

Professor 
Funcionario 
Pais 
Alunos 

universitario de dir~o (Administra~io escolar)? 

Sim Nao Nao sei 
70,0% 30,0% 

0,0% 100,0% 
0,0% 10,0% 
0,0% 40,0% 

0 cargo de diretor(a) deve ser ocupado apenas 
por quem tenha o curso universitario de direcao 

(Admin istracao escolar)? 

• Sim 
• Nao 

0,0% 
0,0% 

90,0% 
60,0% 

60,0% o Nao sei 

40,0% 

20,0% 

0,0% 

Professor Funcionario Pais Alunos 

0 
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Pergunta 08 

Professor 
Funcionario 
Pais 
Alunos 

80,0% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

0,0% 

ApOs as elei~6es, com a nova dir~io, houve mudan~as em sua escola? 

Sim Nao Nao sei 
80,0% 13,3% 

100,0% 0,0% 
100,0% 0,0% 
65,0% 25,0% 

Ap6s as eleicoes, com a nova direcao, houve 
mudancas em sua escola? 

Professor Funcionario Pais Alunos 

6,7% 
0,0% 
0,0% 

10,0% 

• Sim 
• Nao 
o Nao sei 
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Pergunta 09 

Professor 
Funcionario 
Pais 
Alunos 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 
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Se voce respondeu SIM na questao anterior, as mudan~as foram realizadas 
peladi~io: 

Decisao Decisao 
Consulta Determ ina~o Nao sei Propria Con junta 

70,0% 16,7% 13,3% 0,0% 0,0% 
40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% 
80,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 
50,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,0% 

voce respondeu SIM na questao anterior, as 
mudancas foram realizadas pela direcao: 

Professor Funcionario Pais A lunas 

• Decisao Propria 

• Decisao Conjunta 

0 Consulta 

o Determina~ao 
•Naosei 



Pergunta 10 As decis6es sobre os aspectos pedag6gicos na escola sao 
discutidas pela dir~o: 

Com Com Com 

supervisores e supervisores, supervisores, Com todos 

orientadores orientadores e orientadores, inclusive com 

professores professores e pais de alunos 
alunos 

Professor 76,7% 20,0% 0,0% 3,3% 
Funcionario 40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 
Pais 90,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Alunos 85,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

As decisoes sobre os aspectos pedag6gicos na 
escola sao discutidas pela direcao: 

100,0% ~------------------------------~ 
90,0% +-----------------

80 ,0% +-----------------

70,0% 
60,0% 
50,0% 
40,0% 
30,0% 
20,0% 
10,0% 

0,0% 

~-----------------.1 

• Supervise res e 
0 rientado res 

• Supervise res, 
Orientadores e 
Professores 

D Supervise res, 
Orientadores, 
Professores e Alunos 

D Com todos , inclusive 
pais 
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Pergunta 11 A atual dir~io da escola tern feito; 
Mais Reuni6es Menos Reuni6es lgual Nao Fez 

Professor 10,0% 20,0% 70,0% 
Funcionario 20,0% 0,0% 80,0% 
Pais 20,0% 40,0% 20,0% 
Alunos 20,0% 25,0% 30,0% 

A atual dire~io da escola tem feito; 

90,0% ~-----------------, 

80,0% -+------""T'"'"'"'1----------; 

70 ,0% +--"T""""""T"-------4 

60 ,0% +------1 

50 ,0% -+-----1 

40 ,0% +------1 

30 ,0% -+-----1 

20,0% 

10,0% 

0,0% 

• Mais Reuni6es 

• Menos Reuni6es 

o lgual 

o Nao. Fez 

0,0% 
0,0% 

20,0% 
25,0% 
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Pergunta 12 A comunidade na atual dir~io costuma usar a escola para atividades 
extras fora dos horarios de aula: 

Sim Nao Nao sei Quais 

Professor 56,7% 43,3% 0,0% 
Funcionario 100,0% 0,0% 0,0% 
Pais 
Alunos 

40,0% 

20,0% 

0,0% 

60,0% 40,0% 0,0% 
90,0% 10,0% 0,0% 

A comunidade na atual direcao costuma usar a 
escola para atividades extras fora dos horarios 

de aula: 

Professor Funcionario Pais Alunos 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
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Pergunta 13 

Professor 
Funciomirio 
Pais 
Alunos 

Com a atual dir~io, o relacionamento na escola, de maneira geral: 

Mudou para 
M udou para pi or Nao mudou 

melhor 
6,7% 60,0% 33,3% 

10,0% 70,0% 20,0% 
10,0% 70,0% 20,0% 
0,0% 85,0% 15,0% 

Com a atual dire~io, o relacionamento na 
escola, de maneira geral: 

Nao sei 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

90,0% ~----------------------------------~ 

80,0% -+----------------------------

70 ,0% +----------

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 

< 

• Mudou para melhor 

• ·Mudou para pior 

o Nao mudou 

o Nao sei 
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Pergunta 14 

Professor 
Funcionario 
Pais 
Alunos 

20,0% 

0,0% 
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Com a atual dire~ao, a distribui~ao de fun~6es na escola, de maneira geral: 

Mudou para 
M udou para pi or Nao mudou Nao sei 

melhor 
10,0% 20,0% 76,7% 0,0% 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

20,0% 70,0% 0,0% 10,0% 
5,0% 0,0% 75,0% 20,0% 

Com a atual dire~io, a distribu~io de fun~6es na 
escola, de maneira geral: 

• Mudou para melhor 

• Mudou para pior 

o Nao mudou 

o Nao sei 

Professor Funcionario Pais Alunos 



Pergunta 15 

Professor 
Funcionario 
Pais 
Alunos 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 
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Com a atual dir~io, a sua participa~o nas decisc>es tomadas na escola, de 
maneira geral: 

M udou para melhor M udou para pi or Nao mudou 

20,0% 53,3% 26,7% 
20,0% 60,0% 20,0% 
20,0% 50,0% 20,0% 
15,0% 30,0% 45,0% 

Com a atual direcao, a sua participacao nas 
decisoes tomadas na escola, de maneira geral: 

Nao sei 

0,0% 
0,0% 

10,0% 
10,0% 

• Mudou para melhor 

• Mudou para pior 

o Nao mudou 

o Nao sei 

Professor Funcionario Pais A lunas 
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Pergunta 16 Com a atual dir~io, o relacionamento com a dir~io, de maneira geral: 

Professor 
Funcionario 
Pais 
Alunos 

M udou para melhor Mudou para pior Nao mudou 
30,0% 40,0% 30,0% 
20,0% 20,0% 60,0% 
20,0% 0,0% 70,0% 
25,0% 15,0% 55,0% 

Com a atual direcao, o relacionamento com a 
direcao, de maneira geral: 

80,0% -.,-----------------------, 

70,0% +-----------~~----~ 

60,0% +--------~------1 

Nao sei 

0,0% 
0,0% 

10,0% 
5,0% 

50 ,0% -1------------1 • Mudou para melhor 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 

• Mudou para pior 

o Nao mudou 

o Nao sei 
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Pergunta 17 Com a atual dir~io, a presta~io de servi~os a comunidade, de maneira geral: 

Professor 
Funcionario 
Pais 
Alunos 

M udou para melhor M udou para pi or Nao mudou 

30,0% 10,0% 60,0% 
20,0% 10,0% 70,0% 
10,0% 40,0% 50,0% 
10,0% 30,0% 60,0% 

Com a atual direcao, a prestacao de services a 
comunidade, de maneira geral: 

70 ,0% +-----------~~------------------~ 

60,0% +-----r-....,.-----~ 

Nao sei 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
00% 

50 ,0% -+-----i • Mudou para melhor 

40 ,0% -t------1 

30 ,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 

• Mudou para pior 
o Nao mudou 

o Nao sei 
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ANEXO 
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ANEXO 1 - LEVANTAMENTO DOS DADOS REFERENTES A PROCESSOS 

ESCOLARES 

DOS FATOS E DAS PROVAS 

Os depoentes alegam que: 

1. F D E, Professora de Ingles acompanhada da advogada disse que os 
desentendimentos iniciaram com a eleic;ao da APMF, pois quem apoiava a chapa 
adversaria alegou que ela apoiava a chapa que foi vencedora. Posteriormente, 
em final de 2005, com a eleic;ao de Diretores houve a presenc;a bastante forte de 
urn grupo de pais. Durante o processo para eleic;ao de Direc;ao "houve muita 
magoa, desentendimentos e resqufcios de ressentimentos permaneceram e 
foram crescendo". Na epoca da paralisac;ao dos professores, o Professor J que, 
e representante dos professores junto a APP Sindicato, questionou o 
posicionamento contrario a paralisac;ao julgando-me nao democratica" pois, a 
maioria havia aderido ao movimento. Disse que fez registro de 8.0 no 4° Distrito 
Policial temendo por sua integridade e em virtude de todos os acontecimentos. 

· Alegou que em determinada ocasiao presenciou e intermediou atitude de 
descontrole do Professor J com urn aluno. Relata que ouviu de uma mae que o 
Professor J teria insinuado: "os problemas existentes na Escola foram por 
inadequac;ao da aplicac;ao do fundo rotativo". Em bora nao tivesse citado o seu 
nome em sala, quando falava com alunos·, deixou que os alunos deduzissem se 
tratar deJa. Disse que nao foi chamada para participar das reunioes de 
esclarecimento dessa situac;ao bern como, nao teve retorno do Assistente de 
Area. A Professora M confirma ter chamado a colega Roseli de "lambisg6ia" 
durante o Conselho de Classe da sa serie em 26/07/06. Pediu afastamento da 
Escola por meio de Ordem de Servic;o considerando que a situac;ao ficou 
insustentavel (fls.11 0 e 111) 

2. N R E, Diretora, nao fez objec;ao a presenc;a dos advogados representantes do 
Professor J e da Professora M e disse que a Professora M tern descumprido o 
Regimento Escolar, conforme relata em Of. n.0 043 (fls. 02) do protocolado n.0 X. 
XXX, desde o infcio do ano e que ela nao aceita a proximidade de colegas que 
nao Jhe apoiaram nas eleic;oes. Confirma que a Professora M usou a expressao 
"Jambisg6ia" referindo-se a pessoa da Professora L quando essa lhe solicitou 
respeito. Diz ter falado aos membros do Conselho de Classe pedindo etica e de 
que gostaria que atitudes como essa nao voltassem a ocorrer mais .Diante de 
todos os membros do Conselho de Classe foi desacatada pela Professora M o 
que Jevou os professores exigirem o registro de tal situac;ao em ata (fls. 04 e 05). 
0 registro foi feito no dia seguinte por ja estarem no final do turno da manha. 
Disse que na 1 a reuniao do Conselho Escolar foi questionada a respeito da falta 
de harmonia no ambiente Escolar (fls. 135). Solicitou que se discutissem esse 
assunto em proxima reuniao. A situac;ao agravou-se com a chegada de uma 
intimac;ao policial destinada ao Professor J. A reuniao do Conselho Escolar 
convocada para o dia 19/10/2006 tratou da questao ocorrida no Conselho de 
Classe de 26/07/2006 e das situac;oes geradas no ambiente escolar pela 
professora. Confirma ter colocado em edital no dia 16/10/06 a convocac;ao para a 
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reuniao (anexo fls.128 e 132) e que a Professora M negou-se dar ciencia. Alega 
que recebeu liga~ao da advogada da professora, Ora. V, que indagou a respeito 
da reuniao e justificou que sua cliente nao se faria presente. Diz ter procurado 
auxilio no NREC e que foi aconselhada a tentar intermediar a situa~ao por ter 
resquicio do processo de elei~ao, (fls. 112 e 113). 

3. A P, pai de aluno e membro do Conselho Escolar, nao fez obje~ao a presen~a 
do Advogado representante do -Professor J durante sua oitiva. Disse que a 
reuniao do Conselho Escolar foi convocada em edital pela Dire~ao que e a 
Presidente e que conduzem a reuniao de acordo com o modelo de estatuto da 
APMF enviado pelo Nucleo. Os demais membros do Corpo Docente tambem 
foram convidados. Diz que utilizou a expressao "nociva" ao se referir a pessoa da 
Professora M durante a reuniao do Conselho Escolar porque ela Professora tern 
atitudes que nao condizem com uma postura adequada de professora. Na 1 a 

reuniao do Conselho foram citadas varias queixas dos professores com rela~ao a 
Professora M e nessa ocasiao ja foi solicitado o encaminhamento para o NRE 
sugerindo o seu afastamento. Disse que procurou a Ouvidoria do NREC para 
solicitar presen~a na reuniao do Conselho Escolar devido a situa~ao ja estar se 
prolongando e para encerrar o assunto, a fim de que voltasse a reinar a paz no 
colegio pois, "a Escola vira urn caos toda vez que a professora M gera urn 
desentendimento" (fls. 117 e 118). 

4. D A, mae da aluna F, solicitou que o advogado representante do professor J nao 
se fizesse presente em depoimento visto nao estar imbuida de mesma 
prerrogativa. Disse que foi a Escola para falar com a Equipe Pedag6gica porque 
sua filha relatou em casa a fala que o Professor J fez em sala. Na ocasiao 
questionamos se a fun~ao do professor nao era a de dar aulas em vez de ficar 
falando de consertos de lampadas, de falta de cortinas nas salas, de falta de 
recursos e de ter dito aos alunos para ficarem de olhos bern abertos, referindo-se 
a aplica~ao dos recursos. Disse que sua filha deduziu que ele estaria referindo
se a Professora M. Nega ter encontrado a Professora M em supermercado e 
comentado com ela a respeito do que o Professor teria falado em sala. Disse que 
foi chamada pela Escola para falar com o Assistente de Area, o Professor P, 
porque a Professora M havia questionado uma resposta. A Professora M nao 
esteve presente em nenhuma dessas reunioes. Disse que nao foi a Reuniao do 
Conselho Escolar por entender que os problemas da Escola deveriam ser 
resolvidos com todos os professores e porque o nome do pai de cria~ao nao foi 
citado na convoca~ao. Disse que preferiu fazer urn registro na SEED no dia 
18/10/06, justificando o nao comparecimento. Disse que o Professor J assusta os 
alunos porque grita e olha bern no olho quando quer falar com eles (fls. 119 e 
120). 

5. R M, Professora de Educac;ao Fisica, nao fez obje~ao a presen~a do advogado 
representante do Professor J e relatou que a Professora M debochou do 
Professor J, rindo durante sua apresenta~ao e riu tambem da depoente quando 
descreveu perfil da turma e a atitude de alguns alunos. Disse que pediu por 
respeito e teve como resposta que s6 respeita quem ela gosta. Confirma que a 
Professora M lhe chamou de "lambisg6ia" e que tambem desacatou a Diretora 
quando essa solicitou harmonia no interior da Escola. Diz nao ter provocado a 
Professora M pois, s6 I he pediu respeito Afirma que ja no 1° Conselho de Classe 
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os Professores pediram que houvesse uma resposta as provoca9fies no interior 
da Escola e que cobra da Diretora uma atitude com rela9ao a falta de respeito. 
Disse que a Diretora colocou em edital a convoca9ao para a reuniao do Conselho 
Escolar as 7h30 e solicitou que todos lessem. Diz que acredita que a funcionaria 
E solicitou o afastamento das fun96es do Conselho Escolar ,na reuniao do dia 
27/10/06, por talvez ter se sentido constrangida, devido ser a mae da A e ex 
presidente da APMF (fls. 116). 

6. A c 'Assistente de Area /NREC disse ser indiferente a presen98 do advogado 
representante do Professor J na sala de audiE3ncia e que foi procurado no Setor 
pela Professora M que lhe solicitou providencias quanto ao que o Professor J 
falara em sala de aula a respeito de sua administra9ao e que teve essa 
informa9ao por intermedio da mae D que encontrara no supermercado, nas 
ferias. Disse que fez reuniao com a mae D e a Equipe Pedag6gica para 
esclarecer os fatos. A mae I he afirmou que o Professor nao citou nomes em sala 
e que sua filha deduziu que se tratava da administra9ao da professora, enquanto 
Diretora (ate final de 2005). Disse que nao chamou os professores J e M para 
essa reuniao por ja ter conversado anteriormente com eles. Solicitou a Pedagoga 
que fizesse a entrega da ata da reuniao aos dois professores. Disse que a 
Diretora lhe convidou para reuniao do Conselho Escolar anteriormente e que 
confirmou a sua presen9a na mesma semana em que a reuniao foi agendada. 
Alega ter orientado a Diretora, por telefone, de como proceder diante da negativa 
da Professora M em assinar a convoca9ao, sugeriu que pegasse a assinatura de 
duas testemunhas para caracterizar a ciencia da convoca9ao. Diz que no seu 
entendimento a reuniao do Conselho se caracteriza pelas situa96es que vinham 
ocorrendo no interior da Escola, como tambem pelas solicita96es da Dire9ao 
anteriormente a data marcada. Relata que teve notfcia de expulsao de dois 
alunos e que ap6s a verifica9ao constatou que a Dire9ao havia encaminhado ao 
Conselho Tutelar, via Ouvidoria do NREC sobre a ausencia desses alunos. Disse 
que foi procurado pelo Professor J quando esteve na Escola e no Setor e que o 
mesmo tratou sobre o que teria falado em sala de aula e das intimida96es e 
amea9as feitas pela Professora M (fls. 114 e 115). 

7. 5 A, Pedagoga da Escola nao fez obje9ao a presen9a do advogado em sala de 
audiencia. Disse que a Professora R e conselheira da sa B e que foi 
interrompida pela Professora M com atitude de ironia enquanto ela relatava o 
namoro de alunos. Relata que a Professora pediu respeito e obteve como 
resposta da Professora M: "s6 respeito quem eu gosto. Desrespeito sim, sua 
lambisg6ia". No final do Conselho a Diretora pediu novamente por respeito e que 
o proximo Conselho fosse conduzido com etica e tranquilidade por todos os 
membros e que nao estaria mais admitindo situa9ao como a ocorrida. A 
Professora M retrucou dizendo que " se sentia no direito de respeitar s6 quem ela 
gosta e que se a Diretora nao gostasse que colocasse no papel". Diz que 
presenciou as "caras e bocas" que a Professora M fez debochando do Professor 
J durante a declama9ao e a apresenta9ao da musica tocada em flauta por ele no 
infcio do Conselho de Classe do 3° bimestre. Disse que ap6s o termino do 
Conselho os Professores exigiram da Diretora o registro em ata do ocorrido, vez 
que a ata do Conselho s6 registra as a96es e os encaminhamentos dos alunos e 
que pelo adiantado da hora ( 12h 15min.) o registro foi feito no dia seguinte. 
Relata ainda que em certa ocasiao quando foi distribufdo as crian9as urn 
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cachorro quente presenciou a Professora M dizer que aquilo era uma "esmola". 
Diz que s6 recebeu queixa em rela~ao ao Professor J da mae A e que tudo foi 
esclarecido, inclusive com outra reuniao na presen~a do Assistente, embora a 
Professora M s6 tinha aceitado as coloca~oes quando recebeu c6pia da ata da 
reuniao. Diz que nao ha registro de queixa de agressao ou maus tratos do 
professor a alunos. Disse que solicitou que a Professora cedesse sua aula para o 
Coordenador de Estagio de Ciencias para que os alunos terminassem uma 
experiencia com peixes. Soube que a Professora M reclamou para o 
Coordenador devido o cheiro forte que ficou na sala mas, nao presenciou (fls. 
123 e 124). 

8. J R, Professor de Lingua Portuguesa acompanhado de seu procurador disse 
que as situa~oes ocorridas com ele e a professora M em ambiente Escolar sao: 
demora da professora em entrar e sair da sala de aula, insinua~oes com pessoas 
da Escola e a notlcia de que a professora teria falado: "que tomassem cuidado 
pois, "o boiolao" estaria indo cuidar do servi~o das inspetoras"; o ocorrido no 
Conselho deClasse do dia 26/07/06 quando a professora colocou-o em situa~ao 
vexat6ria e constrangendo todos os professores, amea~a feita pela professora 
quando ele tratava, como Representante dos Docentes junto a APP Sindicato, do 
dia da paralisa~ao em mar~o e que a professora, discordando de sua fala disse: 
"a nossa conversa e mais para a frente", e do registro do Boletim de Ocorrencia 
feito pela professora no 4° Distrito Policial. Diz que a atitude da professora com 
ele mudou desde que se manifestou favoravel pela candidatura da Professora N 
para a Dire~ao da Escola. Disse que tomou conhecimento da convoca~ao para a 
reuniao do Conselho Escolar por edital que fica na sala dos professores em 
16/10/06 e que nao se recorda de ter assinado a convoca~ao. A Comissao 
mostrou a c6pia do edital e o professor nao identificou a sua assinatura entre as 
demais. Disse que nunca agrediu alunos ou difamou, injuriou a Professora M. 
Responde que esclareceu o que teria falado em sala a respeito da administra~ao 
anterior e que tudo ficou resolvido na presen~a da mae e nas reunioes com a 
Equipe Pedag6gica eo Assistente de Area Ralph (fls. 121 e 122). 

CONCLUSAO 

Ap6s estudo da documenta~ao e ouvidas as partes que julgou 
importante para a apura~ao dos fatos, a Comissao concluiu que: 

1. A denuncia de agressao/violencia a aluno(s) pelo professor J nao foi configurada, 
pois nao ha registro de atendimento pela Equipe Pedag6gica e atual Dire~ao da 
Escola, nem denuncia de pais a respeito. As Pedagogas relataram, em oitiva, que 
"somente atenderam ocorrencias corriqueiras do dia-a-dia" (fls.124). 

2. A Convoca~ao de reuniao Extraordinaria do Conselho Escolar realizada em 
19/10/2006 atendeu ao previsto no Estatuto deste mesmo Conselho (fls. 155) de 
acordo com orienta~oes da AREI/SEED e OUV/NREC/Assuntos comunitarios. 

3. As denuncias do protocolado de n.0 X .. XXX procedem, pois a propria denunciada 
confirma em depoimento ter usado a expressao "lambisg6ia" a pessoa da 
Professora R e alem de outros depoimentos que tambem confirmam o ocorrido 
na reuniao do Conselho de Classe. Os depoimentos apontam ainda que o 
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processo de elei9ao deixou magoas o que veio sustentar outras situa96es 
conflitivas no ambiente Escolar prosseguindo no decorrer desse ano letivo, 
embora tenha havido algumas iniciativas para tentar minimiza-las. Fica 
constatado que a Professora M em reuniao do Conselho de Classe cometeu 
irregularidade quando violou o princfpio de urbanidade e desconsiderou o 
relevante o trabalho do colegiado que buscava definir a96es para melhor 
subsidiar o acompanhamento dos estudantes durante o Conselho de Classe em 
desacordo com a Lei n.0 6174/70, Estatuto do Servidor Publico, a Lei 
Complementar 07/76, Estatuto do Magisterio eo Regimento Escolar. 

Agindo dessa forma, a Professora M infringiu, o disposto nas seguintes 
legisla9oes : 

LEI COMPLEMENTAR N.0 07/1976: ESTATUTO DO MAGISTERIO 

CAPITULO II 
Dos Deveres e Proibi~oes 

Art. 5° - o sentimento do dever, a dignidade, a honra e o decoro do Magisterio 
impoem, a cada urn de seus membros, uma conduta moral e profissional 
irrepreensfveis, com observancia dos preceitos seguintes: 

(in omissis) 
V- respeitar a dignidade e os direitos da pessoa humana; 
VI - ser discreto nas atitudes e nas expressoes oral e escrita; 
VII - abster-se de atos incompatfveis com a dignidade profissional. 

Art. 82 - 0 Professor ou especialista de Educa9ao tern o dever constante de 
considerar a relevancia social de suas atribui9oes, cabendo-lhe manter conduta 
moral, funcional e profissional adequada a dignidade do Magisterio, observando as 
normas seguintes: 

I - quanto aos deveres: 
(in omissis) 
b) manter espirito de coopera9ao e solidariedade com os colegas; 
0 professor ao abragar a profissao deve estar conscientizado do re/evante papel 
social a desempenhar, que sua atividade e primordia/mente destinada a 
comunidade. Para que se possa atingir aos fins propostos pe/o processo 
educacional e imprescindivel o espirito de equipe, a colaboragao, o apoio e o auxilio 
entre os colegas, aumentando a produtividade e a melhoria das relagoes de 
trabalho. 

(in omissis) 
I) tratar com urbanidade as partes, atendendo-as sem preferencia; 
Vide Art. 279, Ill, da Lei 6174nO. 



LEI N.0 6174nO: ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO 

CAPITULO II 
Dos Deveres 

Art. 279 - Sao deveres do funcionario: 

(in omissis) 
Ill- Urbanidade; 
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0 servidor publico tem o dever de tratar a todos com respeito e delicadeza no 
convivio diario; brincadeiras ofensivas, palavras de baixo calao, comentarios 
ir6nicos, gritos, atitudes que denotem desprezo ou grosserias no trato com os 
colegas, com os alunos ou com o publico em geral, enfim qualquer forma de fa/fa de 
respeito a dignidade pessoa/ ou profissiona/ no ambiente de trabalho constituem 
atos inadmissiveis para funcionarios da Administraqao Publica, especialmente 
quando se trata de professores e funcionarios representantes da Educaqao. 

REGIMENTO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL X DO CORPO DOCENTE 

Art. 30- Compete ao Corpo Docente: 

(in omissis) 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedag6gica do 
Estabelecimento de Ensino; 
(in omissis) 
IX - promover a avaliagao como urn dos aspectos do ensino pelo qual o professor 
estuda e interpreta os dados da aprendizagem e de sue proprio trabalho, com as 
finalidades de acompanhar e aperfeigoar o processo de aprendizagem dos alunos, 
bern como diagnosticar seus resultados e atribuir-lhes valor atraves de relat6rio, 
conceitos e/ou notas; 
(in omissis) 
XX - manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 
com alunos, pais e com os demais segmentos da comunidade. 

Dos Deveres 

Art. 168. Alem de outras atribuig6es legais, compete: 
(in omissis) 
IV. manter etica profissional; 
(in omissis) 
VII. cumprir e fazer cumprir as disposig6es do presente Regimento, no seu ambito 
de agao. 

Art. 169. E vedado: 
(in omissis) 
Ill . expor alunos e colegas a situag6es vexat6rias. 
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Considerando que a Escola Publica tern como prerrogativa o 
desenvolvimento e a forma~ao das crian~s e dos adolescentes com absoluta 
prioridade e por se tratar de patrimonio publico, e dever de todos zelar pelo 
trabalho com atitudes de respeito mutua, sendo que as questoes pessoais 
levantadas decorrentes do processo de elei~ao dos Diretores em 2005, deveriam 
estar superadas vez que os candidatos concorrem com uma proposta administrativa 
e pedag6gica e sob a egide da legisla~ao vigente emanada pela SEED. · 

Diante de todo o exposto esta Comissao conclui que os fatos que 
de ram origem ao presente processo de Sindicancia procedem, havendo a 
presun~ao de autoria. 

E o Relat6rio. 

Curitiba, __ de ________ de 2007. 

Presidente 

Membra 

Membra Secretaria 




