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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DO PEDAGOGO E DA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA NA BUSCA PELA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 

  

MMEELLIISSSSAA  WWAALLLLBBAACCHH  MMAARRTTYY  

  

  

RESUMO 

Considerando a realidade da educação no Brasil, o presente artigo aponta o trabalho 
realizado pelo pedagogo gestor em escolas no município de Pinhais/PR que 
evidenciaram resultados satisfatórios nas avaliações do IDEB. O objetivo do trabalho é 
ver em que medida o trabalho do pedagogo, embasado na gestão democrática de 
ensino pode impactar nas avaliações. As avaliações em larga escala vêm se tornando 
cada vez mais frequentes no Brasil e no mundo. Esse tipo de avaliação busca 
determinar o que um grupo tem de conhecimentos adquiridos. A pesquisa tem como 
suporte teórico vários autores, entre eles destacando-se Paro (2002), que contribui 
com temas relevantes para a discussão da democratização da gestão das unidades 
escolares a partir da análise dos artigos da LDB/96. O estudo tem como campo 
empírico a realidade de duas escolas municipais de Pinhais com resultados opostos 
no IDEB de 2013. Seguindo-se os critérios propostos por Paro (2000), a análise 
evidenciou que é de extrema importância o papel do pedagogo no resultado positivo 
do IDEB e que quanto mais democrática a gestão escolar se configura, melhores os 
resultados alcançados nas avaliações. 
 
Palavras-chave: avaliações em larga escala. Gestão democrática. Papel do 

pedagogo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Na atualidade a educação está sendo discutida e organizada com um olhar 

voltado para se pensar na qualidade educacional. E esse conceito de qualidade 

envolve desde a organização do ensino, a aprendizagem, o acesso e a permanência, 

até a gestão democrática. 

 Desde a segunda metade do século XX a gestão organizacional é um tema que 

tem sido amplamente discutido. Segundo Libâneo (2003, p. 318) “a gestão é, pois, a 

atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para atingir os objetivos da 

organização, envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e técnico 

administrativos”. 

 Considerando a gestão como uma necessidade para qualquer organização, é 

importante ressaltar que as instituições de ensino são um dentre os vários tipos de 

organização. É nesse ambiente que existe a gestão escolar. Lück (1981): 

 

A gestão escolar constitui uma dimensão e um enfoque de 
atuação que objetiva promover a organização, a mobilização e 
a articulação de todas as condições materiais e humanas 
necessárias para garantir o avanço dos processos sócio-
educacionais dos estabelecimentos de ensino, orientados para 
a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos, de modo a 
torná-los capazes de enfrentar adequadamente os desafios da 
sociedade globalizada e da economia centrada no 
conhecimento. (LÜCK ,1981, p. 7). 

  

  A autora considera como efetiva a realização de objetivos avançados, 

considerando questões como a transformação socioeconômica e cultural, a partir das 

relações humanas. 

 Lück (1981, p.7) complementa afirmando que, dentre as competências da 

gestão escolar, estão “estabelecer o direcionamento e a mobilização capazes de 

sustentar e dinamizar a cultura das escolas, de modo que sejam orientadas para 
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resultados, isto é, um modo de ser e de fazer caracterizado por ações conjuntas, 

associadas e articuladas”.  

 Para Machado (1999), a gestão democrática está diretamente relacionada com 

a qualidade na educação. Realizar uma gestão democrática comprometida com a 

qualidade da educação requer uma nova postura e nova práxis sobre os aspectos do 

processo educacional. É um querer coletivo que rompe com os paradigmas 

administrativos para construir, fundamentada em teorias, uma prática gestora própria, 

de escola comprometida com princípios democráticos, inerentes às atividades 

cotidianas. Significa qualificar quadros de profissionais da educação para assumirem 

com competência política, pedagógica e administrativa, a partir de processos 

democráticos da escola, o poder na função de diretor, para efetivar uma gestão 

democrática e participativa. 

 Assim, percebe-se que a questão da gestão democrática envolve não apenas o 

aspecto administrativo. Sander (2007) também relaciona a gestão com a eficácia 

pedagógica:  

 

A administração pautada pela eficácia pedagógica acentua as 
características intrínsecas dos atos e fatos administrativos e 
preocupa-se, primordialmente, com a consecução dos 
objetivos educacionais das instituições e sistemas de ensino. 
(SANDER, 2007, p.79) 

 

 Ressalta-se que a competência do trabalho do gestor teve uma contribuição do 

avanço dos estudos administrativos, mas sem perder o foco das concepções de 

educação. É, portanto, uma discussão que ocorre em paralelo entre os campos da 

Administração e da Educação, conforme apontam Sander (2007) e Lück (2006). 

Porém, a gestão escolar é pautada pelo fato de que a escola não é uma empresa, é 

um lugar de formação, portanto visa construir cidadania 



6 
 

 
 

 Uma das questões da gestão escolar é a preocupação do acesso à escola, 

principalmente na Educação Básica, propiciado pela Constituição Federal de 1988 e 

pela aprovação da Lei de Diretrizes e Bases Nacional (LDBN 9394/96). 

 Considerando essa realidade da educação no Brasil, o presente artigo 

pretende responder à seguinte questão: Qual o trabalho realizado pelo pedagogo 

gestor em escolas de Pinhais que possibilitaram resultados satisfatórios nas 

avaliações do IDEB? 

 O objetivo principal é analisar as ações empreendidas pelo Pedagogo Gestor 

do Ensino Fundamental I na organização do trabalho pedagógico, direcionado ao 

desempenho acadêmico dos alunos.  
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1. A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO PARA A DEMOCRATIZAÇÃO 

DO ENSINO 

 

 Amplas discussões envolvem a gestão democrática, tanto no âmbito público 

como no privado. 

 Tomando como principais referências as ideias de Paro (2002), que destaca 

temas relevantes para a discussão da democratização da gestão das unidades 

escolares a partir da análise dos artigos da LDB/96, neste estudo se apontam as 

normas da gestão democrática, as condições de trabalho teóricas e as reais, a 

autonomia escolar dificultada por recursos limitados, a participação da comunidade e a 

formação e eleição dos gestores. 

 As normas da gestão democrática na escola são descritas nos artigos 3 e 14, e 

o autor questiona “o absurdo de se restringir a ‘gestão democrática’ ao ensino público, 

afirmando que as escolas particulares também devem praticar esse tipo de gestão. 

Conforme a LDB/96: 

 
Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
(...) 
VIII – gestão democrática do ensino público na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
(...) 
Art.14- Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas particularidades e conforme os seguintes princípios: 
I- participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; 
II- participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes. (LDBN 9394/96) 
 

 Percebe-se, na interpretação de Paro em relação à lei, uma indignação quanto 

à tentativa de se restringir à esfera pública algo que pode ser aplicado a qualquer tipo 

de instituição de ensino. 

 Outra questão levantada pelo autor, em relação às normas, refere-se ao fato de 

que as regulamentações sobre gestão democrática não estão bem claras, tanto na 

LDB/96 quanto na Constituição atual. Para o autor, a crítica ao artigo 14 da LDB/96 se 
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dá pela pouca discussão sobre o tema, uma vez que apenas dois princípios a 

norteiam. Segundo Paro (2002, p.81), a LDB/96, “além de furtar-se a avançar, desde 

já, na adequação de importantes aspectos da gestão escolar (...) deixa também à 

iniciativa de Estados e municípios (...) a decisão de importantes aspectos da gestão, 

como a própria escolha dos dirigentes escolares”.  

 Complementando as discussões do autor, Dourado (2001) conceitua gestão no 

ambiente educacional: 

Processo de aprendizado e de luta política que não se circunscreve 
aos limites da prática educativa, mas vislumbra, nas especificidades 
dessa prática social e de sua relativa autonomia, a possibilidade de 
criação de canais de efetiva participação e de aprendizado do “jogo” 
democrático e, consequentemente, do repensar das estruturas de 
poder autoritário que permeiam as relações sociais e, no seio dessas, 
as práticas educativas. (DOURADO, 2001, p.79) 

 

 Essa conceituação destaca a necessidade da participação dos diferentes 

segmentos da sociedade, não restringindo, portanto, a gestão democrática ao 

ambiente escolar. Para Dourado, a escola deve refletir as relações democráticas que 

existem na sociedade como um todo. 

 As condições de trabalho na escola aparecem nos artigos 4 e 25 da LDB, e são 

de fundamental importância para possíveis reivindicações no sentido de proporcionar 

para a escola condições efetivas de ensino, levando em conta os recursos e pessoal e 

a “supressão das classes abarrotadas” e “sua substituição por uma relação 

professor/aluno pelo menos minimamente condizente com a natureza do trabalho 

docente na escola básica” (PARO, 2002, p.82). Na LDB esses aspectos encontram-se 

assim descritos: 

 
Art 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública deverá ser 
efetivado mediante a garantia de: 
(...) 
IX – Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a 
variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos 
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem. 
Art.25 – Será objetivo permanente das autoridades responsáveis 
alcançar relação adequada entre o número de alunos e professor, a 
carga horária e as condições materiais do estabelecimento. 
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Parágrafo único.  Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das 
condições disponíveis e das características regionais e locais, 
estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. 

(LDBN 9394/96) 
 
 

 Dentre os vários aspectos abordados na Lei, Paro (2002) ressalta a 

importância de se manter um número de alunos condizente com as possibilidades de 

uma relação professor/aluno digna. Faz, portanto, uma leitura bastante crítica das 

reais condições da educação brasileira. Além disso, questiona os discursos políticos 

que afirmam que existe escola disponível para todos. 

 Para Perrenoud (2001, p.05), a dificuldade encontrada ocorre porque “espera-

se uma maior eficácia dos sistemas educativos, ao mesmo tempo em que os 

orçamentos diminuem e as condições de trabalho e os públicos tornam-se mais 

difíceis.” Assim, é possível afirmar que cabe também à comunidade fazer cobranças 

governamentais para que existam e se efetivem políticas públicas que viabilizem 

condições para que os espaços escolares possam ser locais de efetiva relação de 

ensino/aprendizagem.  

 O artigo 15 da LDB/96 trata da autonomia da escola e traz contribuições para a 

discussão sobre o que é realmente autonomia: 

 
Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurarão a unidades escolares 
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 
autonomia pedagógica e administrativa e gestão financeira, 

observadas as normas gerais e de direito financeiro público. (LDBN 
9394/96). 
 
 

Paro (2002, p.83) afirma que: 

É preciso, entretanto, estar atento para, com relação à autonomia 
administrativa não confundir descentralização de poder com 
‘desconcentração’ de tarefas e no que concerne à gestão financeira, 
não identificar autonomia como abandono e privatização. 

  

 O autor complementa afirmando que a escola tem que ser detentora de algum 

poder de decisão para que possa compartilhar com seus usuários e aproveitá-lo de 
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melhor modo possível. E isso envolve questões financeiras e curriculares que 

engessam a autonomia escolar. 

 Silva (1998, p. 110) afirma que a escola realmente autônoma será aquela que 

“tenha sujeitos coletivos interessados em sua manutenção e que, de forma 

democrática e pluralista, elaborem o próprio projeto educacional que, submetido às 

autoridades do sistema escolar, seja aprovado”. Assim, os gestores devem motivar os 

sujeitos coletivos, buscando grupos e levando em conta “a reflexão coletiva sobre a 

realidade e a necessidade de negociação e o convencimento local para a sua 

efetivação, o que só pode ser praticado, mediante o espaço de autonomia” (LÜCK, 

1998, p. 21). 

 A Participação da comunidade na gestão escolar é discutida nos artigos 12 e 

13 da LDB/96, que contribuem muito com temas relevantes como a participação da 

comunidade e dos pais nas decisões relacionadas à escola: 

 
Art. 12 – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas; 
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V – prover meios para a recuperação dos alunos de menor 
rendimento; 
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos 
de integração da sociedade com a escola; 
VII – informar aos pais e responsáveis sobre a freqüência e o 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 
pedagógica. 
Art. 13 – Os docentes incumbir-se-ão de: 
(...) 
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as 

famílias e a comunidade. (LDBN 9394/96) 
 

A respeito dessa articulação entre escola e famílias, Paro (2002) destaca a 

necessidade de participação atuante dos pais de alunos na vida escolar. Para o autor, 

os pais não deveriam apenas acompanhar o desenvolvimento dos filhos, mas, 

considerando a realidade brasileira, isso já é um grande avanço no sentido de eles 

manterem algum relacionamento com a escola. Ressalta-se, assim, a importância 
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apontada pelo autor para a construção de um ambiente de gestão que permita e 

estimule essa participação. 

 Outro ponto relevante levantado pelo autor é a questão avaliativa. Para o autor, 

a avaliação escolar não deveria ser apenas uma aferição do desempenho do aluno, e 

sim levar conta a real apropriação do saber e incluir como avaliadores os pais e os 

próprios alunos. É possível perceber a grande importância dada por Paro (2002) à 

participação das famílias no cotidiano escolar, incluindo, como responsabilidades para 

essas famílias, questões de gestão e também questões educacionais. 

 Também nesse processo a participação dos pais permite uma avaliação dos 

professores, que tendem a se comprometer mais com a qualidade de seus serviços 

num ambiente em que exista essa participação. Além disso, conhecendo o dia-a-dia 

escolar os pais terão mais subsídios para reivindicar do Estado providências e 

soluções. 

 A Formação profissional dos dirigentes é o tema do artigo 64 da LDB/96: 

 
Art. 64 – A formação de profissionais de educação para a 
administração. Planejamento, inspeção, supervisão e orientação 
educacional para a educação básica será feita em cursos de 
graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 
instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 

nacional. (LDBN 9394/96). 
 

Paro (2002, p. 86) levanta a questão da vinculação do gestor às habilitações do 

curso de Pedagogia. Em sua concepção, o autor acredita que todos os educadores 

escolares deveriam estar aptos a assumir o cargo de gestor. Para tanto, sugere uma 

formação voltada à administração escolar1, tanto para o curso de Pedagogia como 

para as demais licenciaturas. 

 Perronoud (2001) complementa esse discurso, ao elencar as competências do 

professor, que vão de acordo com as necessidades de um profissional apto a atuar na 

gestão democrática de uma escola. 

                                                
1
 Administração aqui entendida não como uma função técnica, mas também e acima de tudo 

política, já que visa a gestão da escola. 
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É preciso reconhecer que os professores não possuem apenas 
saberes, mas também competências profissionais que não se 
reduzem ao domínio dos conteúdos a serem ensinados, e aceitar a 
ideia de que a evolução exige que todos os professores possuam 
competências antes reservadas aos inovadores ou àqueles que 
precisavam lidar com públicos difíceis. 
Existe hoje um referencial que identifica cerca de 50 competências 
cruciais na profissão de educador. Algumas delas são novas ou 
adquiriram uma crescente importância nos dias de hoje em função 
das transformações dos sistemas educativos, bem como da profissão 
e das condições de trabalho dos professores. (PERRONOUD, 2001, 
p. 01). 

 

 Já Sander (2002) ressalta que o gestor não deve ter apenas as competências 

administrativas, sua função vai além da burocrática: 

 
 O administrador escolar não é mais o profissional preocupado com a 

ordem, a disciplina, os horários, os formulários e as exigências 
burocráticas. Ele é o líder intelectual responsável pela coordenação 
do projeto pedagógico da Escola, facilitando o processo coletivo de 
aprendizagem, o processo solidário de construção do conhecimento 
humano. A função do professor e do administrador educacional é a 

de facilitar o processo de desenvolvimento humano. (SANDER, 
2002, p. 64) 

 

 O discurso desses autores mostra a importância que vem sendo dada a uma 

postura mais abrangente por parte dos diversos profissionais: um professor que tenha 

uma visão de gestão e um gestor que compreenda a necessidade de ir além da mera 

manutenção dos processos, buscando uma maior qualidade de ensino e 

aprendizagem.  

 No artigo 67, em que se discute a escolha de dirigentes escolares, Paro (2002, 

p. 87) define como positiva a necessidade de experiência docente para a atuação 

como gestor. Também defende o concurso público como forma de ingresso no 

magistério de escolas públicas. A LDB apresenta: 

 
Art. 67 – Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 
I – ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
(...) 
Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o 
exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos 

termos das normas de cada sistema de ensino. (LDBN 9394/96) 
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 Ressalta-se que o fato de existirem eleições para diretor pode ser confundido 

com gestão democrática. A gestão democrática é muito mais do que isso, e envolve, 

além de todos os educadores, os usuários da escola e a comunidade onde ela está 

inserida. Em relação ao papel do gestor, cabe a esse não apenas administrar, mas 

governar, como aponta Sander (2002, p. 67): “o diretor é menos administrador e mais 

governante. Todas as práticas implicam em repensar o papel do dirigente como 

protagonista pedagógico, organizacional e político da instituição educacional”. 

 De fato, o gestor precisa ter clareza do seu papel enquanto líder da 

comunidade escolar. Ele não é apenas um técnico. Seu papel vai mais além. 

 

2. AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA 

 As avaliações em larga escala vêm se tornando cada vez mais freqüentes, no 

Brasil e no mundo.  Esse tipo de avaliação busca determinar o que um grupo tem de 

conhecimentos adquiridos. Para Klein e Fontanive (1995): 

Os objetivos da avaliação em larga escala do sistema escolar são os 
de informar o que populações e subpopulações de alunos em 
diferentes séries sabem e são capazes de fazer, em um determinado 
momento, e acompanhar sua evolução ao longo dos anos. Não é seu 
objetivo fornecer informações sobre alunos ou escolas individuais. 

(KLEIN E FONTANIVE ,1995, p.30) 
 
 

 No Brasil, existem alguns sistemas de avaliações de larga escala promovidos 

pelo Ministério da Educação (MEC), a partir do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Atualmente o INEP é responsável 

pelas seguintes avaliações: 

 Provinha Brasil - avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das 

crianças matriculadas no segundo ano de escolarização das escolas 

públicas brasileiras. 
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 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) - pesquisa 

por amostragem, do ensino fundamental e médio, realizada a cada dois 

anos. 

 Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) - exame de saída facultativo 

aos que já concluíram e aos concluintes do ensino médio, aplicado pela 

primeira vez em 1997.   

 Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) - realizado 

por amostragem, tem o objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos 

cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas 

habilidades e competências. 

 O INEP é ainda o responsável pela realização do Censo Escolar, que informam 

índices de aprovação, repetência e evasão de cada escola, fatores que compõe o 

Ideb. O índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado no ano de 

2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais com intuito de 

reunir em apenas um indicador de qualidade da educação dois conceitos: o fluxo 

escolar (aprovação escolar) e as medias de desempenho nas avaliações, no caso do 

Ensino Fundamental, a Prova Brasil. Este índice pode ser comparado nacionalmente, 

e varia de zero a dez. Com o uso deste índice é possível mobilizar a sociedade e 

políticas públicas a favor da educação de qualidade.  

O Ideb serve como ferramenta para acompanhar as metas de qualidade do 

Plano de Desenvolvimento da Educação, o qual estipula meta de média nacional 6,0 

no Ideb, resultado comparável ao dos Países desenvolvidos. A página do Ideb 

demonstra como é realizado o cálculo do Ideb. 

O Ideb é calculado a partir de dois componentes: taxa de 
rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho nos 
exames padronizados aplicados pelo Inep. Os índices de 
aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado 
anualmente pelo Inep. As médias de desempenho utilizadas 
são as da Prova Brasil (para Idebs de escolas e municípios) e 
do Saeb (no caso dos Idebs dos estados e nacional). (INEP, 
www.inep.gov.br) 

 

http://www.inep.gov.br/
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Cada rede e cada escola estipulam bienalmente suas metas, melhorando seus 

índices gradativamente chegando à meta 6,0 ou superior até 2022. A página do Ideb 

afirma que 

As metas intermediárias para o Ideb em todas as esferas forma 
calculadas pelo Inep no âmbito do programa de metas fixadas 
pelo Compromisso Todos pela Educação, eixo do Plano de 
Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, 
que trata da educação básica. A lógica é a de que para que o 
Brasil chegue à média 6,0 em 2021, período estipulado tendo 
como base a simbologia do  bicentenário da Independência em 
2022,  cada sistema deve evoluir segundo pontos de partida 
distintos, e com esforço maior daqueles que partem em pior 
situação, com um objetivo implícito de redução da 
desigualdade educacional. (INEP, www.inep.gov.br) 

 

O Saeb – Sistema de Avaliação da educação básica, além de avaliar a 

educação básica brasileira, contribui para aprimorar a qualidade e universalizar o 

acesso à escola. Oferece também dados e indicadores para compreensão dos fatores 

que influenciam o desempenho dos alunos nas áreas e anos avaliados. Três 

avaliações externas em larga escala compõem o Saeb: Aneb (Avaliação Nacional da 

Educação Básica), Anresc / Prova Brasil (Avaliação Nacional do Rendimento escolar) 

e Ana (Avaliação Nacional da Alfabetização). 

 

3. PESQUISA DE CAMPO 

Feita a contextualização do IDEB como processo de avaliação, e 

compreendendo os aspectos já abordados sobre gestão escolar, parte-se para uma 

pesquisa de campo, que busca responder ao problema que orienta este estudo. 

Para a realização desta pesquisa optou-se por um estudo descritivo de casos. 

Considera-se que, segundo Triviños (1987, p. 133), o estudo de caso é um dos mais 

relevantes tipos de pesquisa qualitativa: “É uma categoria de pesquisa cujo objeto é 

uma unidade que se analisa aprofundadamente”. O autor ainda afirma que “um 

aspecto interessante do Estudo de Caso é o de existir a possibilidade de estabelecer 

comparações entre dois ou mais enfoques específicos, o que dá origem aos Estudos 

Comparativos de Casos” (TRIVIÑOS, 1987, p. 136). Ainda, ressalta-se que esse tipo 

http://www.inep.gov.br/
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de estudo é ”uma forma de investigação empírica que trata de fenômenos 

contemporâneos, em seu contexto real, quando os limites entre fenômeno e contexto 

não são claramente evidentes e que se utiliza de diferentes fontes de evidência” (Yin, 

2001, p. 32). 

Para tanto, optou-se, para a realização deste estudo, por uma pesquisa de 

caráter descritivo, uma vez que busca expor as características da gestão de escolas 

que obtiveram resultados positivos no IDEB. Segundo Triviños (1987, p. 110), “o 

estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e os fenômenos de 

determinada realidade”.  

Para a coleta de dados optou-se por realizar entrevista pessoal com os 

diretores das escolas que, segundo Cooper e Schindler (2003, p. 249), “é uma 

conversação bidirecional iniciada por um entrevistador para obter informações de um 

respondente”. Os autores apontam ainda como vantagem da entrevista pessoal a 

profundidade das informações e os detalhes que podem ser obtidos, pois “o 

entrevistador também tem mais recursos para melhorar a qualidade das informações 

recebidas do que com outro método”. 

Para a elaboração das questões e a coleta dos dados levou-se em 

consideração algum dos objetivos que Selltiz (1965) apud Marconi e Lakatos (2003, p. 

196) propõem para uma entrevista: 

 
a) Averiguação de fatos. Descobrir se as pessoas que estão de posse 
de algumas informações são capazes de compreendê-las; 
b) Determinação das opiniões sobre os fatos. Conhecer o que as 
pessoas pensam ou acreditam que os fatos sejam; 
(...) 
d) Descobertas de planos de ação. Descobrir, por meio das 
definições individuais dadas, qual a conduta adequada em 
determinadas situações, a fim de prever qual seria a sua. As 
definições adequadas da ação apresentam em geral dois 
componentes: os padrões éticos do que deveria ter sido feito e 
considerações práticas do que é possível fazer; 
(...) 
f) Motivos conscientes para opiniões, sentimentos, sistemas ou 
condutas. Descobrir quais fatores podem influenciar as opiniões, 
sentimentos e conduta e por quê. 
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Assim, considera-se a escolha da entrevista semi-estruturada, com questões 

abertas adequada para esta pesquisa, pois possibilita ao entrevistador conseguir mais 

informações, esclarecer dúvidas e maior detalhamento dos casos. 

O universo desta pesquisa são duas escolas de Ensino Fundamental I, da rede 

pública de Pinhais. Esta amostra intencional, composta de duas escolas, teve como 

critério de seleção os resultados satisfatórios em relação às metas do IDEB. 

 A análise dos resultados obtidos foi feita levando em consideração a definição 

de Bardin (1977, p. 38) de análise de conteúdo: “um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos [sic] de 

descrição do conteúdo das mensagens”. 

Assim, as respostas obtidas com os entrevistados foram analisadas a partir 

dos estudos sobre gestão democrática e trabalho pedagógico, considerados como 

critérios de análise. 

 A partir do ranking do IDEB entre vinte escolas para a cidade Pinhais foram 

selecionadas duas escolas para participar da pesquisa: uma com um alto índice no 

Ideb (Escola X) e outra que não atingiu as metas estabelecidas (Escola Y). As 

identidades das escolas, bem como das entrevistadas serão preservadas. 

3.1 Análise das entrevistas 

 A partir das discussões propostas por Paro (2002), são analisadas as escolas 

segundo os seguintes critérios: as normas de gestão democrática; condições de 

trabalho na escola; a autonomia da escola; a participação da comunidade na gestão 

escolar; a formação profissional dos dirigentes; a escolha de dirigentes escolares. 

 Quanto às normas de gestão democrática: 

 A necessidade de a gestão democrática ser efetiva tanto na escola particular 

quando na pública é discutida por Paro (2002). O autor acredita que essa questão 

deve estar na LDB, juntamente com artigos que expliquem de forma mais abrangente 

o que realmente é essa gestão. 
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 Tanto na Escola X como na Escola Y, os pedagogos apresentam discursos que 

evidenciam a existência da gestão democrática, mas com enfoques diferentes 

conforme a realidade de cada instituição. 

 Na Escola Y ela aparece no discurso da pedagoga quando ela levanta a 

importância do comprometimento do professor. 

 A pedagoga da Escola X também destaca a participação do professores, além 

dos pais e comunidade.  

 Quanto às condições de trabalho na escola: 

 A condição de trabalho é um dos fatores que ressaltam as diferenças de 

gestão. Segundo Paro (2002, p. 82) “Se a quase totalidade das escolas não tem 

condições mínimas de funcionamento, de modo a manter aí os estudantes e a exibir 

um mínimo de qualidade que não comprometa suas condições de escola (...) não se 

pode falar em quantidade”. 

A gestão da escola Y se dá utilizando verbas públicas. Segundo a pedagoga da 

Escola Y os alunos recebem os materiais do Kit escolar, fornecido pela Prefeitura 

Municipal, assim como alimentação balanceada. A escola também recebe materiais de 

apoio pedagógico. 

Para a pedagoga da escola X o diferencial se dá em contar com o apoio da 

comunidade para arrecadar dinheiro e proporcionar aos alunos projetos e atividades 

diferenciadas. Ela também destaca o clima organizacional, livre de conflitos como um 

motivador para a equipe, o que acaba aparecendo no resultado acadêmico dos 

alunos. 

 Quanto à autonomia da escola: 

 Em relação à autonomia Paro (2001, p.57-8) reflete afirmando “que a 

autonomia nem sempre está associada à democracia”. 

 Todas as escolas da Rede Municipal de Pinhais seguem algumas diretrizes 

propostas pela Secretaria de Educação como, por exemplo, o Calendário Escolar, 
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participação em projetos (Agrinho, Veterinário Mirim, Aniversário de Pinhais, 

Giramundo, etc.) e planejamentos em forma de Sequência Didática. 

 A Escola X possui alguns projetos internos como, por exemplo, incentivo aos 

alunos com melhores notas, que demonstram uma certa autonomia de ações, ao 

contrário de outras escolas. A pedagoga também ressalta a participação de todos os 

envolvidos (diretor, pedagogo e professores) no processo de tomada de decisão. 

 A pedagoga da Escola Y relatou dificuldades de planejar, pois a direção é 

centralizadora e nem sempre acata as sugestões da equipe. 

 Quanto à participação da comunidade na gestão escolar: 

 A participação da comunidade atualmente deixou de ser considerada um direito 

e passou a ser “uma necessidade do próprio empreendimento pedagógico que é 

levado a efeito na escola” (PARO, 2002, p.85). 

 A pedagoga da Escola Y relata uma dificuldade de aproximação com 

comunidade escolar, com pouca participação dos pais em ações realizadas (reuniões, 

entregas de pareceres e outras) 

 Já em relação a Escola X existe uma participação da comunidade local, 

levantando fundos para viabilizar a realização de eventos e frequentando o espaço do 

colégio nessas ocasiões. A pedagoga da escola tem buscado, juntamente com a 

direção, com resultados positivos, uma maior participação dos pais.  

 Quanto à formação profissional dos dirigentes: 

 Sobre a formação dos professores Paro (2002) questiona a vinculação dos 

gestores, conforme a LDB, ao curso de pedagogia. O autor acredita que com essa lei 

as habilitações deixariam de privilegiar outros conteúdos importantes. Paro ainda 

afirma que o conteúdo de gestão deveria ser trabalhado em todas as licenciaturas. 

 Ambas as pedagogas tem formação em Pedagogia com uma Pós- Graduação. 

As duas também enfatizaram a importância da formação continuada como ponto 

fundamental para o sucesso nos seus ambientes de trabalho. 

 Quanto à escolha de dirigentes escolares: 
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 Segundo Paro (2002, p. 88) “nunca é demais lembrar que a democratização da 

escola não se reduz à instituição de eleições para diretor”. Assim, escolas que não 

possuem eleição também podem ter uma gestão democrática. 

 Apesar de, no Município de Pinhais, apenas da escolha de Diretores seja via 

eleições, com consulta a comunidade escolar, o Pedagogo, mesmo que concursado 

tem papel fundamental no processo de escola de dirigentes, pois o plano de ação do 

Diretor é baseado em muitas ações que competem ao pedagogo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A elaboração deste trabalho permitiu uma reflexão sobre a gestão democrática 

e o trabalho pedagógico como determinantes dos resultados positivos obtidos no Ideb.  

 Considerando critérios como: as normas de gestão democrática; condições de 

trabalho na escola; a autonomia da escola; a participação da comunidade na gestão 

escolar; a formação profissional dos dirigentes; a escolha de dirigentes escolares, 

propostos por Paro (2002) pode-se analisar fatores da gestão democrática exercida 

em Escolas Municipais de Pinhais. 

 Destaca-se o papel do Pedagogo da Escola X, que motivou os professores, 

despertou o interesse dos alunos e a participação das famílias. Isso demonstra o 

quanto o papel do pedagogo é relevante para melhorar o resultado da aprendizagem. 

 Neste trabalho foram focalizados alguns aspectos da gestão escolar por serem 

relevantes e poderem contribuir para o a análise que se desejava realizar. Percebe-se 

que existem diferenças significativas na abordagem dada ao conceito de gestão 

democrática nas duas realidades estudadas, que refletem as possibilidades e 

dificuldades encontradas em cada um dos ambientes. 

Pode-se apontar como fruto desse estudo a compreensão de que, no trabalho 

do pedagogo gestor em escolas de Pinhais, diferentes aspectos são apontados como 
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influenciadores dos resultados das avaliações do Ideb, porém, destaca-se o papel 

fundamental do pedagogo. 

Percebe-se que na escola que obteve um resultado mais positivo em relação 

às metas traçadas pelo Ideb uma gestão mais democrática e menos centralizadora, 

um ambiente organizacional sadio e ações voltadas especificamente ao resultado 

positivo na Prova Brasil. 

 A existência da avaliação padronizada ao final de uma etapa representa um 

avanço, pois aumenta a garantia de qualidade. Porém, a excessiva centralização em 

um único modelo avaliativo do Ensino Fundamental do país é questionável. Restringe 

a diversidade desse nível de ensino que se desenvolve com diversidade de 

programas, com incentivo e estímulo do próprio MEC.  

Além disso, outros itens que não foram analisados também podem ser 

determinantes para o resultado obtido por essas escolas. Entre eles, podem ser 

apontados a formação inicial e continuada dos gestores, experiências de trabalho, a 

infraestrutura, o interesse e a participação de diferentes segmentos internos e 

externos (professores, funcionários, equipe pedagógica, pais, funcionários e 

comunidade) e o outras avaliações em larga escala, possibilidade de pesquisas 

futuras. 
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ANEXO  

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. 

 

Dispõe sobre a implementação do Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação, 
pela União Federal, em regime de colaboração 
com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a 
participação das famílias e da comunidade, 
mediante programas e ações de assistência 
técnica e financeira, visando a mobilização 
social pela melhoria da qualidade da educação 
básica. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 23, inciso V, 
205 e 211, § 1

o
, da Constituição, e nos arts. 8

o
 a 15 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO 

Art. 1
o
  O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Compromisso) é a 

conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime 
de colaboração, das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da 
educação básica. 

Art. 2
o
  A participação da União no Compromisso será pautada pela realização direta, 

quando couber, ou, nos demais casos, pelo incentivo e apoio à implementação, por Municípios, 
Distrito Federal, Estados e respectivos sistemas de ensino, das seguintes diretrizes: 

I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir; 

II - alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados 
por exame periódico específico; 

III - acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua freqüência 
e do seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas periodicamente; 

IV - combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de 
práticas como aulas de reforço no contra-turno, estudos de recuperação e progressão parcial; 

V - combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não-freqüência do 
educando e sua superação; 

VI - matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
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VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da 
escola para além da jornada regular; 

VIII - valorizar a formação ética, artística e a educação física; 

IX - garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais 
especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas 
escolas públicas; 

X - promover a educação infantil; 

XI - manter programa de alfabetização de jovens e adultos; 

XII - instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e 
continuada de profissionais da educação; 

XIII - implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, 
privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho; 

XIV - valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo desempenho 
eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização de 
projetos e trabalhos especializados, cursos de atualização e desenvolvimento profissional; 

XV - dar conseqüência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável após 
avaliação, de preferência externa ao sistema educacional local; 

XVI - envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político 
pedagógico, respeitadas as especificidades de cada escola; 

XVII - incorporar ao núcleo gestor da escola coordenadores pedagógicos que 
acompanhem as dificuldades enfrentadas pelo professor; 

XVIII - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e 
exoneração de diretor de escola; 

XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, com 
ênfase no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, referido no art. 3

o
; 

XX - acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de Educação, 
as políticas públicas na área de educação e garantir condições, sobretudo institucionais, de 
continuidade das ações efetivas, preservando a memória daquelas realizadas; 

XXI - zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o 
funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social; 

XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino; 

XXIII - elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, quando inexistentes; 

XXIV - integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como saúde, 
esporte, assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da identidade do 
educando com sua escola; 

XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos educandos, 
com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento 
das ações e consecução das metas do compromisso; 



26 
 

 
 

XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles 
espaços e equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade 
escolar; 

XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da infra-
estrutura da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações educativas; 

XXVIII - organizar um comitê local do Compromisso, com representantes das associações 
de empresários, trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e 
dirigentes do sistema educacional público, encarregado da mobilização da sociedade e do 
acompanhamento das metas de evolução do IDEB. 

CAPÍTULO II 

DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Art. 3
o
  A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no IDEB, 

calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento escolar, 
combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação 
Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil). 

Parágrafo único.  O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do cumprimento de 
metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso. 

CAPÍTULO III 

DA ADESÃO AO COMPROMISSO 

Art. 4
o
  A vinculação do Município, Estado ou Distrito Federal ao Compromisso far-se-á 

por meio de termo de adesão voluntária, na forma deste Decreto. 

Art. 5
o
  A adesão voluntária de cada ente federativo ao Compromisso implica a assunção 

da responsabilidade de promover a melhoria da qualidade da educação básica em sua esfera 
de competência, expressa pelo cumprimento de meta de evolução do IDEB, observando-se as 
diretrizes relacionadas no art. 2

o
. 

§ 1
o
  O Ministério da Educação enviará aos Municípios, Distrito Federal e Estados, como 

subsídio à decisão de adesão ao Compromisso, a respectiva Base de Dados Educacionais, 
acompanhada de informe elaborado pelo INEP, com indicação de meta a atingir e respectiva 
evolução no tempo. 

§ 2
o
  O cumprimento das metas constantes do termo de adesão será atestado pelo 

Ministério da Educação. 

§ 3
o
  O Município que não preencher as condições técnicas para realização da Prova 

Brasil será objeto de programa especial de estabelecimento e monitoramento das metas. 

Art. 6
o
  Será instituído o Comitê Nacional do Compromisso Todos pela Educação, 

incumbido de colaborar com a formulação de estratégias de mobilização social pela melhoria 
da qualidade da educação básica, que subsidiarão a atuação dos agentes públicos e privados. 

§ 1
o
  O Comitê Nacional será instituído em ato do Ministro de Estado da Educação, que o 

presidirá. 

§ 2
o
  O Comitê Nacional poderá convidar a participar de suas reuniões e atividades 

representantes de outros poderes e de organismos internacionais. 
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Art. 7
o
  Podem colaborar com o Compromisso, em caráter voluntário, outros entes, 

públicos e privados, tais como organizações sindicais e da sociedade civil, fundações, 
entidades de classe empresariais, igrejas e entidades confessionais, famílias, pessoas físicas e 
jurídicas que se mobilizem para a melhoria da qualidade da educação básica. 

CAPÍTULO IV 

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA UNIÃO 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 8
o
  As adesões ao Compromisso nortearão o apoio suplementar e voluntário da União 

às redes públicas de educação básica dos Municípios, Distrito Federal e Estados. 

§ 1
o
  O apoio dar-se-á mediante ações de assistência técnica ou financeira, que 

privilegiarão a implementação das diretrizes constantes do art. 2
o
, observados os limites 

orçamentários e operacionais da União. 

§ 2
o
  Dentre os critérios de prioridade de atendimento da União, serão observados o IDEB, 

as possibilidades de incremento desse índice e a capacidade financeira e técnica do ente 
apoiado, na forma de normas expedidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE. 

§ 3
o
  O apoio do Ministério da Educação será orientado a partir dos seguintes  eixos de 

ação expressos nos programas educacionais do plano plurianual da União: 

I - gestão educacional; 

II - formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar; 

III - recursos pedagógicos; 

IV - infra-estrutura física. 

§ 4
o
  O Ministério da Educação promoverá, adicionalmente, a pré-qualificação de 

materiais e tecnologias educacionais que promovam a qualidade da educação básica, os quais 
serão posteriormente certificados, caso, após avaliação, verifique-se o impacto positivo na 
evolução do IDEB, onde adotados. 

§ 5
o
  O apoio da União dar-se-á, quando couber, mediante a elaboração de um Plano de 

Ações Articuladas - PAR, na forma da Seção II. 

Seção II 

Do Plano de Ações Articuladas 

Art. 9
o
  O PAR é o conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo 

Ministério da Educação, que visa o cumprimento das metas do Compromisso e a observância 
das suas diretrizes. 

§ 1
o
  O Ministério da Educação enviará ao ente selecionado na forma do art. 8

o
, § 2

o
, 

observado o art. 10, § 1
o
, equipe técnica que prestará assistência na elaboração do diagnóstico 

da educação básica do sistema local. 
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§ 2
o
   A partir do diagnóstico, o ente elaborará o PAR, com auxílio da equipe técnica, que 

identificará as medidas mais apropriadas para a gestão do sistema, com vista à melhoria da 
qualidade da educação básica, observado o disposto no art. 8

o
, §§ 3

o
 e 4

o
. 

Art. 10.  O PAR será base para termo de convênio ou de cooperação, firmado entre o 
Ministério da Educação e o ente apoiado. 

§ 1
o
  São requisitos para a celebração do convênio ou termo de cooperação a 

formalização de termo de adesão, nos moldes do art. 5
o
, e o compromisso de realização da 

Prova Brasil. 

§ 2
o
  Os Estados poderão colaborar, com assistência técnica ou financeira adicionais, 

para a execução e o monitoramento dos instrumentos firmados com os Municípios. 

§ 3
o
  A participação dos Estados nos instrumentos firmados entre a União e o Município, 

nos termos do § 2
o
, será formalizada na condição de partícipe ou interveniente. 

Art. 11.  O monitoramento da execução do convênio ou termo de cooperação e do 
cumprimento das obrigações educacionais fixadas no PAR será feito com base em relatórios 
ou, quando necessário, visitas da equipe técnica. 

§ 1
o
  O Ministério da Educação fará o acompanhamento geral dos planos, competindo a 

cada convenente a divulgação da evolução dos dados educacionais no âmbito local. 

§ 2
o
  O Ministério da Educação realizará oficinas de capacitação para gestão de 

resultados, visando instituir metodologia de acompanhamento adequada aos objetivos 
instituídos neste Decreto. 

§ 3
o
  O descumprimento das obrigações constantes do convênio implicará a adoção das 

medidas prescritas na legislação e no termo de cooperação. 

Art. 12.  As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações 
orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação. 

Art. 13.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 24 de abril de 2007; 186
o
 da Independência e 119

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.4.2007 

 


