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RESUMO 

 

A qualidade no processo educacional é objeto de busca do nosso país há muitos anos. Vários 

projetos e medidas governamentais foram inseridos e discutidos nas últimas décadas em 

vários níveis e nas inúmeras redes de ensino que compõem o Brasil. No entanto, uma das 

variáveis que compõe o processo de ensino dentro das unidades escolares vem ganhando 

destaque como elemento chave para o alcance desta qualidade na educação, sendo esta a 

Gestão Escolar. Neste trabalho foi desenvolvida uma análise de como o processo 

administrativo, encontra-se definido pelos autores especialistas, para o alcance do sucesso de 

suas Organizações e/ou Instituições e as implicações que este pode provocar de acordo com o 

modo que é desenvolvido e trabalhado dentro das Instituições. Esta pesquisa concentrou-se 

em duas escolas estaduais situadas no município de Niterói/RJ e para sua efetivação foi 

realizado um estudo de caso destas duas escolas com o objetivo de se investigar como seus 

processos de gestão acontecem e como este influencia na qualidade da educação, usando 

como parâmetro o avaliador externo- IDEB. Após estas análises foi realizado um comparativo 

entre as duas escolas, através das médias auferidas pelos questionários sobre várias linhas de 

investigação referentes ao processo administrativo desenvolvido na escola, além da percepção 

registrada no diário de campo do pesquisador de suas visitas e das entrevistas realizadas com 

alguns membros do corpo diretivo. Sendo então apontadas características que ocorrem 

durante o processo administrativo que podem estar influenciando no alcance das metas 

estabelecidas pelo IDEB. 

 

Palavras-chave: Gestão Escolar. Avaliador externo. IDEB. Sucesso escolar. Processo 

Administrativo. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The quality of the educational process is the object of pursuit of our country for many years. 

Several projects and government measures were entered and discussed in recent decades at 

various levels and in numerous school systems that make up Brazil. However, one of the 

variables that make up the teaching process within the school units is gaining prominence as a 

key element to achieve this quality in education, which is the School Management. In this 

work we developed an analysis of how this administrative process is defined by the authors 

experts, to achieve the success of their Organizations and /or Institutions and the implications 

that this may cause in accordance with how it is developed and worked within the Institutions. 

This research focused on two elementary schools located in Niterói/RJ and its implementation 

was carried out a case study of two schools with the aim of investigating how their 

management processes happen and how this influences the quality of education, using as 

parameter the external evaluator- IDEB. After these analyzes we performed a comparison 

between the two schools, as means of questionnaires received by several lines of inquiry 

relating to administrative procedure developed in school, beyond perception recorded in the 

researcher's field diary of his visits and interviews with some members of the governing body. 

Since then pointed out features occurring during the administrative procedure that may be 

influencing the achievement of targets set by IDEB. 

 

Keywords: School Management. External evaluator. IDEB. School success. Administrative 

Process. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
 Há muito tempo, a busca por uma educação de qualidade é prioridade para alguns 

países, principalmente os desenvolvidos. O Brasil, nos últimos anos, vem caminhando para 

este patamar com a inserção de vários programas governamentais que têm como escopo 

principal melhorar a qualidade da educação ofertada, em seus diversos níveis, desde o 

fundamental até o ensino superior. No entanto, é de conhecimento comum que várias são as 

características que desempenham seu papel de importância para a conquista desta almejada 

qualidade educacional, e uma delas é a gestão escolar, que vem sendo considerada como 

determinante para a conquista desta qualidade; e isto é confirmado por Tavares (2009, p.113) 

ao afirmar que “A gestão escolar deve ser vista como a pedra fundamental para que a escola 

ofereça à sua comunidade uma escola que atenda às exigências do dia-a-dia”.   

De acordo com Dos Santos (2006, p.130), “costuma-se classificar a gestão escolar em 

três áreas, que funcionam interligadas, de modo integrado ou sistêmico: Gestão Pedagógica, 

Gestão de Recursos Humanos e Gestão Administrativa”. De modo complementar Lück (2001, 

p.13-18) destaca que o termo gestão escolar passou a ser utilizado devido a sua maior 

abrangência, que inclui a democratização da tomada de decisões, a elaboração coletiva dos 

projetos pedagógicos, a compreensão  do aspecto dinâmico e conflitivo das relações  

interpessoais e  o esclarecimento de que a escola é uma unidade social. A autora ainda  

afirma, que não se trata de uma simples troca de um termo pelo outro e sim de uma 

proposição de um novo conceito de organização educacional que abrange a dinâmica do 

trabalho da escola como prática social. 

A qualidade e a mudança no ensino estão diretamente ligadas a uma gestão escolar 

eficiente, pois esta oferece a visão integrada da instituição escolar, pontuando os problemas de 

uma forma geral e definindo estratégias conjuntamente com os diferentes atores que dela 

participam para superação de tais problemas. Estratégias que venham a melhorar a qualidade 

tanto da educação em si, como para os que a proporcionam, ou seja, para os participantes da 

unidade escolar. 

Segundo Raposo (2007, p. 85): 

A melhoria na qualidade de ensino está intimamente ligada à dimensão da gestão 

nas unidades escolares, capaz de sustentar e dinamizar ações conjuntas, associadas e 

articuladas às condições materiais e humanas disponíveis no contexto escolar, de 

modo a atingir a efetiva e significativa aprendizagem dos alunos. Dentro desse 

dinâmico contexto, a compreensão mais acurada do profissional em gestão escolar 

acerca dos desafios e das possibilidades da inovação educacional deve ocorrer de 
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modo que possa estabelecer direcionamentos adequados para a construção de uma 

escola de boa qualidade.   

 

A gestão escolar possui em sua constituição a premissa de organização, ou seja, como 

em qualquer instituição necessita-se de um responsável, um líder que promova além da união 

entre os membros participantes do processo educacional, promova também a articulação entre 

estes e as condições materiais necessárias, com vistas a garantir o progresso das condições de 

ensino e aprendizagem. 

Outrossim, cabe a escola preparar os alunos para enfrentarem mudanças sociais e 

tecnológicas do mundo contemporâneo, que se apresenta cada vez mais globalizado e com 

uma economia em transição, constantemente mais centrada no conhecimento. 

O gestor, ao desempenhar suas funções dentro da escola, exerce uma função de 

liderança, uma vez que esse é responsável pela agregação de valores e ideais de todos que 

compõem a comunidade escolar. Assim, assume o papel de precursor dos projetos propostos, 

buscando a participação mais efetiva por parte dos pedagogos, professores, funcionários, pais 

e alunos. Desta forma por meio da união dos membros da comunidade escolar, o gestor tem 

como papel principal a promoção de um plano de ação para o desenvolvimento da escola, 

priorizando alcançar os objetivos pré-estabelecidos, buscando sempre uma contribuição social 

efetiva do trabalho realizado na escola. 

No entanto, esta tarefa não é simples, tampouco de fácil implementação e aplicação, 

várias barreiras e empecilhos irão aparecer ao longo de qualquer inovação que se pretenda 

inserir no contexto escolar, pois este é formado por seres humanos, que colocam na maioria 

das vezes seus interesses pessoais acima de qualquer outro interesse e acabam distorcendo o 

propósito verdadeiro da inovação proposta. 

A respeito desta problemática que a maioria dos gestores enfrentam ao propor qualquer 

tipo de inovação com o intuito de melhoria na qualidade dos serviços prestados por aquela 

comunidade escolar, Thurler (2001) elaborou um quadro com algumas características da 

comunidade escolar que podem influenciar sobremaneira algumas tentativas de inovação. 

 

Quadro 1: Características da mudança. 

Dimensões da cultura e do 
funcionamento da escola 

Características desfavoráveis à 
mudança 

Características favoráveis à 
mudança 

Organização do trabalho Organização rígida, cada qual protege 
seu horário, seu território, sua 
especialização, seus direitos, sua 
agenda de encargos 

Organização flexível e negociável, 
recomposta em função das 
necessidades, das iniciativas, dos 
problemas.  

Relações profissionais Individualismo, estrutura de “caixa de Colegiatura e cooperação, trocas 
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ovos”, poucas discussões sobre 
assuntos profissionais. 

sobre os problemas profissionais, 
empreendimentos comuns. 

Cultura e identidade 
coletiva 

Os professores imaginam sua profissão 
como um conjunto de rotinas a serem 
assumidas, cada um por si, sem pensar 
muito. 

Os professores imaginam sua 
profissão como estando voltada para 
a resolução de problemas e para a 
prática pensada. 

Capacidade de projetar-se 
no futuro 

Apenas uma parte da equipe adere ao 
projeto que foi concebido e regido em 
uma lógica de tomada de poder, até 
mesmo para ver-se livre diante das 
autoridades 

O projeto é o resultado de um 
processo de negociação ao fim do 
qual a maioria da equipe adere aos 
objetos, aos conteúdos, à estratégia 
de aplicação. 

Liderança e modos de 
exercício do poder 

O diretor da escola privilegia a gestão, 
funcionando sozinho, no modelo da 
autoridade burocrática. 

Existe liderança cooperativa e prática 
de uma autoridade negociada. O 
papel e a função do diretor de escola 
inscrevem-se nesse modo de 
exercício do poder 

Escola como organização 
instrutora 

Os professores consideram o 
estabelecimento como um simples local 
de trabalho, cujo futuro não lhes 
concerne. Existe a obrigação de 
resultados e de meios, prestam-se 
contas à autoridade. 

Eles se reconhecem em um modelo 
profissional, abordam os problemas e 
o desenvolvimento da qualidade. 
Existe a obrigação de competências, 
prestam-se contas a seus pares. 

Fonte: Thurler (2001, p. 11) 

 

Assim, remetendo-se novamente ao quadro, o diretor-gestor não pode esquecer o seu 

duplo papel- administrativo e pedagógico, dentro da escola, devendo sempre buscar uma 

postura que leve a uma ação participativa, pois ao invés de emanar ordens com tons 

imperativos, este deve passar a ter atitudes mais humanas e maleáveis, convidando que se 

participe daquela ação. Consequentemente as pessoas envolvidas se sentem mais valorizadas 

e capazes de desempenhar suas funções. 

Deste modo, os diretores-gestores tem buscado alcançar resultados satisfatórios para a 

comunidade escolar, pois com o êxito do desempenho de cada um quem ganha mesmo é a 

escola como um todo. Neste cenário, surgem indicadores de avalição como o IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica), que é aplicado em nosso sistema pelo governo desde 

o ano de 2005. 

O IDEB foi criado para ser um condutor de política pública, com o objetivo de melhorar 

a qualidade da educação em todos os seus âmbitos nacional, estadual, municipal e nas escolas. 

Tem como parâmetro informar o atual diagnóstico educacional em cada um destes âmbitos e 

estabelecer uma projeção de metas individuais para cada escola, de acordo com sua 

classificação inicial e assim iniciar o processo de implementação de qualidade no ensino. 

Diante deste cenário os gestores/diretores escolares encontram um enorme desafio de como 

alcançar a meta estabelecida pelo IDEB, que não só considera a pontuação dos alunos nos 
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exames de conhecimento aplicados pelo INEP, como também a evasão e repetência de seus 

alunos. 

Para alcançar os resultados e aprimorá-los o principal responsável é seu líder, sendo este 

representado pela figura do diretor dentro da escola, que através de diálogos com opiniões 

diversas precisa buscar resultados satisfatórios para a organização, para a comunidade em que 

se insere e para a sociedade por meio de uma formação de qualidade. Nesse sentido, a escola 

assim como outras organizações possui objetivos e metas, uma vez que tem que possuir um 

papel bem definido e delineado se realmente deseja alcançar mudanças satisfatórias e 

significativas para seus participantes. 

No entanto, nota-se que, em alguns aspectos, a administração possui influência direta, 

gerando os cenários que se delineou a conquistar, tal como mudanças burocráticas 

estabelecidas. Mas o cerne da mudança que faz toda a diferença para a conquista das metas 

estabelecidas encontra-se nas mãos dos professores, sendo estes os protagonistas de qualquer 

proposta estabelecida nos ambientes escolares. 

Em relação a esse aspecto Thurler (2001, p. 12), faz a seguinte afirmação: 

 

A organização tem poder sobre as estruturas, a organização do sistema, os 

programas, a orientação dos alunos. Nesse campo, a reforma é geralmente seguida 

de efeitos “visíveis”, por menos assegurada que esteja a continuidade das decisões. 

Em compensação, no terreno da pedagogia, a administração só possui poderes 

indiretos, já que ela depende de intermediários obscuros e inertes: os inspetores, os 

diretores escolares, os especialistas das disciplinas que definem os métodos e 

conteúdos de ensino, as estruturas de formação contínua, os editores de manuais 

escolares.   

 

Para se alcançar uma educação de qualidade no setor público são necessárias mudanças 

em sua consecução, pois já se tem conhecimento que determinadas práticas que levaram a um 

resultado positivo em uma região, seja ela nacional ou internacional, não proporcionará 

necessariamente mesmo efeito em nossas escolas também, uma vez que existem 

peculiaridades regionais e devem existir planos de ação focados em tais peculiaridades com o 

objetivo de se explorar o que temos de bom e tentar extinguir ou neutralizar os aspectos 

negativos. 

Sobre este aspecto Teixeira (1997, p.41) relata o seguinte: 

 

Se muito temos feito, talvez, em diversos setores, no de educação pouco temos 

caminhado. Parece que aí, sobretudo, não tem prevalecido o consenso de que para 

nossas condições precisamos de soluções nossas. E para conhecer aquelas, 

necessitamos de estudá-las e, para estudá-las, necessitamos de recursos técnicos,  

métodos eficazes e homens aptos para aplicá-los. 
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É então que se verifica a importância de uma gestão bem preparada e assessorada dentro 

das unidades escolares, pois esta é que tem a capacidade de fornecer dados e meios aos 

integrantes da escola com vistas a promover modificações em suas realizações com intuito de 

melhoria na qualidade de ensino, guardada as devidas proporções do ambiente que se 

encontra. 

 Deste modo, conclui-se que se o desejo de uma sociedade, qualquer que seja, é ter 

cidadãos preparados e conscientes para um mundo em constante transformação- que sejam 

capazes de superarem as adversidades apresentadas, suas mazelas e injustiças cometidas- o 

principal caminho é uma educação de qualidade, ou seja, uma educação capaz de formar 

cidadãos críticos o suficiente para analisarem a situação em que se encontram e promoverem 

mudanças significativas que abranjam a maioria dos que sejam parte de sua comunidade. 

Teixeira (1997, p.48) corrobora com a ideia acima, afirmando que o progresso humano 

para a superação de seus males tem como base uma educação transformadora e de qualidade e  

faz a seguinte observação: “Expressão de uma civilização e base para a sua crítica e constante 

revalorização- isso é que deve ser a educação. As escolas exercem, assim, não só a função 

predominante do reajustamento social, como a de direção do progresso humano.” 

Assim, se verifica o quão é importante uma gestão para uma unidade escolar, que 

pertence a uma sociedade que busca constantemente formar cidadãos conscientes, críticos e 

capacitados para enfrentar mudanças impostas e estabelecidas em seu contexto social. Nesta 

perspectiva Lück (2000, p.8) nos esclarece que a gestão escolar é um meio, e não um fim em 

si mesmo, quando busca o seu enfoque de atuação, sendo seu objetivo principal 

a aprendizagem efetiva e significativa dos alunos, de modo que, no cotidiano que 

vivenciam na escola, desenvolvam as competências que a sociedade demanda, 

dentre as quais se evidenciam: pensar criativamente; analisar informações e 

proposições diversas, de forma contextualizada; expressar ideias com clareza, tanto 

oralmente, como por escrito; empregar a aritmética e a estatística para resolver 

problemas; ser capaz de tomar decisões fundamentadas e resolver conflitos, dentre 

muitas outras competências necessárias para a prática de cidadania responsável. 

 

            O termo gestão escolar segundo Lück (2009, p.24)  significa: 

o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, afinado com as diretrizes e políticas 

educacionais públicas para a implementação de seu projeto político-pedagógico e 

compromissado com os princípios da democracia e com os métodos que organizem 

e criem condições para um ambiente educacional autônomo (soluções próprias, no 

âmbito de suas competências), de participação e compartilhamento (tomada de 

decisões conjunta e efetivação de resultados) e autocontrole  (acompanhamento e 

avaliação com retorno de informações). 

 

Então pode-se verificar, segundo a autora que a gestão escolar fundamenta-se na 

democracia e isto vai ao encontro sobre o que Paro(1988) afirma, que apesar da administração 
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ter sido uma “arma” da sociedade dominante, esta também pode ser nosso remédio, não  nossa 

panaceia, mas talvez o remédio que irá agir no foco da disseminação das mazelas. 

Assim, se uma sociedade busca melhorar sua qualidade em todos os sentidos, o 

principal caminho é a educação, e a gestão escolar é uma peça fundamental neste conjunto 

que compõe a educação. Uma vez que, ela permeia todos os setores da unidade escolar e 

detém conhecimentos específicos que irão auxiliar outros componentes do grupo a realizarem 

seus trabalhos com maior confiança e consequentemente com melhores condições.   

Então, verificar quais elementos estão sendo obstáculos para uma educação de 

qualidade e transformadora com vistas às reais necessidades de uma determinada sociedade 

faz-se necessário, para que desta forma o problema seja atacado no seu cerne e  assim se 

possa buscar a educação necessária para aquela comunidade coadunadas com suas reais 

querelas contemporâneas. 

 

1.1. PROBLEMA 

 

 

Sabe-se que a educação é algo complexo, assim como uma ciência, e como tal encontra-

se em constante mudança e evolução calcada nas perspectivas de uma sociedade. Segundo 

Teixeira (1997, p.40): “(...) a educação é um fenômeno de civilização, como a arte, a literatura 

e a filosofia. Não se fazem tais coisas com receitas. Elas nascem de condições sociais 

determinadas e ao homem mais não é dado que redirigi-las”. 

Então se qualquer sociedade tem como pretensão a melhoria na qualidade da educação 

ofertada a sua população, esta deve se preocupar ininterruptamente sobre os aspectos que 

vivenciam e como estes influenciam em seu desempenho no alcance dos objetivos buscados. 

Segundo Hengemuhle (2004, p. 191) “O diretor é o grande articulador da Gestão 

Pedagógica e o primeiro responsável pelo seu sucesso, auxiliado, nessa tarefa, pelos apoios 

pedagógicos.” A prática tem mostrado que o gestor é uma peça fundamental para dinamizar a 

construção de qualquer projeto de forma coletiva, além de sua implantação, acompanhamento 

e verificação da prática do que foi proposto. 

É a partir deste cerne que se apresenta a problemática que irá se pesquisar, pois nas 

escolas situadas no Estado do RJ, bem recentemente, ou seja, no início do ano de 2011, foi 

adotada uma nova forma de preenchimento dos cargos de diretores das unidades escolares. 
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Este passa a ser preenchido através de um processo interno, onde o pretendente à vaga tem 

que pertencer ao quadro de professores da Secretaria Estadual de Educação, com no mínimo 

de três anos de atividade efetiva. 

Este processo de seleção dos diretores de unidades escolares é composto de quatros 

etapas, segundo o edital baseado no decreto 42793 de 06/01/2011, que são: 1ª- Análise de 

currículo, 2ª- Prova objetiva de conhecimento específico, 3ª- Avaliação de perfil e 4ª- 

Programa de Formação. Pode-se então perceber que este novo processo substitui aquele antes 

adotado, no qual o dirigente escolar era escolhido por eleição da comunidade a qual pertencia 

ou por indicações políticas. 

No entanto, como este procedimento é recente e no município a ser realizada a pesquisa 

em questão, somente duas escolas das trinta e três pertencentes ao universo que se enquadra 

no objeto da pesquisa participaram desta nova forma de escolha de seus gestores, as escolas a 

serem avaliadas ainda tem como gestores, aqueles que foram eleitos por suas comunidades. 

Pautando-se então a pesquisa no modelo de gestão através da eleição de seus dirigentes e 

como estas se refletem nos indicadores governamentais. 

 Ribeiro (1922, p.12) em uma de suas obras nos esclarece que o problema que afeta as 

nossas escolas deve-se ao fato de um planejamento inadequado em sua expansão ao afirmar 

que: 

O problema (...) não reside nas dimensões da máquina educacional, mas no caráter 

deformador de seu crescimento.  

(...) nossa escola não cresceu onde devia, nem como devia. Ela cresceu em grande parte, 

como uma deterioração, quebrando padrões de educação melhores, ainda que precários, 

alcançados no passado. O que se obteve com esse crescimento meramente quantitativo foi 

uma escola de mentira, incapaz de atender à clientela popular que a ela acorre.  

 

 Verifica-se então, a necessidade de uma gestão competente que fosse capaz de ordenar 

o crescimento e a expansão das escolas sem permitir que o nível de qualidade da educação 

decaísse, principalmente nas escolas públicas. Desta forma, percebe-se a importância de uma 

gestão de qualidade no setor educacional e o quanto esta pode ser o fator diferenciador para a 

obtenção de uma educação de qualidade e de melhoria de índices de aprendizado. 

Então, para tentar mitigar a problemática em questão, faz-se necessária a busca pelas 

respostas das seguintes questões: quais metodologias relacionadas à gestão se fazem 

necessárias nas escolas a serem analisadas, ou existe alguma já aplicada? E esta metodologia 

já utilizada, estabelece algum diferenciador com a outra escola analisada, que não a utiliza? 
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Este projeto tem como questão principal: quais os elementos ligados à gestão que 

marcam e diferenciam a gestão nas escolas através do indicador externo - IDEB (Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica)? 

 Foram escolhidas duas escolas localizadas no Município de Niterói que ofereçam do 6º 

ano até o 9º ano do Ensino Fundamental em colégios estaduais; a identificação da formação 

inadequada e/ou a falta de capacitação dos administradores escolares, como fatores que 

inviabilizam o desenvolvimento educacional e a qualidade de ensino, propondo ainda formas 

de melhoria desse quadro atual. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

• Analisar como as práticas de gestão de duas escolas públicas- a cargo do poder estadual 

situadas no município de Niterói/RJ, que ofereçam do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental- se 

refletem no desempenho escolar. 

 

 

 Objetivos específicos: 

 

• Identificar os fatores econômicos, políticos e sociais que interferem no atual modelo de 

gestão escolar e o reflexo desta em nossa sociedade. 

• Analisar em que medida as práticas de gestão atualmente utilizadas nas escolas a serem 

observadas, se aproximam da proposta de gestão democrática como um dos possíveis meios 

para uma educação de qualidade. 

• Analisar o envolvimento dos diferentes atores na gestão escolar. 

• Analisar como as práticas de gestão empregadas se relacionam com a demanda de avaliação 

externa e necessidades da comunidade. 
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1.3. JUSTIFICATIVA 

 

A administração surgiu da necessidade de organização da sociedade, que foi evoluindo 

ao longo do tempo, sendo determinada sob vários interesses, sejam estes econômicos, 

políticos ou sociais, na visão de (PARO, 1988). Segundo este autor, podemos afirmar que a 

administração é a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados, 

configurando-se desta forma como uma atividade exclusivamente humana, já que somente o 

homem é capaz de estabelecer livremente os objetivos a serem cumpridos. Logo verificamos 

que a atividade administrativa é necessária à vida do homem, pois para alcançar os objetivos 

idealizados, o homem precisa utilizar racionalmente os meios que dispõe para realizá-los. 

Braverman (1987) ao tratar em sua obra sobre as origens da gerência esclarece que estas 

tiveram início na indústria da produção feudal e no artesanato, devido ao trabalho cooperativo 

que era praticado na produção de materiais. Posteriormente estas atividades passaram para a 

mão do capitalismo e consequentemente as funções de gerência o acompanharam.  

No entanto, no capitalismo tentou-se aplicar o sistema de produção sob uma variedade 

de sistemas de subcontratação e desligamentos, onde parte do trabalho podia ser desenvolvido 

nas casas dos trabalhadores. Mas este sistema adotado pelo capitalismo enfrentou sérios 

problemas, tais como: irregularidade da produção, perdas de material, lentidão na fabricação, 

falta de uniformidade e qualidade do produto, dentre outros. E para solução desta 

problemática o capitalismo adotou a centralização, ou seja, os trabalhadores deveriam se 

reunir num mesmo local para a produção, sob uma supervisão. 

 A partir de então que surge a divisão do trabalho aplicado na gerência científica, não na 

literalidade da palavra, mas na subordinação deste, convertendo a força de trabalho em 

mercadoria. Além disto, tem-se como consequências dos efeitos da gerência científica, 

segundo Baverman (1987): a ausência de autonomia dos trabalhadores, o rápido crescimento 

do quadro administrativo e técnicos especializados, assim como o rápido aumento da 

produção, que ocasionou o surgimento de novas indústrias e consequentemente mudanças de 

ocupações pelos trabalhadores dentro do processo industrial. 

Paro (1988) afirma que a administração ao longo do tempo, manteve-se e ainda 

mantém-se, na maioria das sociedades de classes, nas mãos de uma minoria que detém o 

poder, com a finalidade de manter e prolongar ao máximo o seu poder diante da sociedade a 

qual pertence. No entanto, o mesmo afirma que a administração pode ajudar na transformação 

social e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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Desta forma, podemos perceber a importância da atuação do gestor escolar, que até bem 

pouco tempo era considerado um administrador geral, e que atualmente agrega às suas 

funções antigas, habilidades: para organizar, mobilizar e articular os recursos materiais e 

humanos que são necessários para subsidiar o desenvolvimento educacional, visando à 

capacitação dos alunos frente às constantes mudanças a que nossa sociedade apresenta, 

tornando-os cidadãos conscientes e capazes de enfrentar transformações necessárias para a 

conquista da sociedade que pretendemos construir.  

Atualmente, como já foi dito, no cargo de gestor de unidades escolares sob 

responsabilidade direta do governo do Estado do RJ, os candidatos que pretendem assumir 

vagas disponíveis precisam passar por uma seleção onde são auferidos conhecimentos 

específicos da área de administração e educação, além de análise de perfil e programa de 

formação.  Mas a grande maioria dos gestores, que se encontram atualmente na frente destas 

escolas- ainda não foram selecionados por este processo, sendo este ocupado por eleição da 

comunidade ou por indicação política. 

Logo, no cenário que se tem na atualidade, na maioria dos casos da função do gestor à 

mercê da capacidade nata do líder-gestor que hora tenha assumido este cargo, uma vez que 

quem desempenhará esta missão foi indicado para este cargo. Além disso, podemos ainda 

citar que muitas destas indicações que são feitas, nem sempre são aprovadas por meio de 

eleições pela comunidade pertencente àquela escola e em outros casos os futuros gestores não 

pertencem às escolas que irão assumir, gerando desta forma uma total falta de entendimento, 

pois em grande parte os gestores desconhecem a realidade do que irão liderar.  

Esta falta de entendimento poderá se perpetuar no atual modelo de inserção destes 

gestores, pois ao realizarem concurso, ainda que interno entre os professores pertencentes à 

rede, a dimensão de possibilidades para concorrer ao cargo não foi considerada, tão pouco a 

aceitação da comunidade. Podendo o futuro gestor ser plenamente capacitado no domínio das 

metodologias e legalidades, além de seu perfil ser muito bem adequado para o cargo, mas este 

poderá não conseguir se adequar à realidade da comunidade onde desempenhará suas funções, 

já que não o legitimaram para tal.                                                            

Assim, um gestor que conheça a realidade de sua escola e tenha além da capacidade de 

administrá-la, conhecimentos científicos para subsidiar esta função tão importante, é o ideal a 

ser buscado por uma sociedade que almeja melhores condições de vida, já que quem ganhará 

com isso será a sociedade como um todo. 
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No município de Niterói-RJ, onde será desenvolvida a pesquisa, as escolas públicas que 

são responsáveis, pelo 6º ano até o 9º ano do ensino fundamental, objeto de nossa avaliação, 

estão a cargo, na maioria, do governo estadual. Nesta esfera, pode-se observar trabalhos 

isolados por parte de alguns gestores, que por iniciativa própria tentam adequar a realidade 

social do contexto onde a escola encontra-se inserida com os objetivos estabelecidos nos 

parâmetros gerais. 

No entanto, como já dito, são práticas isoladas, o que não gera nenhuma mudança 

significativa no contexto social de forma ampla e generalizada, que é o ideal buscado e 

perseguido por uma sociedade que pretende formar jovens capacitados para uma sociedade 

em constante transformação e que demanda cada vez mais aquisição de conhecimentos 

múltiplos.  

Assim, buscar entender e analisar como estas práticas isoladas por parte de alguns 

gestores geraram uma diferença positiva em relação às outras escolas inseridas no mesmo 

contexto econômico-social, através da avaliação IDEB, faz-se necessário para que as mesmas 

possam ser adequadas e aplicadas, em suas devidas proporções nas outras unidades escolares, 

com o objetivo de uma melhora na qualidade de ensino destas. 

Como solução para tal problemática Ribeiro (1922, p.67) afirma o seguinte: “Creio 

haver provado que só há uma solução para os problemas brasileiros da educação. Uma única. 

Exclusivamente uma solução: é levar a educação a sério.” 

E levar a educação a sério é trabalhar esta ciência como todas as outras, ou seja, aplicar 

nesta todas as soluções existentes e possíveis para a dissolução de uma necessidade 

apresentada, que no caso em questão é uma gestão adequada a realidade vivenciada, dentre 

outras, mas que se apresenta como imprescindível para a obtenção do sucesso buscado. 

Desta forma, pode-se concluir que uma gestão escolar bem orquestrada é essencial na 

produção de modelos democráticos para percepção dos alunos e dos que participam do 

processo como um todo. Uma vez que, os alunos não aprendem unicamente nas salas de aula, 

eles também aprendem na sua vivência em comunidades, e dentre estas a escola é a que 

exerce maior influência, pois é nestas que os alunos passam a maior parte de seu tempo.  

Então se uma sociedade deseja formar cidadãos críticos e detentores de poder para 

discernir o que desejam aplicar como regras justas e éticas, capacitados não só para afirmarem 

que necessitam de mudanças, mas também aptos para buscá-la e promovê-la, além de 

conscientizar os que fazem parte de seu contexto social de que tal mudança é necessária, a 

gestão escolar bem estruturada e democrática faz-se necessária. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Neste capítulo serão descritos os processos metodológicos que foram utilizados para a 

realização desta pesquisa, além disso, serão expostas as técnicas empregadas nas coletas de 

dados e quais ferramentas foram aplicadas para a interpretação dos resultados obtidos. 

Outrossim, serão apresentadas as características dos objetos em estudo, destacando sua 

posição em relação ao universo onde encontra-se inserido, sendo apresentado no final deste 

capítulo uma tabela síntese do percurso metodológico empregado.  

 

 

2.1.  MÉTODO DA PESQUISA 

 

Segundo a autora Lakatos (1992, p.43) a pesquisa pode ser definida como “um 

procedimento formal com método de pensamento reflexivo que requer um tratamento 

científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais”.  

O estudo a ser realizado caracteriza-se como pesquisa exploratória, pois de acordo 

com Gil (2010) este tipo de pesquisa proporciona maior familiaridade com o problema, 

tornando-o mais explícito ou proporciona a construção de hipóteses, podendo ser construído 

através de levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiência 

prática com o assunto e análises de exemplos que estimulem a compreensão. 

Segundo a obtenção dos dados projetados para esta pesquisa e do procedimento da 

análise e interpretação que se propõem a coletar, classifica-se como pesquisa qualitativa. Para 

análise da qual melhor se adequa o autor Castro (2006) nos aponta as diferenças entre a 

pesquisa qualitativa e quantitativa e define que na pesquisa quantitativa os ideais são: a busca 

pelo isolamento da causa e do efeito, tentativa de medir e quantificar, operacionalizar a teoria 

e suas definições, formular leis gerais, tentar controlar outras variáveis, evitar a influência do 

pesquisador. Enquanto na qualitativa as características são: trabalho com o texto; o início dá-

se com narrativas e não com teorias; retorno ao oral, ao particular, ao local e ao oportuno; faz-

se justiça à complexidade do objeto; busca-se descobrir e não testar; a meta é penetrar no 
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problema; o método é aberto; ênfase nos significados e nas representações que as coisas têm 

para as pessoas; a compreensão vem a partir do interior. 

De maneira alguma se pode omitir aos leitores qual foi o método utilizado na pesquisa 

em questão, pois existem certas conclusões que não podem ser realizadas sem a avaliação dos 

critérios empregados, uma vez que, são informações vulneráveis e baseadas em resultados não 

muito claros, então com uma leitura mais profunda do texto verifica-se que nos levantamentos 

estatísticos nem sempre é possível testar os resultados, principalmente se for testar a hipótese 

e caso isso ocorra não se deve desesperar, pois o teste de hipótese não é uma condição 

necessária para a investigação científica. 

Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, será realizado estudo de caso. No 

primeiro momento o procedimento metodológico será baseado em pesquisa bibliográfica e 

após esta etapa será realizada outra abordagem de pesquisa, pautada em estudo de caso. 

A pesquisa bibliográfica de acordo com Gil (2010, p.30) é parte essencial de qualquer 

pesquisa acadêmica, uma vez que é esta pesquisa que fornece “fundamentação teórica ao 

trabalho, bem como identificação do estágio atual do conhecimento refrente ao tema”. 

Nesta pesquisa, o estudo de caso apresenta-se como o mais indicado, pois de acordo 

com Yin (2010) é o mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo 

dentro do seu contexto real, onde os limites não são muito bem percebidos ao se avaliar o 

fenômeno e o contexto. Tendo como objetivo encontrar razões que expliquem o fenômeno da 

discrepância entre algumas comunidades escolares em seu desempenho, refletindo-se na 

qualidade de ensino. 

 

 

2.2.  DEFINIÇÃO DOS CASOS 

 

 

O estudo a ser realizado será efetuado em duas unidades escolares da Rede Estadual de 

Ensino que oferecem do 6ª ano ao 9º ano da educação básica no Município de Niterói/RJ, 

pautando-se nos resultados divulgados pelo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) dos anos de 2005, 2007, 2009 e 2011, focando a pesquisa com os alunos do último 

ano deste ciclo, com vistas a confrontar quais fatores poderiam ser considerados como 

diferenciadores para a obtenção de resultados discrepantes, uma vez que, pertencem a mesma 

rede de ensino e localizam-se no mesmo município. 
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 A escolha desta série a ser analisada deu-se pelo fato de ser esta a última do ciclo 

básico, que teoricamente é onde todos os conhecimentos do Ensino Fundamental convergem 

para subsidiar conhecimentos a serem apreendidos no Ensino Médio. A escolha da Rede de 

Ensino e o Município, justificam-se por ser a Rede Estadual a de maior oferta no Município 

de Niterói dentre as redes públicas de ensino e por ser este Município o mais próximo da 

realidade socioeconômica do pesquisador, para que deste modo não seja tão conflitante suas 

experiências profissionais e realidades sociais do objeto a ser estudado.  

Atualmente o município de Niterói conta com 33 unidades escolares da Rede Estadual 

de Ensino, que oferecem as séries finais do Ensino Fundamental. Dentre essas, pode-se 

verificar uma discrepância em seus resultados. Para tal, foram selecionadas duas escolas com 

um contingente semelhante de alunos e dentro de um mesmo contexto social, mas que 

apresentam resultados bem distintos.  

Abaixo segue uma tabela do resultado dessas duas escolas, onde estão expostos seus 

Índices de Rendimento (IR)= taxa de aprovação e o IDEB= (nota da média padronizada das 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática) X (Indicador de Rendimento).     

 

Tabela 1: Resultados IDEB 

Escola IR/ IDEB 2005 IR/ IDEB 2007 IR/ IDEB 2009 IR/ IDEB 2011 

1- C.E. Alfa 0,86 / 4,0 0,86/ 3,80 0,75/ 3,7 0,84 /4,5 

2- C.E. Beta 0,51 / 2,2 0,41/ 1,7 0,41/ 1,8 0.55 /2.3 

Fonte: INEP 2012. 

 

Em ambas pode-se verificar uma queda em seus resultados comparando-se com o ano 

inicial de 2005 em relação ao penúltimo ano, 2009, e um aumento considerável em suas 

pontuações comparando-se o penúltimo ano, 2009, com o último ano 2011. No entanto, a 

escola Alfa obteve uma pontuação significativamente mais elevada que a escola Beta em 

todos os anos em que foi avaliada, com uma diferença bem acentuada.  

Diante destes dados, verifica-se que a primeira escola manteve uma pontuação 

semelhante na primeira e segunda avaliação, decaindo bastante na terceira avaliação e 

melhorando na última. Já a segunda escola apresenta um comportamento inverso, mantendo-

se semelhante na segunda e terceira avaliação, que obtiveram resultados inferiores 

comparando-se a primeira e sendo a última a mais significativa em suas pontuações.  

Então avaliar nestas escolas o que pode ter acontecido, para suas qualificações 

decaírem na avaliação do ano de 2009 comparando-se ao ano inicial e por que de resultados 
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tão discrepantes entre estas escolas, já que elas estão inseridas no mesmo contexto sócio 

econômico, uma vez que se situam próximas uma da outra, além de seu contingente, de 

alunos, ser bem similar é de considerável relevância.  

Logo um estudo com estas escolas parece ser bastante produtivo, para se verificar 

quais metodologias, utilizadas no C.E. Alfa, promoveram esse resultado diferenciador com 

índices mais satisfatórios, e quais metodologias poderiam ser utilizadas no colégio Beta, para 

melhoria dos resultados, a fim de serem alcançadas as metas estabelecidas, que não foram 

obtidas na última avaliação, pois esta era de 3.1, sendo alcançado um crescimento de 28% em 

relação a avaliação anterior, de acordo com dados do Portal IDEB. 

 

 

2.3.  TÉCNICAS DE PESQUISA 

 
 Para realização dos estudos de caso desta pesquisa foi realizado primeiramente uma 

pesquisa bibliográfica sobre a gestão escolar. A pesquisa bibliográfica tem como base para 

sua elaboração materiais já publicados. Nesta pesquisa foram utilizados, dentre os materiais 

disponíveis para esta modalidade, a utilização de livros, artigos científicos, dissertações, 

revistas e outros materiais publicados em redes eletrônicas, assim como impressos. 

Segundo Gil (2010, p.30) a pesquisa bibliográfica tem como vantagem principal, 

permitir o investigador a avaliação de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que se 

fosse feita diretamente, e salienta que essa vantagem apresenta-se muito mais importante 

quando o investigador precisa trabalhar com dados muito dispersos pelo espaço. 

 Após esta etapa foi realizada outra abordagem de pesquisa, pautada em estudo de 

caso. O estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (Gil, 2010, p.37). Este autor nos 

esclarece que o aumento de sua utilização nas pesquisas do campo das ciências sociais, deve-

se ao fato da grande dificuldade vivenciada pelos pesquisadores ao tentar distinguir o 

fenômeno e seu contexto. 

Gil (2010, p.38) estabelece diferentes propósitos que levaram a maior utilização do 

estudo de caso nestas ciências, tais como:  

 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos;  

b) preservar o caráter unitário do objeto estudado;  
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c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; 

d) formular hipóteses ou desenvolver teorias; e 

e) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de levantamento e experimentos. 

 

 Para aquisição e coleta de dados e evidências dentro do estudo de caso possuímos seis 

diferentes formas, que são: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observações 

diretas, observação participante e artefatos físicos, segundo Yin (2010). Dentre estas, serão 

utilizados na pesquisa em questão a documentação, entrevistas e observações diretas. 

A documentação pode ser considerada relevante para todos os tópicos de estudo de 

caso, podendo tomar várias formas tais como recortes de notícias e outros artigos que 

aparecem na mídia de massa ou nos jornais comunitários que tratam sobre o assunto a ser 

pesquisado (YIN, 2010). Nesta pesquisa serão utilizados como fonte documental notícias que 

tratem as escolas pesquisadas e seus desempenhos, através de mídias eletrônicas, como sites 

governamentais do INEP ( Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) dentre 

outros. 

Na entrevista foram utilizadas conversas guiadas, com finalidades específicas para a 

obtenção de determinadas informações pertinentes ao estudo em questão; e nas observações 

diretas tentarão serem identificados comportamentos relevantes e/ou condições ambientais 

que possam ser elementos determinantes para o quadro atual ou que interfiram de alguma 

maneira para o cenário contemporâneo.   

Outra característica importante a ser ressaltada, segundo Yin (2010, p. 41) é que: 

 

o estudo de caso não é apenas uma forma de “pesquisa qualitativa”(...). Alguma 

pesquisa de estudo de caso vai além de um tipo de pesquisa qualitativa, usando uma 

mistura de evidência quantitativa e qualitativa. Além disso, os estudos de caso não 

precisam sempre incluir a evidência observacional direta e detalhada marcada pelas 

outras formas de “pesquisa qualitativa”. 
 

Então, diante desta característica, serão aplicadas diferenciadas formas de avaliação 

dentre os elementos pesquisados. A entrevista guiada será aplicada somente aos diretores 

gerais e diretores adjuntos das escolas, e os outros três grupos a serem pesquisados que são: 

os alunos, os professores e o corpo técnico serão aplicados a estes um questionário estruturado 

e fechado, composto de perguntas adequadas a cada grupo específico. 

O levantamento de dados (entrevistas, questionários e observação) foi realizado nos 

meses de novembro a dezembro de 2012, totalizando na escola Alfa quarenta manhãs ( 8h às 

12h)  e duas tardes ( 13h às 16h) de visitas; e na escola Beta trinta e oito tardes (14h às 18h) e 

três manhãs ( 8h às 12h) de visitas. Nestas visitas o registro das impressões, constatações e 
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observações do pesquisador foi anotado num diário de campo, assim como as entrevistas 

realizadas com os membros do corpo diretivo, que também foram gravadas por aparelho de 

reprodução de sons. O questionário foi entregue pessoalmente para professores e alunos e foi 

devolvido ao pesquisador, após terem sido respondido. 

 

2.3.1. INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

 

Para realização das entrevistas com os gestores foi desenvolvido um roteiro 

semiestruturado com questões referentes à sua formação acadêmica, assim como sua 

experiência na área educacional e de gestão, além do tempo em que se encontram em suas 

respectivas escolas nos referidos cargos. Outrossim, foram indagadas questões referentes aos 

eixos do processo administrativo elaboradas a partir do referencial levantado na pesquisa 

bibliográfica. Este instrumento encontra-se disponível no Anexo I. 

Os questionários destinados aos professores e alunos foram desenvolvidos sobre os 

eixos do processo administrativo (Planejamento, Coordenação/Liderança, Controle e 

Avaliação) que constam no referencial bibliográfico desta pesquisa, com questões variadas 

sobre cada eixo, além de questões do perfil socioeconômico de cada grupo. E para 

contabilização e interpretação destes dados foi utilizado um programa estatístico denominado 

SPSS. Os respectivos questionários encontram-se disponíveis nos Anexos II e III. 

Com o objetivo de investigar quais elementos relacionados à gestão poderiam estar 

influenciando nos resultados dos alunos no IDEB, o questionário voltado para os alunos tenta 

investigar os fatores que poderiam estar alavancando gerando estes resultados, não 

estabelecendo como condição única e principal os fatores socioeconômicos dos distintos 

grupos pesquisados, uma vez que é de conhecimento comum que este possui forte influência 

no contexto educacional. 

Então, para a investigação com os alunos, utilizou-se um questionário não identificado 

constituído de quatro blocos, onde no primeiro bloco constam afirmações sobre o cotidiano 

escolar, no segundo afirmações sobre o desempenho da escola e nestes dois blocos os alunos 

foram solicitados a mensurarem as afirmativas descritas de 1 a 5, mais a opção 6. O nível de 1 

a 5, corresponde respectivamente e em ordem crescente a, descordar totalmente a concordar 

totalmente, com a afirmativa a ser analisada, enquanto a opção 6 possui a característica de não 

saber classificá-la por desconhecimento do assunto.  
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Esta última opção foi acrescida para tentar diminuir as chances deste grupo envolvido 

na pesquisa responder aleatoriamente as afirmativas por desconhecer o assunto, buscando 

desta forma se aproximar ao máximo de uma avaliação mais consistente sobre a escola em 

questão. No terceiro bloco, foram realizadas perguntas relacionadas ao seu perfil social e no 

quarto bloco um espaço para darem sugestões ou fazerem comentários sobre o que sua escola 

precisa melhorar. 

Para os professores, também foi aplicado um questionário não identificado para se 

verificar suas percepções em relação à escola em que leciona, além de um breve levantamento 

de seu perfil socioeconômico. No questionário distribuído aos professores em seu primeiro e 

segundo blocos constam afirmativas numa escala a ser selecionada de 1 a 5, onde um significa 

discordar totalmente e 5 concordar totalmente, e os dois últimos blocos destina-se a 

investigação de seu perfil profissional e social, a fim de se desvendar características que são 

recorrentes na escola e outras que inexistem e como estas podem estar interferindo no 

rendimento dos alunos verificados através do IDEB( Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) . 

Para avaliar a percepção do corpo diretivo em relação à gestão desenvolvida na escola, 

foi realizada uma entrevista semiestruturada, onde são abordadas questões relativas à escola 

sob sua direção e um pouco da trajetória acadêmica destes atuais gestores e de seus auxiliares. 

Nas duas escolas pesquisadas, Alfa e Beta, foram procurados os membros que compõem a 

direção: diretor geral, diretor adjunto e o coordenador pedagógico. 

Segundo Gil (2010, p.103) “A elaboração do questionário consiste basicamente em 

traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos. Naturalmente, não 

existem normas rígidas a respeito da elaboração do questionário”. 

Assim, nesta pesquisa será utilizado um misto de ferramentas para a obtenção de dados, 

mas que não a descaracterizam de uma pesquisa qualitativa, mas servem como base para a 

triangulação de dados para análise de casos, seguindo a proposta de Yin (2010). O 

questionário estruturado foi aplicado aos grupos com maiores participantes, uma vez que seria 

inviável aplicar a ferramenta entrevista a todos eles, transcrevê-las e analisá-las dentro de um 

tempo razoável, considerando o universo destes grupos. 
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2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISE 

 

 

Nas pesquisas em que a subjetividade será considerada como um dos objetos de 

pesquisa, o processo de investigação não é uma tarefa tão simples a ser desenvolvida, já que 

necessita-se alcançar as experiências das pessoas e quanto a esse aspecto Amatuzzi( 2006, p. 

95) afirma o seguinte: “Pesquisar a subjetividade enquanto tal não é simplesmente produzir 

conhecimentos sobre ela, mas aproximar-se experiencialmente dela para só depois produzir 

um discurso expressivo”. 

 Amatuzzi (2006) aponta como um dos caminhos possíveis para o alcance das 

experiências vividas: a solicitação através de questionários e entrevistas; que segundo o 

referido autor somente através da relação dialógica entre sujeito e pesquisador será possível 

aproximar-se da experiência vivida. 

 Giorgi apud Andrade (2010, p.266) descreve que a apreensão do conhecimento pode 

se dar através de depoimentos, relatos ou entrevistas sobre experiências vividas em relação a 

um determinado acontecimento ou fenômeno seguindo-se quatro passos. 

O primeiro passo estabelecido pelo autor é a leitura de toda a descrição com o objetivo 

de se alcançar o sentido geral do todo, denominando esta etapa como, sentido do todo. O 

referido autor afirma que para se completar esta etapa é necessário compreender a linguagem 

de quem descreve, sem tentar identificar as unidades significativas, e só a partir de então 

poderá iniciar a próxima etapa. 

O referido autor estabelece o segundo passo como sendo “a discriminação de 

unidades significativas com base em uma perspectiva psicológica e focada no fenômeno que é 

pesquisado”. Ou seja, o autor afirma que após a apreensão do todo, o pesquisador deve fazer 

a releitura do texto quantas vezes for necessário, para se discriminar as unidades significativas 

no panorama psicológico, focalizando o fenômeno que está sendo objeto de pesquisa. “O 

contexto da descoberta da pesquisa é constituído na relação. Assim, as unidades significativas 

não existem no texto como tais, mas apenas em relação a atitudes e cenários do pesquisador, 

e, por esse motivo, o que se destaca depende muito da perspectiva do pesquisador” 

(ANDRADE, 2010, p.267). 

O terceiro passo definido pelo autor é a transformação das expressões cotidianas do 

sujeito em linguagem psicológica com ênfase no fenômeno que está sendo investigado. Isto 

significa que, ao se delinear as unidades significativas, o pesquisador faz a transformação da 

linguagem do cotidiano do sujeito observado, numa linguagem científica apropriada, com 
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ênfase no fenômeno de interesse para o pesquisador. Sendo a inexistência de uma linguagem 

consensual, um dos maiores obstáculos para esse processo e para amenizar tal situação afirma 

que a linguagem do senso comum é a melhor alternativa. 

O quarto e último passo apresentado por Giorgi apud Andrade (2010, p.267) é a 

síntese das unidades significativas transformadas em uma declaração consistente da 

estrutura do aprendizado. Neste momento o que deve ser feito é a sintetização de todas as 

unidades significativas e a transformação destas em uma declaração consistente de 

significação científica dos fenômenos estudados em relação à experiência do sujeito, 

denominando o autor essa síntese de estrutura da experiência. 

Andrade (2010, p.267) afirma que para realizar esta tarefa:  

(...) o pesquisador deve reagrupar os constitutivos relevantes para chegar a uma 

análise da estrutura do fenômeno. Todas as unidades de significado transformadas 

devem ser consideradas. O critério aconselhável a ser seguido é o de que todas as 

unidades transformadas estejam, pelo menos implicitamente, contidas na descrição 

geral. A estrutura da experiência deve, então, ser comunicada a outros pesquisadores 

com o propósito de confirmação ou de crítica. 

 

Na pesquisa em questão foram realizadas visitações, entrevistas e aplicação de 

questionários aos respectivos grupos que compõem as unidades escolares, com todos os 

aspectos já mencionados acima, pelo pesquisador in loco por um período de dois meses. 

Sendo considerada a média aritmética das afirmativas comuns referente a cada linha de 

investigação e indagações constantes nos questionários dos professores e alunos, para assim 

tentar se desenhar o perfil destes componentes e suas visões referentes às respectivas escolas, 

adicionado à observação do pesquisador, que buscou sempre relacionar estes dados com o 

referencial bibliográfico utilizado.  

Para análise, foram consideradas as afirmativas mais relevantes dos questionários 

destinados aos alunos e professores para a construção das médias de cada linha de 

investigação utilizadas para construir a tabela de estudo das escolas Alfa e Beta inserida no 

estudo de caso de cada escola. O detalhamento de quais afirmativas foram consideradas para 

cada linha de investigação encontra-se disponível no Anexo IV. 

A seguir, é apresentado um quadro resumindo as pretensões deste trabalho, a partir de 

sua estruturação, relacionando as metodologias empregadas com os objetivos aspirados. 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

Quadro 2: Estrutura da Pesquisa 

QUESTÃO DA PESQUISA 

 Existe alguma metodologia administrativa já aplicada na escola com melhor resultado? 

E esta metodologia já utilizada, estabelece algum diferenciador com a outra escola analisada, 

que não a utiliza? 

 

 

 OBJETIVO GERAL 

Analisar como as práticas de gestão das duas escolas se refletem no desempenho escolar, 

além de identificar os fatores econômicos, políticos e sociais que determinam o atual modelo 

de gestão escolar e suas consequências. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar em que 

medida as práticas de 

gestão utilizadas, se 

aproximam de uma 

gestão democrática. 

Analisar o 

envolvimento dos 

diferentes atores na 

gestão escolar. 

 

Analisar como as 

práticas de gestão 

empregadas se 

relacionam com a 

avaliação externa. 

Identificar os fatores 

econômicos, 

políticos e sociais 

que interferem no 

atual modelo de 

gestão escolar e o seu 

reflexo na sociedade. 

 REFERENCIAL TEÓRICO 

Gestão Escolar. 

Processo 

Administrativo. 

Gestão Democrática. 

Práticas dos líderes. 

A evolução da gestão 

educacional e dos  

avaliadores externos. 

Perspectivas da 

gestão escolar. 

MÉTODO: Estudo de Caso 

Documentos 

Entrevistas/ 

Questionários 

 Observação 

Questionários 

Observação 

Documentos 

Entrevistas 

Documentos 

Entrevistas 

Observação 

TÉCNICAS DE COLETA 

Análise de conteúdo e tabulação dos dados. 

 



32 

 

 

 

 

 
3. GESTÃO ESCOLAR – A VISÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 Neste capítulo será abordada a temática sobre processo administrativo na concepção 

da Administração, com o objetivo de buscar elementos e identificar quais deles podem ser 

aplicados no contexto educacional a fim de auxiliar na organização das unidades escolares e 

seus componentes. 

 

3.1. O PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

 

 O surgimento da Administração se deu ao longo da história da humanidade, decorrente 

da necessidade das populações de encontrarem um processo de mediação na busca de seus 

objetivos, recebendo influência ao longo de sua construção das mais variadas ordens, como: a 

filosofia, a religião e até mesmo das organizações militares, com suas hierarquias de 

comando. (MAXIMIANO, 2004) 

Mas é no início do século XX, após a Revolução Industrial que a evolução da 

Administração ganha força e começa a se destacar, surgindo então várias teorias que lançam 

as bases do processo administrativo, pelos teóricos como: Taylor, Fayol, Drucker, dentre 

outros. Essas teorias, com os devidos ajustes à época, têm suas bases utilizadas até hoje em 

diversas organizações. Ainda que tenham sido construídas para serem aplicadas às realidades 

industriais e empresariais, estão também alcançando à educação e modificando suas práticas 

cotidianas. 

Para Henry Fayol (1990), engenheiro de formação e integrante da Escola clássica de 

administração, a Administração é uma função distinta das demais funções da empresa, como 

finanças, comercial, dentre outras. Definiu a Administração como a principal função dentro de 

uma organização, rompendo deste modo com o modelo Taylorista, que era muito mais estreito 

e tornando-se um pioneiro no campo da teoria administrativa gerencial. Ou seja, Fayol foi o 

primeiro a reconhecer que o processo administrativo se difere de todas as demais funções 

dentro de uma empresa. 

No entanto, esta não é uma tarefa muito fácil de ser desempenhada e para facilitar o 

processo administrativo, Fayol (1990) definiu 14 princípios da administração: 
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1. Divisão do Trabalho – designação de tarefas específicas para cada pessoa, 

resultando na especificação das funções e separações de poderes; 

2. Autoridade e Responsabilidade – a primeira se refere ao direito de manar e o poder 

de fazer obedecer. A segunda se refere a sanções que acompanha o exercício do poder; 

3. Disciplina – respeito aos acordos estabelecidos dentro da organização; 

4. Unidade de comando – um membro tem apenas um superior; 

5. Unidade de direção – só existe um chefe e programa para um conjunto de operações 

que visam um objetivo específico; 

6. Interesse geral – o interesse individual deve estar subordinado aos interesses gerais; 

7. Remuneração do pessoal – de forma equitativa, com base em fatores externos e 

internos; 

8. Centralização – equilíbrio entre a concentração de poderes do chefe, sua capacidade 

de arcar com suas responsabilidades e a iniciativa dos subordinados; 

9. Cadeia escalar – hierarquia – a série dos chefes do primeiro ao último escalão, 

dando-se aos subordinados de chefes diferentes, a autonomia de estabelecer relações ; 

10. Ordem – um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu lugar; 

11. Equidade – refere-se ao relacionamento humano da organização: benevolência e 

justiça; 

12. Estabilidade pessoal – manutenção da equipe para prover o seu desenvolvimento; 

13. Iniciativa – faz aumentar o zelo e a atividade dos membros da organização; 

14. Espírito de equipe – desenvolvimento e manutenção da harmonia dentro da força 

de trabalho. 

 Segundo Fayol (1990) a Administração pode ser entendida como: planejamento, 

organização, comando, coordenação e controle, e salienta que dentre estes o controle é o mais 

importante em qualquer empresa. E definiu cada um desses componentes da seguinte maneira:  

 Planejamento: definir planos e examinar o futuro;  

 Organização: construção da estrutura humana e material; 

 Comando: conservação da atividade da empresa; 

 Coordenação: consonância entre atividade e esforço; 

 Controle: preocupações despendidas para a efetivação do plano pré-estabelecido. 

A consideração de maior importância para a fase controle estabelecida por Fayol (1990) 

dentro do processo administrativo deve-se ao fato de ser através dos dados e informações 
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obtidas nesta fase possibilitarem alimentar um novo ciclo do processo administrativo: 

reiniciando um novo planejamento, organização, comando, coordenação e controle. 

Segundo o autor, dentro deste cenário compete ao dirigente tomar decisões, estabelecer 

objetivos, definir diretrizes e atribuir responsabilidades aos demais integrantes da 

organização, a fim de que as atividades de planejar, organizar, comandar, coordenar e 

controlar estejam em sequência lógica. Tinha em seu modelo de Administração uma ênfase na 

hierarquia e na adoção de regras e procedimentos. 

A respeito de motivação e liderança Fayol acrescentava que “o administrador obtinha o 

máximo de desempenho de seus subordinados através de suas qualidades de liderança, seu 

conhecimento da empresa e de seus empregados, e da capacidade de incutir um senso de 

dever” Kennedy (2000, p.93).  E relacionava quais competências o dirigente devia possuir que 

são: 

 Competências intelectuais- habilidade de pensar e conceitual. 

 Competências interpessoais- capacidade de comunicação, liderar indivíduos e grupos e 

entender processo motivacional. 

 Competências técnicas- conhecimentos específicos e experiência prática 

 Competências intrapessoais- reflexão a respeito dela própria. 

Fayol (1990), ao estabelecer a distinção entre unidade de comando, que se refere às 

relações hierárquicas tradicionais entre chefes e subordinados, e unidade de direção, que se 

refere à coordenação de propósitos, com o sentido de missão e visão, destaca o papel do 

gerenciador e a sua importância dentro do contexto organizacional. E por isso, foi considerado 

o pai da Administração Moderna e o precursor dos estudos sobre gerência. Outros autores que 

se dedicaram a estudos na área da administração seguiram a linha de segmentação sugerida 

por Fayol (1990), e propuseram reformulações sugerindo e acrescentando outros segmentos, 

como por exemplo, o orçamento. 

Nos autores contemporâneos, aquele que mais se aproxima da realidade contemporânea 

de conceitos de processo administrativo é o autor Peter Drucker (2003), que estabeleceu a 

expressão administração por objetivos (APO). No qual salienta a importância de se definir 

objetivos e avaliar os resultados nas áreas de desempenho que são acompanhados através do 

uso do APO, tais como as áreas de produtividade, rentabilidade e recursos financeiros dentro 

de uma empresa. 

Assim podemos verificar que a APO é na verdade uma aplicação dos conceitos de 

planejar, organizar, executar e controlar. Conceitos estes que se moldam perfeitamente à 
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quase toda organização ou corporação da atualidade, mas sempre respeitando suas 

peculiaridades e necessidades. 

Drucker (2003) divide a Administração por objetivos em três componentes que são: 

objetivos específicos _ deve ser de acordo com área específica da empresa, que no nosso caso 

é a educação; tempo definido_ determinação de tempo para realização dos objetivos e prazos 

intermediários para execução do planejamento, além da averiguação do desempenho; e por 

fim o feedback do desempenho_ que é a conclusão do desempenho final e definição de 

atividades a serem tomadas no caso de falhas. 

Drucker (2003) também foi um dos precursores no estudo das organizações sem fins 

lucrativos, analisando a diferença entre estas e as voltadas para o mercado e enumerando 

algumas características destas organizações, dentre as quais se destacam as seguintes: 

facilidade de estabelecer objetivos vagos, dificuldade no monitoramento do desempenho, as 

estruturas administrativas são complexas, os valores precisam ser cultivados e não existe um 

resultado financeiro para determinar prioridades. 

Além disso, o autor também enfatiza a especificidade do modelo de gestão dessas 

organizações: a descentralização e participação de todos nos projetos comuns, a atuação do 

líder como promotor da missão determinada, atuação em rede, acentuado relacionamento com 

seus parceiros e grande impacto de suas ações com vistas a um bem comum. 

Então verificar como estes elementos componentes do processo administrativo se 

desenvolvem e são aplicados e como foram definidos pelos teóricos, faz-se necessário, para se 

obter uma visão mais abrangente do processo de modo a poder compará-lo com o que 

vivenciamos contemporaneamente e o que poderia ser ainda utilizado ou não nas atuais 

organizações de modo a ajudá-las em seu desenvolvimento. 

Nas próximas subseções serão descritas as etapas componentes do processo 

administrativo e suas características, definidas pelos principais teóricos da Administração, 

destacando suas funcionalidades e como podem ser empregadas dentro das organizações 

como ferramentas auxiliares em seu processo produtivo. 

 

3.1.1. PLANEJAMENTO 

 
Como já visto acima, o planejamento é o primeiro dos componentes formadores da 

designação do conceito de Administração instituído por Fayol. Várias são as definições 
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encontradas atualmente para planejamento, além de suas ramificações e subdivisões, que são 

abordados por vários autores desde a escola clássica da administração com seus renomados 

autores até a atualidade. 

Voltando aos conceitos de Drucker (2003), de planejar, organizar, executar e controlar; 

verifica-se que este define planejar como sendo um processo de tomadas de decisões futuras 

que possui: dados de entrada- que inclui dados do meio externo e interno; o processamento 

de planejamento-momento em que se interpreta as alternativas e faz-se as escolhas; e a 

preparação de plano- determinação dos objetivos, pautando-se nos dados de entrada e 

definição de quais meios a serem utilizados. 

É durante esta etapa, que certas organizações estabelecem as responsabilidades, os 

níveis de autoridade e a estrutura organizacional, que em muitos casos são realizados através 

de organogramas, e também é neste momento que ocorre a análise de objetivos. No entanto, 

para sua execução é necessário a fusão entre o planejamento e a organização, possibilitando a 

formulação dos dados para se iniciar a realização do projeto estabelecido. 

 Outrossim é neste limiar que são aplicados os recursos materiais e financeiros, sendo de 

extrema importância serem aplicados de modo responsável e eficaz para o acontecimento de 

forma plena do projeto estabelecido, pois caso contrário se não forem bem organizados os 

recursos podem faltar ou até mesmo interferir de forma negativa. 

Outro aspecto importante a ser destacado, é a flexibilidade que o gestor deve adotar 

durante a execução do planejamento, visando a possíveis ações corretivas que possam 

acontecer, evitando que estas cheguem ao controle para serem efetivadas, dando assim maior 

dinamismo ao projeto e evitando alguns entraves desnecessários. 

De acordo com Maximiano (2004, p.105) o planejamento é “a ferramenta que as 

pessoas e organizações usam para administrar suas relações com o futuro. É uma aplicação 

específica do processo decisório. As decisões, que procuram, de alguma forma influenciar o 

futuro, ou que serão colocadas em prática no futuro, são decisões de planejamento (..).” Então 

o referido autor define o processo de planejamento de várias maneiras baseado neste conceito, 

tais como: 

 Planejar é definir objetivos ou resultados a serem alcançados. 

 É definir meios para possibilitar a realização de resultados. 

 É interferir na realidade, para passar de uma situação conhecida a uma 

situação desejada, dentro de um intervalo definido de tempo. 

 É tornar no presente decisões que afetam o futuro, para reduzir sua incerteza. 

 

 



37 

 

 

 

Para então sintetizar o processo de planejamento, Maximiano elaborou o seguinte 

quadro, que compreende os três principais elementos do processo: obtenção dos dados de 

entrada, processamento destes dados e elaboração de um plano. 

 

Quadro 3: Processo de Planejamento 

                                               

 

 

 

PROCESSO E 

PLANEJAMENTO 

DADOS DE 

ENTRADA 

Fonte: Maximiano (2004, p.107) 

 

Dentre as subdivisões e ramificações já mencionadas, pode-se constatar na literatura 

contemporânea que o planejamento possui duas ramificações em sua tipologia que são 

segundo Maximiano (2004): 1) Planos Permanentes e Planos Singulares; e 2) Níveis de 

Planejamento.  Segundo o autor, o critério de permanência é que define a duração do plano 

distinguindo-o entre planos permanentes ou singulares.  

Serão considerados permanentes aqueles que contêm decisões programadas, que se 

aplicam a problemas cuja frequência é maior no cenário vivenciado. Logo podem ser 

considerados permanentes aqueles que apresentem políticas, procedimentos e objetivos 

constantes, como a missão ou negócio da organização. 

 Os planos singulares na visão do referido autor são aqueles temporários que perdem 

sua aplicabilidade quando os objetivos são alcançados. Como forma de exemplificação, 

podem ser citados: a entrega de uma determinada encomenda, assim como o planejamento 

anual de uma escola ou até mesmo a entrega de uma campanha de publicidade ou um 

programa computacional. 

Quanto aos níveis, o planejamento pode ser subdividido em: estratégico, funcional e 

operacional, de acordo com o nível de sua abrangência na organização. Maximiano (2004, p. 

110) esclarece que os planos estratégicos “abrangem toda a organização, definindo sua 

relação com seu ambiente. São planos que estabelecem a missão, os produtos e serviços a 

serem oferecidos, os clientes e mercados a serem atendidos e outros objetivos”. 

ELABORAÇÃO 

DE PLANOS 

•Objetivos 

 

•Recursos 

 

•Meios de controle 

•Análise e interpretação dos 

dados de entrada 

•Criação e análises de 

alternativas 

•Decisões 

*Informações 

•Modelos e técnicas de 

planejamento 

•Ameaças e oportunidades 

•Projeções 

•Decisões que afetam o 

futuro 

 

•Etc 
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O planejamento funcional também denominado administrativo tem a função de traduzir 

o planejamento estratégico em ações especializadas, tais como: finanças, recursos humano, 

logística, dentre outros. E o planejamento operacional tem como papel definir atividades e 

recursos que possibilitem a realização dos objetivos traçados no objetivo estratégico e 

funcional. 

Desta forma verifica-se que o planejamento é o alicerce de qualquer organização que 

deseja traçar uma visão e missão para serem alcançadas no futuro, com reduzidas margens de 

erro dentro do definido a ser executado, mas para a obtenção destes resultados o planejamento 

por si só não basta, este necessita de ações posteriores para lhe auxiliarem na conclusão de sua 

missão, sendo uma destas a coordenação e a liderança exercida dentro da organização.  

 

 

 3.1.2. COORDENAÇÃO E LIDERANÇA 

 

 

O conceito de coordenação foi definido como parte do processo administrativo na 

escola clássica de administração por Fayol primeiramente, e em seguida, nos anos de 1930, 

por uma dupla de autores ingleses chamados, L. Gullick e Lyndall Urwick. Para Gulick, se a 

subdivisão do trabalho é indispensável, a coordenação é obrigatória. A pressuposição básica 

era de que quanto maior a organização e quanto maior a divisão do trabalho, tanto maior será 

a necessidade de coordenação, para assegurar a eficiência da organização como um todo. 

 Para Fayol (1990), a coordenação significava a reunião, a unificação e a harmonização 

de toda a atividade e esforço, através das quais serão bases para o gestor conduzir sua 

liderança na execução das tarefas a serem realizadas. A coordenação indica que há um alvo ou 

objetivo a alcançar e que deve guiar os atos de todos.  

Diante deste cenário, cabe aos líderes desenvolverem competências que sejam notadas e 

valorizadas pelos seus membros- que na organização em estudo uma parte deles são os 

professores- e por todos os outros colaboradores e componentes do ambiente organizacional, a 

fim de influenciá-los para alcançar os objetivos propostos. 

Analisando a literatura contemporânea em voga sobre a definição de líderes 

encontramos algumas, dentre elas Jordão (2006) que afirma que liderar é lidar com pessoas, 

administrar é gerenciar recursos tecnológicos, materiais, físicos, financeiros; lidar com papéis 

e processos, logo existe diferença entre ser líder e ser administrador. Pois, para ser 
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considerado um líder deve possuir qualidades desejadas pelo seu grupo onde atuará, para ter a 

credibilidade necessária. 

 Para Robbins (2006), liderança é um processo de influência, no qual os líderes por 

meio de suas ações, encorajam um grupo de pessoas para o alcance de uma meta comum ou 

compartilhada.  

Assim como qualquer líder que deseja obter sucesso em sua gestão, o gestor deve se 

conscientizar que esta vitória advém da capacidade das pessoas trabalharem em conjunto, 

tanto na construção dos objetivos pré-estabelecidos, como na sua consecução, permitindo a 

todos se sentirem parte daquela obra. 

Maximiano (2004) faz uma ressalva ao conceituar líder, afirmando que liderança e 

autoridade formal são coisas distintas, uma vez que são diferentes as bases nas quais se ajusta 

a motivação dos seus seguidores. O primeiro tem influência informal sobre seus seguidores, 

enquanto o segundo possui “poder” formal sobre seus seguidores/funcionários, já que sua 

autoridade baseia-se em sua propriedade sobre a organização, enquanto o primeiro baseia-se 

no interesse dos seguidores de protestar contra a própria organização. 

Assim, liderança e autoridade formal nem sempre andam juntas, tampouco precisam 

andar. A pessoa que ocupa uma posição de autoridade formal, pode não possuir liderança 

informal sobre seus empregados. A concepção de seguidores de um líder traz consigo o 

consentimento daqueles de uma forma espontânea, que irá depender do grau de crença que 

têm sobre seu líder, ou seja, acreditar e compartilhar da missão proposta pelo líder ou até 

mesmo possuir um determinado interesse na recompensa oferecida pelo líder.  

Logo se um líder deseja ser bem conceituado, por seus colaboradores e participantes do 

projeto, deve possuir determinadas características, que vão ao encontro dos anseios do grupo 

ao qual pertence. De acordo com Marras (1999), após serem definidas as características 

básicas do líder ideal, deve ser implantado programas gerenciais que possibilitem alcançar os 

objetivos propostos e até mesmo complementá-los por meio de características individuais de 

cada líder. 

Maximiano (2004, p. 307) ao tratar sobre as características pessoais dos que desejam ser 

líder, afirma ser a habilidade e a motivação as mais importantes. “Algumas pessoas têm mais 

habilidade que outras no papel de líder e algumas são mais motivadas que outras para 

desempenhá-lo”. Cogitando a hipótese dessas características serem interdependentes, já que, 

as pessoas com maior motivação, provavelmente serão as mais hábeis. 
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Outros aspectos destacados pelo referido autor, que devem ser considerados para os que 

desejam ser líder são: a maneira como se relaciona com sua equipe e o equilíbrio para 

desempenhar diferentes papéis dentro de uma organização. Além disso, apresenta os quatro 

componentes que estão presentes no contexto da liderança. 

 

CARACTERÍSTICAS                                      CARACTERÍSTICAS PESSOAIS 

PESSOAIS DOS LIDERADOS                         DO LÍDER 

Motivações,                                                      Motivações, 

necessidades,                                                   competências, 

competências.                                                      estilo. 

 

                                                                                                              LIDERANÇA 

Conteúdo moral,                                             Cultura organizacional 

calculista ou                                                    e social.             

alienatório. 

CARACTERÍSTICAS                                                               CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

DA TAREFA OU MISSÃO                                                      E SOCIAL DA LIDERANÇA. 

 

Fonte: Maximiano (2004, p.306) 

 

Pode-se desta forma, perceber que apesar de todas as dificuldades e entraves 

encontrados no contexto educacional, mudanças e conquistas podem ser notadas, dependendo 

do estilo de liderança adotado pelo gestor escolar, pois muitos dos professores poderão 

concluir que esta gestão tem como finalidade mudanças significativas para todos ou 

simplesmente a manutenção do status quo do gestor em questão, assim como na grande 

maioria das organizações. 

De acordo com Vieira e Esteves (1985) o estilo de liderança pode ser delineado 

conforme um modelo ou padrão de comportamento adotado com certa frequência, pelo líder 

ao interagir com as outras pessoas, ou até mesmo pelo seu comportamento. Assim, conclui-se 

que o estilo de liderança adotado pelo gestor é primordial para uma gestão adequada e um 

bom desempenho de todos para a consecução do objetivo maior, que no caso em questão é 

uma educação de boa qualidade. 

Mas para que a coordenação, guiada pela liderança, alcance seu objetivo principal faz-se 

necessário o controle não só de suas atitudes, mas de toda a equipe que se encontre envolvida 

no processo, uma vez que basta um se desviar do objetivo pactuado para poder comprometer 
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seriamente todo o planejamento. Logo, o controle é uma parte fundamental no processo 

administrativo. 

 

 

3.1.3 CONTROLE 

 

O controle foi definido por Fayol como uma das fases mais importantes dentro do 

processo administrativo, já que para o referido autor é nesta fase do processo que são 

despendidas uma maior atenção para o cumprimento do plano pré-estabelecido. Alves e 

Rocha-de-Oliveira (2011, p. 115) afirma que esta fase possui uma relação próxima com os 

outros elementos que constituem a organização, em especial a estrutura da autoridade e as 

relações de poder. 

Alves e Rocha-de-Oliveira (2011, p.117) salienta que “nas organizações coexistem 

diferentes mecanismos de controle, que podem convergir ou divergir para o alcance dos 

objetivos da organização”. Além disso, evidencia que o controle se estabelece sob duas óticas, 

desde os primórdios da industrialização, sendo elas: o acompanhamento do modo de 

produção, com o objetivo de analisar o cumprimento das metas de quantidade, qualidade e 

custos; e a relação de exploração e alienação imposta ao trabalhador a partir do momento em 

que trocam o seu trabalho por moeda. (ALVES e ROCHA-DE-OLIVEIRA 2011, p. 131) 

 É incontestável que o controle reduziu o nível de insegurança e incerteza na realização 

das tarefas, mas consequentemente e de um modo geral reduziu e em muitos casos exterminou 

a capacidade dos trabalhadores de serem criativos dentro das organizações. Então, em relação 

aos trabalhadores: (ALVES e ROCHA-DE-OLIVEIRA 2011, p. 133) 

 

(...) o aprimoramento dos mecanismos de controle representou a alienação, no que se 

refere à sua relação com o processo de trabalho e à perda de autonomia, com relação 

à organização do tempo e do espaço não produtivos da vida em detrimento da 

extrema vinculação com as organizações. 

 Para Drucker (2003) na fase do controle devem ser adotados meios que sejam capazes 

de informar sobre o desempenho adquirido, com a utilização dos recursos que foram 

despendidos (controle operacional) e deve ser feita uma comparação pautando-se nos 

objetivos para verificar se o caminho escolhido é o mais adequado (controle estratégico). Mas 

caso seja percebido que o resultado esperado não ocorrera deve ser comunicado de imediato 
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para que sejam tomadas decisões no planejamento a fim de que o cenário seja revertido 

(controle administrativo). 

Outrossim,  Drucker (2003) salienta que o controle necessita de elementos e estabelece 

que tais elementos são: definição do padrão de controle, que nada mais é do que um padrão a 

ser seguido, onde são estipulados o tempo e o aprimoramento necessário; a aquisição de 

informações, onde são verificados o uso de dispositivos de contagem e medição; a 

comparação e ação autocorretiva e o recomeço do ciclo de planejamento, que é a prática do 

processo de controle de um modo geral. 

Sobre esses mesmos elementos Maximiano (2004) faz uma abordagem um pouco 

diferenciada sobre cada um deles e acrescenta que sobre a definição do padrão de controle 

este permite avaliar de modo mais eficaz o desempenho e tomar decisões corretas, já que 

refletem os objetivos. Como exemplo dentro do cenário educacional pode-se citar a elevação 

dos níveis de avaliação realizados por órgãos externos e superiores, onde o padrão de controle 

é a mensuração de vários aspectos em padrões pré-estabelecidos. 

A segunda etapa que é a aquisição de informações, para o referido autor consiste em 

saber como estão se encaminhando as atividades. Uma forma de obter tais informações dentro 

do contexto escolar seria a aplicação de questionários desenvolvidos de forma específica para 

cada segmento, como os que já são empregados por meio eletrônico em algumas 

universidades federais ao encerramento de cada semestre. 

Na etapa seguinte, a comparação é realizada com dados extraídos da informação, etapa 

anterior, e confrontados com os objetivos. Então diante da resposta obtida inicia-se uma ação 

para correção ou reforço da atividade. Tal comparação segundo Maximiano (2004) pode 

indicar três situações: desempenho igual ao esperado, onde uma ação de reforço é apropriada 

através de incentivos; desempenho abaixo do esperado, cenário onde a ação corretiva deve ser 

colocada em prática para tentar se alcançar o nível desejado; e desempenho acima do 

esperado, onde também é apropriada uma ação de reforço para se sustentar a superação 

alcançada. 

O recomeço do ciclo de planejamento pauta-se na informação obtida no processo de 

controle, possibilitando a decisão de novos objetivos e de novos padrões de controle. 

Maximiano (2004, p. 125) afirma que planejamento e controle são funções complementares, 

“só é possível planejar com base em informações e controle, e não de projeções ou previsões 

sobre o futuro”. 
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Quanto ao controle através de níveis hierárquicos, afirma que no nível estratégico da 

organização o controle tem que ser mais abrangente, acrescentando que quanto menor a 

hierarquia, maior o grau de especialização e maior também será o nível de detalhamento da 

informação necessária para o controle. Tendo o controle estratégico duas finalidades: a 

primeira delas é avaliar e acompanhar o desempenho interno das organizações (pontos fortes e 

fracos) e a segunda é acompanhar os fatores externos (ameaças e oportunidades) que 

influenciam o seu desempenho.    

Quanto aos outros dois níveis já definidos por Drucker (2003), no controle 

administrativo Maximiano (2004) aponta que são estes os responsáveis por produzirem 

informações especializadas e possibilitarem a decisão em cada uma dessas áreas. Já no 

controle operacional estabelece que, este focaliza as atividades e o consumo de recursos em 

qualquer área operacional. 

No entanto, seria inútil ter todas as informações produzidas por essas várias formas de 

controle se não for feito nenhum tipo de avaliação mais apurado em relação aos aspectos 

envolvidos dentro de uma organização de modo a confrontar esses dados com os objetivos e 

com a demanda externa, ou seja, o que vem sendo praticado e considerado como satisfatório 

no ambiente externo. 

 Assim, para encerramento e início de um novo ciclo faz-se necessário uma avaliação 

ampla de todo o cenário, tanto interno como externo, assim como uma autoavaliação dos 

membros da organização de seus desempenhos e não deixar de considerar que o controle pode 

ocasionar em determinados contextos consequências para o trabalhador e para a sociedade. 

 

3.1.4 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação não está presente no processo administrativo, desenvolvido pelos teóricos, 

como um elemento a parte assim como os outros elencados de forma destacada. Esta se 

encontra definida dentro do processo de controle com relevância no controle estratégico, onde 

são aplicadas avaliações para mensurar o desempenho interno. Robbins (1978, p. 449-450) 

afirma que a avaliação equivale ao que os outros autores chamam de processo de controle e 

com isso consequentemente ela constitui uma das quatros funções em que se divide o 

processo administrativo e define a avaliação como sendo o “elo final da cadeia de 

administração”. 
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A avaliação de desempenho de um modo simplificado e geral pode ser definida como 

um processo organizado para identificar o quanto a participação e o desempenho de um 

trabalhador contribui para satisfazer os objetivos estratégicos e os resultados desejados de 

uma organização. Robbins (1978, p. 449) a define como: 

 

o processo de monitoramento de atividades para determinar se as unidades 

individuais e a própria organização estão obtendo e utilizando seus recursos eficaz e 

eficientemente, de modo a atingir seus objetivos e, nos casos em que isso não está 

sendo conseguido, implementação de uma ação corretiva. 

 

Assim pode-se verificar a importância da aplicação de avaliação de desempenho 

dentro das organizações, independentemente de suas finalidades. De acordo com Koontz e 

O’Donnell (1969, p.770) existem três razões para aplicá-la: 

Em primeiro lugar, assim como o planejamento geral tem que se aplicar aos 

objetivos da empresa ou de suas principais divisões, também os controles totais tem 

que ser aplicados. Em segundo lugar, a descentralização da autoridade – 

especialmente em divisões de produto ou de território- cria unidades 

semiautônomas, e estas tem que ser submetidas pelo menos aos controles gerais, 

para evitar o caos que resultaria da autonomia completa. Em terceiro lugar, os 

controles gerais permitem medir o esforço total do administrador numa área 

integrada, em vez de medir somente partes desse esforço. 

  

Os referidos autores (1969, p.709) acrescentam que a avaliação de desempenho deve 

ser aplicada numa base futura, com vistas a descobrir possíveis desvios antes da ocorrência 

real e serem evitados com os remédios adequados, afirmando que a capacidade do 

administrador permitirá um prognóstico dos desvios que possam acontecer, corroborando 

desta forma a premissa de que o líder deve possuir um conhecimento apurado da organização, 

sendo este o primeiro passo indispensável para o enfoque adequado do desempenho 

organizacional. 

No entanto, para uma verificação adequada do desempenho sob um ponto de vista 

estratégico Lorange apud Hourneaux (2005, p.18-19) enumera seis características que devem 

ser observadas: 

- Necessidade de várias fontes de dados, tanto internas como externas à organização; 

- Necessidade de fontes externas de dados, apesar da natural dificuldade de obtenção 

desses dados, reforçando a importância estratégica das informações advindas de fora 

da organização; 

- A orientação para o futuro; apesar dos dados serem colhidos no presente, deve-se 

atentar para as tendências que podem ser identificadas, fundamentais para a 

estratégia; 

- Uma maior preocupação em medir a precisão da premissa da decisão, ou seja, 

verificar-se se as premissas feitas são corretas e apropriadas, tanto quantitativa, 

quanto qualitativamente; 
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- Os padrões de controle são baseados em fatores externos, apesar das dificuldades 

de obtenção de padrões e fontes externas de informação, devido a acessibilidade e 

devido à dificuldade inerente de comparação entre organizações distintas; 

- O controle baseia-se em períodos variáveis de verificação, ou seja, como os 

eventos estratégicos ocorrem em intervalos irregulares, os relatórios e verificações 

não deveriam seguir intervalos pré-fixados. Claramente, isso também dificulta o 

processo de mensuração. 

  

Outras características para um sistema de avaliação eficaz são enumeradas por 

Robbins (1978, p.459-461): oportunidade- o momento adequado para realizar a avaliação; 

flexibilidade- de acordo com as mudanças que perpassam pela organização; a viabilidade 

econômica do sistema de avaliação; a capacidade de compreensão de todos da organização; 

disposição estratégica- no sentido de haver correlação entre o que está sendo avaliado e a sua 

função estratégica para a organização; e capacidade para destacar a exceção, identificando-a e 

agindo sobre ela. 

Desta forma, pode-se verificar que a criação de um sistema de avaliação de 

desempenho organizacional não é uma tarefa simples, pois várias características tem que ser 

consideradas e trabalhadas, de acordo com as peculiaridades existentes. Mas diante do 

exposto conclui-se que existem fatores básicos a qualquer organização que deseja 

implementá-lo, e um possível tripé que poderia ser considerado é: como será iniciado o 

processo de avaliação, qual será a metodologia empregada e a transformação de dados e 

impressões em questões de avaliação objetiva. 

 Diante do exposto, observa-se a importância de uma avaliação bem formulada e 

aplicada dentro das organizações, pois é a partir dos resultados obtidos neste processo que 

possibilita as organizações a repensarem suas estratégias de desenvolvimento e a capacitação 

dos funcionários diante das mudanças promovidas pela globalização, que tornam o ambiente 

interno das organizações cada vez mais complexo, acrescido da elevação de exigências dos 

consumidores, que forçam as organizações a procurarem profissionais cada vez mais 

competentes e com alto nível de eficiência e comprometimento, capazes de agregar valores e 

alcançarem os objetivos estabelecidos pela organização.  

Conclui-se então, que todas essas etapas do processo administrativo descritas acima 

estão inter-relacionadas, logo todas elas dependem da consecução das outras etapas para 

formar todo processo e fazer sentido em seu momento final, a exposição dos resultados. 

Assim a verificação de se foram alcançados os resultados pretendidos será colocado em xeque 

e tudo o mais que foi necessário ser implementado para obtenção do sucesso daquela empresa. 
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Este processo é utilizado como base pelas empresas que têm como pretensão destaque 

e êxito no mercado específico de seu produto. Porém, estas etapas precisam ser adaptadas e 

revisadas, adequando-as em seus contextos contemporâneos e suas necessidades, caso 

pretenda-se aplicá-las no âmbito educacional, já que seus objetivos são distintos. 

A educação deve ter como escopo a qualidade e a superação dos paradigmas 

segregacionista de classe, observando sempre se as propostas apresentadas se coadunam com 

tais características, para então promover adaptações; e assim é que deve ser feito com o 

processo administrativo e suas etapas aqui explicitadas. 

Então, faz-se necessário analisar como o processo administrativo é percebido pelos 

membros da área educacional e como estes acreditam ser a melhor maneira de empregá-lo 

para a obtenção de melhores resultados nos trabalhos desenvolvidos e como estão sendo 

desenvolvidos os processos de gestão escolar, tanto numa visão macro (sistema educacional), 

como numa visão micro (unidade escolar). 

 

 
4. GESTÃO ESCOLAR- A VISÃO DA EDUCAÇÃO 
 

 

Neste capítulo serão apresentados os modelos educacionais que são empregados no 

Brasil e em especial nas escolas públicas de responsabilidade do governo estadual no estado 

do RJ, além das competências necessárias que os gestores/diretores escolares têm de deter 

para o desempenho deste cargo. Além disso, são descritos modelos de análise de educação e 

suas correspondências com as etapas do processo administrativo. 

 

4.1. MODELOS DE GESTÃO ESCOLAR EXISTENTES 

 

O Brasil, país de extensões continentais, possui inúmeras culturas e significativas 

diferenças sociais, e a educação é um componente ímpar desta cultura e da diversidade social 

encontrada. Assim, existe uma variedade de modelos adotados pelas escolas brasileiras 

quando se trata da forma de gestão aplicada pelas unidades escolares. 

Dentre os materiais disponíveis que relatam sobre tal tema, o mais atualizado e 

abrangente que pode ser encontrado é um trabalho realizado por Heloísa Lück em 2011, com 

ajuda de colaboradoras. Neste trabalho foram pesquisadas 24 secretarias estaduais e 11 

secretarias municipais. Dentre estas, participaram da pesquisa as seguintes capitais: Belém, 
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Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de 

Janeiro, Salvador e São Paulo.  

No sistema estadual de ensino, objeto de nossa pesquisa, foi realizado um mapeamento 

de quantas modalidades de gestão escolar são empregadas em cada estado, dando uma 

dimensão de como esse sistema funciona em cada região de nosso país. E como o estado do 

Rio de Janeiro, se diferencia ou se assemelha dos outros estados no quantitativo existente de 

modalidades de gestão das secretarias estaduais de ensino. 

Então para uma melhor visualização, segue um quadro abaixo com o mapa do Brasil 

sinalizando quais estados participaram da pesquisa e indicando nestes quantas modalidades 

são empregadas em cada, além de especificar quais estados que adotam uma modalidade 

exclusiva para assumir o cargo de gestor e quais são as modalidade adotadas dentre as outras. 

 

Figura 1: Modalidades de Gestão Escolar no Brasil 

 

Fonte: Lück, 2011. 

 

Analisando o quadro acima, pode-se verificar que dentre os estados analisados o Rio 

de Janeiro se enquadra dentre os que possuem três modalidades de seleção para os cargos de 

gestor escolar no sistema estadual de ensino, e que dentre os estados que apresentam uma 

única modalidade de seleção temos três modalidades distintas que são: eleição, indicação e 

concurso. Dentre tais, a modalidade eleição é a que apresenta maior índice, seguida pela 

instâncias locais e por último o concurso, que aparece apenas no estado de São Paulo. 
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No sistema estadual do Rio de Janeiro as modalidades a que este quadro se refere são a 

eleição, a indicação e o concurso. No entanto, como já foi relatado anteriormente, desde 2011 

o RJ tem como forma de seleção para os gestores da rede estadual de ensino o concurso, mas 

por ser muito recente poucas escolas experimenta esta nova realidade, sendo a maioria dos 

gestores atualmente ocupantes do cargo o feito por eleição da comunidade. 

Lück (2011) ao tratar sobre os processos das modalidades adotados nas escolas traça 

as vantagens e desvantagens da eleição apontadas pelos sistemas estaduais de ensino. 

 

Quadro 4: Vantagens/ Desvantagens no processo eleitoral na gestão educacional. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Participação, envolvimento, responsabilidade da 
comunidade. 

Possibilidade de desvirtuamento do processo. 

Envolvimento de vários segmentos da escola/  

mecanismos reais de participação. 

Clientelismo na escola/corporativismo/favoritismo. 

Competência técnica com a legitimidade da escolha 
pela comunidade.  

Atitudes antidemocráticas em algumas escolas. 

Exercício da democracia para a prática da gestão 
participativa/ processo democrático. 

 

Politização e fragmentação de grupos nas 
escolas/divisão da escola em grupos diversos e 
antagônicos. 

Descentralização do poder/alternância do poder/ 
eliminação da indicação política. 

Não exigência de critérios de qualidade e 
desempenho. 

Gestores mais comprometidos com a comunidade 
local.  

Descumprimento de orientações e regulamentos do 
órgão gestor central. 

Envolvimento da família nas questões escolares.  

 

Reprodução de mazelas dos processos de eleição 
geral. 

Candidatos precisam demonstrar capacidade de 
liderança e organização. 

Redução do entendimento da gestão democrática à 
eleição de diretores. 

Autonomia da gestão escolar. Dificuldade de a instituição educacional motivar a 
comunidade para participarem da escolha. 

Fonte: Lück (2011) 

 

Os diretores/gestores escutados por Lück (2011) em sua pesquisa, em síntese 

apresentam como vantagens do processo de eleição a promoção da gestão democrática e a 

participação da comunidade escolar.  

Como desvantagens desse mesmo processo os diretores/gestores destacam a 

reprodução dos vícios e práticas de trocas de favores e manipulações vivenciadas nas eleições 

da sociedade, e, além disso, a eleição não tem levado uma maior participação da comunidade 

escolar na gestão. 
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Outro aspecto importante que permeia a gestão escolar e que foi abordado e trabalhado 

na pesquisa de Lück (2011) é quanto aos critérios, de competência e desempenho do 

diretor/gestor escolar, definidos pelas respectivas secretarias e apontados pelos gestores como 

fundamental para nortear a seleção, avaliação e capacitação de sua categoria. 

Dentre as secretarias participantes da pesquisa em todo o Brasil, dezenove estados 

definem e divulgam critérios de competência e desempenho do diretor/gestor escolar, no qual 

se inclui o RJ, representando 79% do total, e cinco estados não definem este critério, o que 

representa 21%. Os critérios estabelecidos pela Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC)-

RJ, conforme consta no último edital de seleção para o cargo de diretor/gestor de 2011, são: 

 
 1.2. O Processo de Seleção Interna será realizado com vistas ao provimento da 

função de Diretor Geral de Unidade Escolar.  

1.3. O Processo de Seleção Interna constará de 4 (quatro) etapas.  

1.3.1. Primeira Etapa: Análise de Currículo  

1.3.2. Segunda Etapa: Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos  

1.3.3. Terceira Etapa: Avaliação de Perfil  

1.3.4. Quarta Etapa: Programa de Formação. 

 

Na análise de currículo são avaliados e pontuados experiências na área pedagógica, 

como regência em sala de aula, coordenação, orientação e direção, e também serão 

consideradas e pontuadas experiências na área não pedagógica, como gestão e administração, 

além de pontuação de títulos com diferenciação para especialização, mestrado e doutorado. Já 

na prova objetiva de conhecimentos específicos são cobrados conhecimentos sobre: Gestão, 

Informática, Pedagógico (Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB, Plano Estadual de 

Educação e Plano Nacional de Educação– PNE)- Políticas Públicas em Educação- Parâmetros 

Curriculares e conhecimento de Administração (Noções de Administração Pública e 

Contabilidade Pública). 

Na avaliação de perfil é realizado uma Dinâmica de Grupo e/ou avaliação psicológica 

e/ou entrevista individual com cada candidato devidamente aprovado e classificado nas etapas 

anteriores. E o programa de formação tem como característica qualificação e classificação. 

Outra característica que foi abordada na pesquisa apresentada por Lück (2011) e que é 

de fundamental importância, é quanto os pré-requisitos solicitados aos candidatos a vaga de 

diretor/gestor das escolas. O quadro abaixo estabelece uma síntese de pré-requisitos por 

estados e capitais. 
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Figura 2: Pré-requisitos para gestor escolar. 

 

Fonte: Luck, 2011. 

 

Analisando este quadro pode-se perceber que têm estados com cinco pré-requisitos ou 

mais. O estado do RJ que é o foco deste trabalho apresenta na sua capital o quantitativo de 

três pré-requisitos e no estado dois pré-requisitos. No entanto, a SEEDUC-RJ com sua nova 

forma de investidura do cargo de diretor escolar desde 2011, apresenta cinco pré-requisitos e 

não mais dois como constam no quadro. De acordo com o edital do último concurso, os pré-

requisitos são: 

3.1.1 Ter sido aprovado em todas as etapas do Processo de Seleção Interna, na forma 

estabelecida neste Edital, seus Anexos e em suas eventuais Retificações;  

3.1.2 Possuir Ensino Superior completo, preferencialmente, com especialização em 

gestão escolar:  

3.1.3 Ser membro do Quadro do Magistério da Secretaria de Educação do Estado do 

Rio de Janeiro - SEEDUC;  

3.1.4 Ter, no mínimo, 3 (três) anos de efetivo exercício, em períodos contínuos ou 

alternados, em Unidade Escolar.  

3.1.5 Em relação ao item 3.1.4, não serão considerados os períodos de afastamento 

não remunerado.  

3.1.6 Não estar respondendo ou ter sido apenado em processo administrativo 

disciplinar anterior à data da indicação para a função. 
 

Diante de todos esses dados, do quantitativo de modalidades existentes de gestão 

escolar e de seus pré-requisitos no Brasil e especialmente no estado do RJ, é de suma 

importância verificarmos na literatura quais são as competências que este profissional deve 
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apresentar e se os pré-requisitos exigidos vão ao encontro dessas competências definidas por 

especialistas como essenciais. 

 

4.1.1. ARQUÉTIPOS DE COMPETÊNCIA PARA O CARGO                                                                                                           

GESTOR/DIRETOR ESCOLAR 

 

 
No mundo dinâmico, que atualmente vivenciamos, tornou-se fala comum que para ser 

um bom profissional tem que ser arrojado, criativo e atento a todas mudanças ocorridas, para 

sempre se manter atualizado e jamais obsoleto, ou seja, estar apto a adaptações e mudanças. 

Então o gestor escolar, desejando ser um bom profissional também tem que estar atento às 

mudanças e demandas da sociedade para ser um profissional competente. 

Lück (2009, p.12) ao descrever sobre o que constitui os padrões de competência afirma 

que “a competência para o exercício de uma função ou profissão pode ser vista sob duas 

óticas: a da função/profissão em si e a da pessoa a exercê-la.” Em relação à função/profissão 

esclarece que a competência desta se baseia em padrões mínimos necessários para a 

realização das responsabilidades que caracterizam determinada atividade profissional. Já em 

relação à pessoa afirma que esta se pauta na capacidade de executar uma ação específica ou 

responsabilizar-se por tal, com fins de alcançar os efeitos pretendidos. Esclarecendo que a 

competência é um conjunto que envolve conhecimentos, habilidades e atitudes referentes ao 

objeto da ação, sem os quais passa a ser exercida pela prática do ensaio e erros constantes. 

Qualquer profissional no desempenho de suas funções tem agregado um misto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes articulados entre si. Este misto se faz necessário no 

alcance de padrões definidos como desejáveis, e no sistema de ensino, objeto de nosso estudo, 

a definição destes padrões é de fundamental importância, já que os profissionais do ramo têm 

como responsabilidade promover o desenvolvimento de seus alunos necessário para o 

enfrentamento de constantes mudanças. 

Assim o pretende ao cargo de diretor/gestor escolar ou o seu ocupante tem que possuir 

uma série de conhecimentos e habilidades para um bom desempenho, Lück (2009, p. 13) 

enumera o que acredita ser imprescindível o ocupante deste cargo possuir para o alcance da 

meta estabelecida com desejável; primeiramente afirma que o gestor/diretor escolar deve 

possuir uma visão abrangente do seu trabalho e do conjunto das competências necessárias 

para o seu desempenho.  
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Em seguida, este deve definir um programa com vistas ao desenvolvimento das 

competências necessárias para o enfrentamento de desafios. No caso de já se encontrar no 

desempenho do cargo deve “definir uma lista específica de competências para poder avaliar 

diariamente o seu desempenho, como uma estratégia de automonitoramento e avaliação.” 

(LUCK, 2009, p.13) 

Libâneo (2011, p. 396-402) faz uma enumeração mais abrangente, onde nesta não 

enquadra apenas competências do diretor/gestor escolar, mas sim de todos os profissionais 

que desempenham suas funções dentro da escola, gerando um total de oito competências. 

Sendo a primeira delas a capacidade de “aprender a participar ativamente de um grupo de 

trabalho ou de discussão, a desenvolver competência interativa entre si e com os alunos”, 

onde destaca ser importante uma reflexão conjunta sobre as experiências profissionais, para 

promoção de apoio mútuo. 

A segunda competência enumerada pelo autor é o desenvolvimento de capacidades e 

habilidades de liderança, logo após como terceira competência a compreensão de processos 

envolvidos nas inovações organizativas, pedagógicas e curriculares, como quarta acrescenta a 

capacidade de aprender a tomar decisões sobre as problemáticas e os dilemas ocorridos na 

organização escolar, além das formas de gestão e da sala de aula. 

Dando sequência a sua lista Libâneo (2011, p.400) esclarece que a participação em um 

grupo exige que seus participantes conheçam o assunto e que estejam familiarizados com a 

problemática discutida, destacando a importância de todos e em especial do diretor/gestor de 

conhecer, informar-se e dominar o conteúdo da discussão para sempre ser atuante e crítico. 

Sendo outra competência de suma importância saber elaborar planos e projetos de ação, além 

de aprender métodos e procedimentos de pesquisa, salientando ser esta uma das formas mais 

eficazes de detectar e resolver problemas. 

Como última competência o autor pontua a capacidade de “familiarizar-se com 

modalidades e instrumentos de avaliação do sistema, da organização escolar e da 

aprendizagem escolar”, destacando que esta é uma etapa necessária, afirmando ser a partir 

desta que se discute se os objetivos pretendidos estão sendo alcançados, além de servir como 

parâmetro para definir as ações e os procedimentos necessários para se alcançar o caminho 

correto, a fim de promover uma melhor aprendizagem dos alunos. 

Na pesquisa realizada por Lück (2011) e suas colaboradoras, são apresentados 

percentuais que relatam a oferta de capacitação por sistemas estaduais de ensino, sendo este 
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ofertado por 92% de suas secretarias, além de estabelecerem a carga horária/ano oferecida 

pelo sistema, que segue no quadro abaixo.  

 

Figura 3: Oferta de capacitação. 

 

Fonte: Lück (2011) 

 

Como pode ser notado, neste quadro não está descrito a secretaria estadual do RJ, que 

tem a capacitação/programa de formação como etapa final em seu novo processo de seleção 

para diretores/gestores, sendo esta etapa considerada de qualificação e classificação. Essa 

capacitação conforme consta no site da respectiva secretaria é realizada em cinco dias, da qual 

participam os professores aprovados no processo seletivo interno para o cargo de diretor e 

diretor-adjunto, sendo três dias dedicados ao curso de Gestão Integrada da Escola (GIDE), no 

entanto não consta a carga horária diária, mas que posteriormente me foi confirmado por 

correspondência eletrônica, e-mail, que esta possui 8 horas diárias realizadas durante cinco 

dias, totalizando 40 horas. No cenário atual esta é a única capacitação oferecida aos novos 

diretores/gestores.  

A GIDE foi desenvolvida para integrar aspectos estratégicos, políticos e gerenciais, 

com o objetivo de auxiliar os gestores na busca de resultados mais satisfatórios para o 

processo de ensino-aprendizagem dentro das escolas, além disso, os diretores/gestores 

recebem uma qualificação para o sistema Conexão Educação, que compõe o portal eletrônico 

da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC), além de palestras para conhecer melhor o 

funcionamento da SEEDUC, como: infraestrutura, gestão de pessoas e gestão pedagógica. 
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Ao se analisar o quadro acima, verifica-se que a carga horária do estado do Rio de 

Janeiro, juntamente com a do estado do Acre e a do estado da Paraíba, é a menor para a 

capacitação de seus diretores/gestores. Refletindo-se sobre a relação desta com a qualidade no 

ensino, através do resultado obtido pelos alunos-oferecidos pelo IDEB- dos que se encontram 

no 9º ano, verifica-se que a média dos que se encontram na rede estadual de ensino que 

oferece maior carga horária de qualificação para seus gestores, também apresenta uma melhor 

pontuação nos índices IDEB. 

 

Tabela 2: Médias do IDEB 

Média do IDEB na rede estadual de ensino nas 8ª série/ 9º ano 

Estados Ano 2005 Ano 2007 Ano 2009 

São Paulo 3.8 4.0 4.3 

Paraná 3.3 4.0 4.1 

Maranhão 3.2 3.4 3.6 

Rio de Janeiro 2.9 2.9 3.1 

Paraíba 2.5 2.8 2.8 

Acre 3.5 3.8 4.1 

Fonte: INEP (2012) 

 

O estado do Acre pode ser considerado uma exceção, por conseguir índices no IDEB 

semelhantes aos estados com maiores investimentos de capacitação de seus gestores, o que 

não acontece com os outros dois estados, RJ e PB, que obtém índices do IDEB muito abaixo 

dos três maiores investidores em capacitação de seus gestores. Assim, conclui-se que não se 

pode afirmar a existência de uma ligação direta e irrestrita entre estes dois resultados, mas da 

mesma forma não se pode negar existir uma correspondência entre os mesmos. 

Lück (2009, p.18) ao tratar a respeito afirma que: 

Uma das competências básicas do diretor escolar é promover na comunidade escolar 

o entendimento do papel de todos em relação à educação e a função social da escola, 

mediante a adoção de uma filosofia comum e clareza de uma política educacional, 

de modo a haver unidade e efetividade no trabalho de todos. 

 

Logo se faz necessário o delineamento/construção de um modelo de análise de 

educação, para que seja possível traçar quais aspectos são necessários compor a educação, 

para que estes sejam desencadeadores de um processo de melhoramento contínuo da educação 

ofertada a nossa sociedade. 
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4.2. MODELOS DE ANÁLISE DA EDUCAÇÃO 

 

  

A adoção de um modelo de análise da educação é uma tarefa complexa, uma vez que a 

educação se apresenta de diversos modos em cada contexto, até mesmo pertencente a um 

mesmo estado, como o RJ, mas isso não pode ser uma questão inviabilizadora. A ciência 

existe para tal, tentar encontrar parâmetros e métodos que sejam aplicáveis a sua maioria com 

resultados positivos, mas ciente de que sempre existirão exceções que fugirão as regras; e a 

educação como qualquer outra ciência tem que traçar esta busca. 

Como afirma Libâneo (2011, p.34-35) a associação entre ciência e técnica 

proporcionou mudanças enormes nas condições de vida e de trabalho em todos os setores da 

atividade humana. O conhecimento transformou-se em força produtiva diretamente, junto 

com a informação, atingindo o desenvolvimento econômico. A partir de então a reforma na 

educação era prioritário e foi o que fez muitos países, pautando-se em quatro pontos: o 

currículo nacional, a profissionalização dos professores, a gestão educacional e a avaliação 

institucional. 

O autor destaca que essas reformas são uma resposta às tendências dos seguintes 

aspectos: novos tempos exige nova forma educativa de maior qualidade, que 

consequentemente implica na adoção de novos currículos, nova gestão educacional, mudanças 

na avaliação dos sistemas e na capacitação dos professores. Com essa ampliação nas 

características essenciais da educação, os sistemas e as políticas educacionais introduzem 

estratégias como: “descentralização, autonomia das escolas, reorganização curricular, novas 

formas de gestão e direção das escolas, novas tarefas e responsabilidade do professorado.” 

(LIBÂNEO 2011, p.35). 

A gestão/direção da escola, componente essencial nesta constante mutação, exerce 

papel de destaque na construção/aplicação de um modelo de avaliação, que segundo Lück 

(2009, p. 18) é a partir da direção escolar que se promove o entendimento do papel de todos, 

que constituem a unidade escolar, em relação à educação e a função social da escola, 

esclarecendo às políticas educacionais e promovendo a unidade e efetividade no trabalho de 

todos. 

É de conhecimento amplo que a escola exerce um papel social na formação humana, 

transmitindo fundamentos, princípios e diretrizes, com a finalidade de orientar jovens e 
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adultos. Mas para isso é necessário que haja uma legislação para que as searas existentes- 

federal, estadual e municipal- sejam capazes de atender as demandas de cada uma delas, 

segundo princípios relativamente homogêneos e de qualidade. E para o alcance dessa 

qualidade é necessário a observação de uma série de cuidados, que já se encontram elencados 

na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em seu artigos, dentre eles o art. 12: 

 

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 pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os 

responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a 

execução da proposta pedagógica da escola;  

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e 

ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que 

apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual 

permitido em lei. 

 

Desta forma percebe-se que a construção de um modelo, que possa servir de análise 

para a educação, tem que necessariamente abranger as áreas de atuação do(s) profissional 

(ais) que assume(m) o cargo de diretor/gestor escolar que são, segundo Lück (2009, p. 23): 

planejamento, organização, liderança, orientação, mediação, coordenação, monitoramento e 

avaliação. Então, percebe-se que a aplicação de um modelo de avaliação nas unidades 

escolares está fortemente condicionada à capacitação de seus gestores e segundo a autora esta 

competência envolve questões como: gestão democrática e participativa, gestão de pessoas, 

gestão pedagógica, gestão administrativa, gestão da cultura escolar e gestão do cotidiano 

escolar, todos focados na aprendizagem e formação dos alunos com qualidade social. 

Então um possível fluxograma que poderia servir de apoio para análise dentro das 

unidades escolares de como seus resultados estão se coadunando com os objetivos 

preestabelecidos e com a legislação vigente, auxiliando no que pode ser modificado quando as 

expectativas não correspondem, segue abaixo: 
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Figura 4: Fluxograma de apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptação: Lück (2009, p.27) 

 

 

Logo um modelo de análise de educação que possa servir de apoio para os gestores da 

unidades escolares é de grande importância, pois estes, como pode ser visto, equipara-se ao 

gestor de uma Instituição que possui dentre seus objetivos a formação social de seus 

interessados que têm de estar atento ao cenário contemporâneo de sua área de atuação, que no 

caso em questão é a sociedade globalizada com sua constante e rápida evolução nas áreas 

científicas e tecnológicas, mas que infelizmente não segue no mesmo ritmo socialmente. 

Então os vieses do processo administrativo, já descritos anteriormente, serão 

abordados novamente, no entanto, serão descritos na visão dos educadores e como estes 

prescrevem sua utilização para otimização do trabalho dos profissionais da educação e como 

estes processos auxiliam na conquista de uma educação de qualidade. 
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Liderança 
Mediação 

Fundamentação 
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Monitoramento e                       
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4.2.1 PLANEJAMENTO 

 
 

O planejamento é o pilar para o alcance de qualquer objetivo previamente traçado. 

Sem o planejamento, o projeto passa a trilhar o caminho da sorte e não o do conhecimento 

para fazer possível, o que se deseja e o que se necessita. No ambiente educacional o 

planejamento além de ser um processo de conhecimento, também viabiliza a análise do 

ambiente e da realidade escolar, permitindo a elaboração de um projeto voltado às 

necessidades da escola. 

Ademais, permite uma previsão do trabalho dentro do ambiente escolar, possibilitando 

a classificação dos aspectos essenciais em diferentes níveis de prioridades de acordo com o 

ano letivo em que se encontra e os aspectos mais relevantes do período, além de permitir uma 

melhor distribuição das tarefas e responsabilidades a cada setor da escola e aos membros que 

a compõem. 

 Desta forma, na visão de Libâneo (2011) o planejamento no contexto escolar resulta 

naquilo que se denomina Projeto Político Pedagógico (PPP). Segundo o autor (2011, p.345), o 

projeto é uma espécie de documento que propõe uma direção política e pedagógica para as 

práticas escolares, define metas, projeta ações, institui procedimentos e instrumentos de ação. 

O autor afirma ser pedagógico porque “formula objetivos sociais e políticos e meios 

formativos para dar uma direção ao processo educativo, indicando por que e como se ensina e, 

sobretudo, orientando o trabalho educativo para as finalidades sociais e políticas almejadas 

pelo grupo de educadores”. 

 Lück (2009, p.32) afirma que planejar é um processo indispensável em todos os 

setores da educação. “É uma decorrência das condições associadas à complexidade da 

educação e da necessidade de sua organização, assim como das intenções de promover 

mudança de condições existentes e de produção de novas situações, de forma consistente.” 

Salientando que o planejamento educacional surgiu como uma necessidade e um método da 

administração para fazer frente de maneira organizada aos desafios que somente a mente 

humana pode superar. 

A ideia do planejamento nas escolas não é uma ideia nova, esta já pode ser percebida 

no início dos anos 1960, tendo um significativo aumento na década de 1970, quando a difusão 

da prática de planejamento curricular se torna mais recorrente. Em seguida consolida-se a 

ideia da expressão- projeto pedagógico, conferindo maior amplitude ao conceito de 
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planejamento, abrangendo todo o conjunto das atividades escolares e não apenas do currículo, 

segundo Libâneo (2011, p.357). 

Sem o planejamento, torna-se muito difícil realizar a articulação dos vários 

desdobramentos que compõem a gestão escolar. No entanto, muitos dentro do contexto 

escolar não dão muita importância para o cumprimento do planejamento, deixando-o de lado 

na hora de executarem as tarefas que foram determinadas para sua respectiva função, 

alegando não acreditar que surtirá alguma diferença benéfica em seu trabalho. Em relação a 

esta questão Lück (2009, p,35) faz o seguinte relato: 

 

Observa-se haver em várias circunstâncias do contexto educacional a 

desconsideração em relação à importância do planejamento para a determinação da 

qualidade de ensino, pela organização do seu trabalho com esse foco. Essa 

desconsideração é demonstrada quando os planos são delineados com uma 

orientação formal, de que resulta, por exemplo, que o Projeto Político-Pedagógico 

da Escola e o seu Plano de Desenvolvimento fiquem guardados em gavetas ou 

armários, em vez de estarem na mesa do diretor, dos coordenadores ou supervisores 

pedagógicos e dos professores; que até mesmo sejam desconhecidos por 

profissionais que trabalham na escola; que os planos de aula sejam cópias daqueles 

realizados em outras turmas e outros anos letivos, isto é, “planeja-se”, mas não se 

usa o plano resultante para orientar o cotidiano do trabalho escolar (ou, na pior das 

hipóteses, que esses planos nem existem, por falta de acompanhamento e reforço por 

parte do diretor escolar); que os planos sejam considerados como meros 

instrumentos burocráticos e não como mapas orientadores do trabalho.   

   

 

Contudo, o planejamento é uma fase de pré-determinações, ou seja, a fase que 

antecede as realizações, este dentro do contexto escolar, mas não se limita somente a este 

período. É necessário estar claro que o planejamento na educação é um processo contínuo, ou 

seja, deve estar presente em todos os momentos e fases, já que a educação faz parte de 

atividades sociais e para esta não é possível prever antecipadamente formas de execução que 

abranjam suas características de maneira plena, tendo sempre que estar disponível a ajustes na 

sua execução. 

Caso contrário, a educação ficaria engessada e limitaria a todos que estejam 

envolvidos no processo educacional, sem chances de adequar a sua realidade às perspectivas 

delineadas, então o planejamento no contexto educacional tem que ser flexível e 

compreensivo com o momento vivenciado por aquela realidade social, permitindo ao seu 

gestor mais ferramentas para um trabalho de melhor qualidade e sucesso. 

Lück (2009) organizou um quadro no qual estabelece quais os processos e aspectos 

das operações mentais de reflexão que o planejamento necessita: 
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Quadro 5: Processos para o planejamento. 

 
 

 identificar 

 analisar 

 prever 

 decidir 

 o quê 

 por quê 

 para quê 

 como 

 quando 

 onde 

 com quem 

 para quem 

 
 

 Se quer promover uma 
mudança, realizar um 
objetivo 

Fonte: Lück (2009, p. 36) 

 

 A autora ainda define quais os tipos de planejamento existentes no contexto escolar, 

devido a sua abrangência e complexidade, esse possui vários desdobramentos de acordo com 

o seu nível e âmbito em que se encontre, salientando que todos devem estar associados e suas 

realizações devem ser necessariamente interativas. Lück (2009) afirma que os planejamentos 

no contexto educacional desdobram-se em: Plano Político Pedagógico (PPP), Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE), Plano de Ensino, Plano de aula e Planejamento 

participativo. 

1) O PPP, já foi definido mais acima na visão de Libâneo (2011) e sua definição se 

identifica com a de Lück (2009), só restando acrescentar que para a autora o PPP é 

elaborado de forma participativa e colaborativa, tendo suas origens na coletividade dos 

docentes, pais, alunos e funcionários, dando uma identidade à instituição educacional.  

2) O PDE segundo definição de Lück (2009, p. 38) “Trata-se de um plano estratégico, 

em que se define a natureza da escola, a sua missão, visão, valores, finalidades e 

objetivos gerais, estratégias de atuação, além de seu plano de melhoria organizacional, 

para promover a realização do Projeto Político Pedagógico”. 

3) O Plano de ensino consiste em organizar o conjunto de experiências a serem 

aplicadas em sala de aula e extraclasse pelos professores no ano letivo respectivo, 

tendo como norteador o PPP e a organização curricular adotada pela escola, de acordo 

com as Diretrizes Curriculares nacionais e estaduais já definidas para o nível escolar e 

série a ser trabalhada. 

4) O plano de aula é voltado totalmente para os alunos, sua formulação pauta-se na 

organização do tempo e das atividades que serão desenvolvidas com os alunos de 

acordo com o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades correspondentes do 

nível escolar em que se encontre.  
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5) O planejamento participativo consiste na colaboração dos envolvidos no processo de 

sua elaboração, salientando que o sucesso de um planejamento não está no plano em si 

e sim nas pessoas que o coloca em prática, pois quanto mais as pessoas se sentirem 

envolvidas e responsáveis pelo projeto, maiores serão as chances de o projeto ser bem 

sucedido.  

No entanto, para que um projeto consiga ser efetivado de forma plena e satisfatória é 

necessário que haja uma coordenação, que além de estar envolvida no processo seja eficiente, 

auxiliando aos outros membros envolvidos a efetuarem suas responsabilidades, promovendo o 

intercâmbio entre todas as áreas envolvidas através de uma liderança justa e colaboradora. 

 

4.2.2 COORDENAÇÃO E LIDERANÇA 

 

A coordenação e a direção são tarefas intimamente ligadas, segundo Libâneo (2011, p. 

349) a gestão refere-se a todas as atividades de coordenação e de acompanhamento do 

trabalho das pessoas, abrangendo a efetivação das responsabilidades de cada membro da 

equipe, a realização do trabalho em conjunto, a manutenção de um ambiente psicossocial 

aceitável e a avaliação de desempenho. Para o referido autor coordenar e dirigir significa 

assumir, perante os envolvidos, a responsabilidade de fazer a escola atingir os objetivos 

mediante o trabalho conjunto. 

Assim, os profissionais responsáveis pela função de coordenação têm como papel 

precípuo a articulação dos trabalhos de forma coletiva, assegurando não só as condições de 

trabalho, mas também a do ambiente com vistas ao desenvolvimento pessoal e profissional 

dos participantes no processo. Mas para que isso ocorra Libâneo (2011, p.350) afirma que os 

profissionais que desempenham esta função precisam estar cientes que sua participação é 

interativa, ou seja, eles estão “a serviço das pessoas e da organização, delas requerendo uma 

formação específica a fim de buscar soluções para os problemas, saber coordenar o trabalho 

conjunto, discutir e avaliar a prática, assessorar os professores e prestar-lhes apoio logístico na 

sala de aula”. 

Mas para que essa coordenação seja bem executada e articulada é necessário que o seu 

responsável exerça uma liderança sobre os demais, caso contrário, o trabalho do coordenador 

e/ou gestor sem a liderança ficará muito mais difícil, devido às interferências contrárias que 

poderão aparecer, uma vez que é de conhecimento amplo que as influências não provêm 

exclusivamente daqueles que detêm a autoridade formal. Assim, torna-se claro e notório que 
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os elementos de líder e de liderança estão mais ligados a uma influência de fato sobre 

determinada situação do que a imposição legal dos que a exercem.  

Verifica-se, portanto, que a liderança não se restringe à simples indicação de líderes 

oficiais, e literalmente, líder significa o representante de um grupo. Logo esse reconhecimento 

não é uma tarefa fácil, pois muitos deles podem agir a sombra e outros abertamente, 

promovendo alianças ou rachas, combatendo-se entre si dentro de um grupo, e este 

comportamento pode se estender a vários tipos de grupo, organizações e sociedade, até 

mesmo dentro de uma unidade escolar. 

Um líder pode exercer sua característica influenciadora de diversas maneiras e em 

várias fases durante o ciclo de vida de um projeto. Inicialmente pode influenciar os 

participantes a se projetarem conjuntamente num momento mais adiante, a criarem e a 

construírem sua identidade no grupo. Além disso, influencia na direção do projeto, 

formulando os objetivos a serem alcançados e estabelece a diferença entre realidade e 

quimera. Na parte final do ciclo, o líder exerce sua influência na aplicação do projeto e 

principalmente quando surge algum problema ou impedimento (THURLER 2001, p.142).  

Thurler (2001, p. 143) afirma que os trabalhos realizados sobre as escolas eficazes e 

escolas inovadoras, leva-nos a concluir que nenhuma mudança significativa e importante pode 

acontecer sem a intervenção de alguns líderes afirmados e reconhecidos pelos outros 

membros do grupo. A referida autora esclarece, ainda, que dentro de um ambiente escolar, o 

melhor tipo de liderança é a cooperativa, afirmando ser esta mais estratégica, baseando-se na 

convicção de ser difícil pedir aos membros de um corpo docente para se envolverem em um 

processo comum e participativo sem lhes conceder uma parcela do poder. 

Verifica-se então, que a mudança em um determinado contexto encontra-se atrelada a 

uma liderança e que esta não está necessariamente estabelecida em um documento formal, 

dependendo de várias fontes, tanto externas como internas, podendo ser exercida de diversas 

formas. No ambiente escolar, esta dinâmica não é diferente, então Thurler (2001, p.152 e 

p.153) distinguiu seis fontes principais de liderança que podem ocorrer dentro de um 

estabelecimento de ensino, são elas: 

 

 O estatuto de autoridade. A liderança é, nesse caso, uma função do diretor de 

escola ou de um de seus colaboradores. Eles são designados pelo poder organizador, 

a comuna ou o Estado na escola pública. Cabe a eles o direito e a responsabilidade 

de definir as prioridades, transmitir a informação e as diretivas emitidas pelo poder 

organizador e assegurar que todos “caminhem na mesma direção”. 

 O estatuto eletivo. A liderança funciona baseada numa delegação de poder- 

muitas vezes limitada no tempo- pelo corpo docente. É o caso dos professores 

titulares, chefes de projetos ou coordenadores eleitos ou designados por seus pares. 
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 A habilidade profissional. A liderança funciona com base no reconhecimento 

das competências desenvolvidas neste ou naquele terreno profissional; (...). Os 

professores posicionam-se mais facilmente como solicitadores de ajuda quando a 

relação fundamenta-se em um objetivo partilhado, quando a prescrição dá lugar ao 

diálogo e À tentativa coletiva e quando o controle torna-se secundário ou caduco. 

 O carisma pessoal. Essa liderança está ligada à capacidade que certas pessoas 

têm de mobiliza as outras, de levá-las a pretender um objetivo comum, dar sentido a 

um projeto e a um comportamento coletivo, insuflar esperança, confiança, fé e 

entusiasmo. Esse tipo de liderança corresponde ao imaginário de um líder: um 

personagem que possui uma irradiação e uma força capaz de convencer e arrastar as 

multidões. (...) 

  O sentido da organização. A liderança é, aqui, uma forma de habilidade. 

Mas está voltada, antes de tudo, para a própria dinâmica de mudança, para o 

desenvolvimento organizacional mais do que para o seu conteúdo. Um líder assim é 

um recurso insubstituível quando se trata de criar sinergias, organizar e compartilhar 

o trabalho, colocar o projeto por escrito, negociar passagens difíceis, funcionar como 

mediador, ativar redes. 

 A posição no sistema social. Nesse caso, o líder obtém influência de sua 

inserção em redes que ultrapassam o estabelecimento escolar, graças às quais ele 

garante a ligação com outras instituições ou pessoas-recursos, ou até a ajuda 

material de patrocinadores. Esse tipo de liderança é vital para determinados projetos, 

menos central para outros. 

 

Os dois primeiros tópicos, são exemplos de uma liderança formal, ou seja, aquela 

liderança que foi instituída por eleição ou nomeação para desempenhar tal função perante os 

demais componentes. Os outros tópicos sugerem uma liderança de caráter mais informal, 

que às vezes pode entrar em conflito ou pode coexistir de maneira positiva com a liderança 

formal, auxiliando a complementar lacunas existentes dentro do estabelecimento escolar. 

“As diversas fontes de liderança abastecem-se, ao mesmo tempo, no capital social e no 

capital cultural ou econômico das pessoas” (THURLER 2011, p.153). 

A liderança cooperativa, já descrita anteriormente como o melhor tipo de liderança a 

ser adotado dentro de um ambiente escolar, também possui seus inconvenientes, como por 

exemplo, produz uma sobrecarga de trabalho às pessoas além do normal exigindo um grande 

dispêndio de energia por parte delas, uma vez que estabelece a mudança como seu objetivo 

prioritário. Ao mesmo tempo, todo processo de mudança promove um campo de constantes 

negociações e discussões, além de diversas iniciativas. Contudo não se pode permitir que o 

foco do objetivo comum seja desvirtuado. É neste momento que a coordenação surge como 

imprescindível, tendo como tarefas, de acordo com Thurler (2001, p.164), as seguintes: 

 

 acompanhar os esforços de colocação em prática; 

 informar todas as partes envolvidas relativamente ao avanço do processo em 

curso; 

 aproximar e ligar os diferentes grupos de trabalho; 

 organizar e animar as sessões de acordo; 

 instituir instâncias de conversas que permitem tomar distância em face do que é 

vivido; 
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 criar lugares de decisão e de regulação em caso de conflito concernente à vida do 

grupo; 

 garantir os vínculos com as fontes de avaliação que se encontram fora do 

estabelecimento escolar, afim de evitar tanto a complacência quanto a constante 

reinvenção da roda. 

 

Desta forma, percebe-se que a liderança é um fator indispensável dentro do ambiente 

escolar, assim como a coordenação, para o alcance dos objetivos estabelecidos no contexto 

educacional, já que a liderança é um processo contínuo de (re) construção, onde o líder não só 

avalia as ações dos outros participantes, mas em especial as suas próprias ações, com vistas a 

construir uma melhor compreensão sobre o processo em vigor e o que pode ser melhorado. 

Logo o controle e a avaliação como etapas constituidoras do processo são necessárias para o 

alcance dos resultados positivos. 

 

4.2.3 CONTROLE 

 
O controle de uma maneira ampla representa o cuidado e o interesse dos líderes em 

determinar efetivamente a qualidade do projeto adotado. No entanto, em alguns casos o 

monitoramento no ambiente escolar pode ser visto por um prisma negativo por parte de 

alguns que acreditam estarem sendo vítimas de um controle cerceador e limitador. 

Dificilmente encontram-se trabalhos ou artigos científicos que abordem esta temática e 

segundo Lück (2009, p. 44) essa grande escassez de referências bibliográficas sobre controle e 

também sobre avaliação referentes a educação brasileira é um  indicador da falta de um 

aprofundamento da discussão destes elementos da gestão educacional. Esta desconsideração 

trouxe ao nosso sistema educacional considerável prejuízo, pois a atuação político-pedagógica  

necessita de cuidados técnicos para ser implementada e estes são seus pilares no momento de 

sua consecução. 

De um modo mais detalhado, o controle é um processo de acompanhamento ordenado 

e descritivo dos processos de implementação de plano ou projeto de ação, com vistas a 

alcançar maior efetividade, através da verificação do ritmo de trabalho empregado, o tempo e 

os recursos despendidos durante o processo e a utilização das competências necessárias e 

previstas no planejamento para a conquista dos objetivos determinados. Lück (2009, p. 45) 

define o monitoramento, que possui o mesmo sentido de controle, como “uma atividade 

inerente à gestão e realizada de forma contínua, sistemática e regular, visando determinar em 
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que medida a implementação do plano ou projeto está sendo feita de acordo com o planejado 

e com as melhores possibilidades para a realização dos objetivos propostos”.  

Desta forma, torna-se notório a importância do controle para a efetivação da avaliação, 

como etapa posterior do processo, uma vez que a eficácia dos resultados que são observados 

na avaliação depende da eficiência proporcionada pelas ações realizadas através do controle. 

Assim um bom controle como a avaliação, tem que ser abrangente, cobrindo todos os 

aspectos e características que permeiam o ambiente escolar, além disso, tem que ser versátil e 

constantemente atualizado com a participação ampla dos membros envolvidos no processo. 

Ao desenvolver os processos de controle e avaliação, deve-se ter em mente que são 

similares, diferenciando-se apenas no foco, dentro de uma mesma realidade: o controle 

“focaliza os processos, os meios de implementação de um plano, programa ou projeto e a 

avaliação focaliza os seus resultados” (LUCK 2009, p. 50). 

Assim, verifica-se que o controle (monitoramento) e a avaliação estão diretamente e 

mutuamente atrelados e ambos influenciam na qualidade da gestão desempenhada, e sobre 

este aspecto Lück (2009, p.50) faz a seguinte afirmação: 

 

 A efetividade da escola na realização de suas responsabilidades sociais está 

intimamente relacionada à efetividade da sua gestão. 

 Uma das bases da gestão competente é a realização de monitoramento de 

seus processos e avaliação dos resultados por eles promovidos. 

 Apenas a partir de monitoramento e avaliação realizados de forma 

sistemática e contínua é possível estabelecer ritmo nas ações, promover possíveis 

correções de rumo, reforçar ações efetivas e melhorar resultados. 

 O monitoramento e a avaliação em educação tem caráter de feedback e são 

realizados com objetivo de promover a melhoria do desempenho. 

 Pelo monitoramento e avaliação realizados de forma participativa, os 

profissionais da escola tomam ciência objetiva de como de fato ocorre o 

desempenho da escola, por segmentos e em conjunto e quais os respectivos 

resultados promovidos. 

 

Então verificar como o processo de avaliação, que é a última etapa do processo para a 

renovação do ciclo, ocorre no contexto educacional e se este se coaduna com a realidade das 

escolas pública a cargo do poder estadual do RJ, objeto desta pesquisa, é de extrema 

importância e de grande relevância, para a concretização de uma pesquisa com qualidade. 

 

4.2.4 AVALIAÇÃO 

 
A avaliação, como já dito anteriormente é a parte final do ciclo que envolve as fases 

de planejamento, implementação, coordenação/liderança e controle. Sendo os seus dados 
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utilizados para realimentação do ciclo, analisando se os objetivos pretendidos foram 

alcançados ou não. De acordo com alguns autores e dentre eles Libâneo (2011) há dois tipos 

de avaliação: a avaliação institucional, que diz respeito à organização e ao sistema escolar e a 

avaliação da aprendizagem por parte dos alunos realizada pelo professor, ambas afetam 

diretamente a qualidade do ensino e são essenciais no suporte de melhoria das escolas. 

Assim como o monitoramento, a avaliação para alguns também possui aspectos 

negativos sendo interpretados por alguns como uma estratégia para encontrar erros e causar 

reprovações, em decorrência de significados atribuídos a ela de maneira equivocada. No 

entanto, a avaliação tem muito a oferecer positivamente no contexto educacional, se for 

realizada de forma coerente e elucidativa para os que participam. 

Na visão progressista de Libâneo (2011, p. 378) a avaliação pode propiciar maior 

auto-regulação institucional, devido à prestação de contas de um serviço público à 

comunidade, além disso, o autor acrescenta que a avaliação externa combinada com a 

avaliação aplicada pelos professores pode auxiliar a organização do trabalho na escola e nas 

salas de aula, gerando assim o que ele denomina de cultura da reponsabilização na equipe 

escolar. 

 Para Lück (2009, p.45) “a avaliação constitui-se no processo de medida e julgamento 

dos resultados parciais obtidos durante a realização de um plano ou projeto e os integrados ao 

seu final”. Afirmando que mediante a avaliação dos planos e projetos pode-se conhecer: 

 

i) em que medida estão sendo realizados os objetivos propostos e esperados; 

ii) que outros objetivos eventuais estariam também sendo promovidos; 

iii) que fatores mais contribuem para explicar os resultados observados; 

iv) que perspectivas existiriam para promover melhores resultados; 

v) que decisões devem ser tomadas para a maximização e o reforço dos resultados 

obtidos e realização de outros. 

 

Assim, pode- se verificar que a avaliação juntamente com o controle, permite aos 

gestores um conhecimento mais abrangente do cenário pelo qual a unidade escolar está 

vivendo, auxiliando na orientação e efetividade das ações baseadas nos resultados obtidos. Ou 

seja, aqueles ao serem utilizados como instrumentos de gestão do planejamento, fase inicial 

do ciclo, seu principal objetivo tem que se pautar, durante sua implementação, na correção do 

caminho dos objetivos determinados previamente, marcando o ritmo das atividades, assim 

como orientar possível redefinição do planejamento, com o intuito de proporcionar maior 

efetividade nas novas etapas. 

No entanto, para efetivação tanto do controle como da avaliação deve-se cumprir um 

processo de estágios, que segundo Lück (2009, p.50) podem ter como norteador os seguintes: 
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i) coleta de dados; 

ii) registro e sistematização de dados; 

iii) análise e interpretação de dados; 

iv) descrição de resultados; 

v) compartilhamento e disseminação dos resultados com a comunidade escolar; 

vi) utilização dos resultados na reformulação de ações, planos e projetos e na 

formulação de novos planos de ação.  

   

Nas escolas a cargo do poder estadual no RJ, objeto da pesquisa em questão, são 

adotados como sistema de avaliação e controle o Programa Saerjinho, aplicado 

bimestralmente, que tem como meta principal ajudar a Secretaria Estadual de Educação 

(Seeduc) a elaborar medidas de melhorias na rede de ensino. Para o 9º ano, foco deste 

trabalho, os alunos são submetidos a provas de conhecimentos nas disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática e Ciências. Com essa avaliação, a Seeduc acredita que tanto os 

professores como os alunos podem estar identificar as maiores dúvidas e utilizarem esses 

resultados como ferramenta pedagógica, para o alcance das metas no final do ano. 

Essas avaliações são pautadas na matriz de referência do Saerjinho, que definem os 

pré-requisitos necessários para os anos/séries, as competências e habilidades previstas para 

cada bimestre. Para se ter uma noção de como é essa matriz, abaixo segue uma parte da matriz 

de matemática designada ao 9º ano do ensino fundamental, em 2012. 

 

Figura 5: Matriz de Matemática 

 

Fonte: Seeduc- RJ, 2012 



68 

 

 

 

 

Assim, verifica-se que a Seeduc, através de seus indicadores formulados pelo 

Saerjinho, no ensino fundamental, estão perfeitamente coadunados com o que se apregoa de 

necessário numa avaliação externa, no entanto, ainda faltam definir uma linha de aspectos a 

serem pesquisadas numa avaliação interna, com todo o grupo, para que de fato seja realizada 

uma efetiva avaliação.  

Diante do exposto, pode-se verificar que as etapas definidas no processo 

administrativo e aplicados no âmbito escolar estão inter-relacionadas, já que, é através da 

avaliação que se coloca em evidência as dificuldades apresentadas no cotidiano escolar, 

através da confrontação entre a parte inicial, o planejamento, e a realidade dos resultados. 

Assim, a avaliação só faz sentido ser aplicada se anteriormente existiu um 

planejamento dos atos, para então verificar se tudo aconteceu como pretendido ou se ajustes 

intermediários foram necessários e o que motivou para isso.  

Mas antes de se chegar à avaliação existe o processo de coordenação e liderança, tão 

importante quanto a etapa inicial e a final, já que é neste momento que são empregadas ações 

sem planejamento prévio com fins de se fazer ajustes necessários para a concretização do 

objetivo previamente estabelecido. 

Logo, a solução das deficiências encontradas através da avaliação necessita de um 

planejamento, no qual seja implementado um acompanhamento, coordenação e liderança, e 

controle de todas as atividades para que sejam evidenciados os erros, as dificuldades, os 

êxitos e os fracassos de tudo o que foi planejado, realimentando desta forma todo um processo 

cíclico. 

 

4.3. OS AVALIADORES EXTERNOS 

 
Os avaliadores externos têm sido muito utilizados nos últimos anos para se desenhar o 

panorama educacional no Brasil. No entanto, para alguns profissionais da área de educação 

estes avaliadores vêm adquirindo um caráter de punição para algumas escolas e de premiação 

para outras, desviando-se do verdadeiro propósito destas avaliações. 

Estas interpretações não deveriam existir no interior das escolas, segundo Mello 

(1993), estes avaliadores externos deveriam ser vistos e considerados como ferramentas 

auxiliares para a constatação da realidade de sua escola, comparando-se com a média nacional 

e/ou regional das outras escolas. E afirma que: 
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O desenho e a implementação de sistemas de avaliação externa devem, portanto, ser 

acompanhado de discussão e esclarecimento quanto a seus objetivos, a fim de deixar 

claro que, ao contrário do que fazem professores e escolas, essa avaliação externa 

não se destina a reprovar ninguém, mas fornecer informações aos gestores 

educacionais e ao público, sobre o desempenho do sistema como um todo, as 

escolas, regiões, municípios ou Estado que precisam melhorar seus resultados e o 

que é necessário fazer para promover essa melhoria. (MELLO, 1993, p.101).   

 

Apesar da visão e/ou utilização equivocada dos avaliadores externos, em algumas 

regiões do nosso país, não podemos ignorar a importância desta ferramenta quando utilizada 

corretamente, uma vez que elas fornecem dados reais e concretos do quadro educacional 

brasileiro, possibilitando a formação de estratégias específicas para cada escola ou região, 

sem deixar de considerar o seu contexto, com a oferta de uma educação de qualidade aos seus 

alunos.  

O sistema de avaliação externo da Educação Básica no Brasil é composto por duas 

avaliações complementares, antes de ser formado o indicador final IDEB a nível nacional. A 

primeira avaliação complementar é a Aneb- Avaliação Nacional da Educação Básica, que 

abrange de modo amostral os estudantes da rede pública e privada, tanto de áreas urbanas 

como rurais, matriculados do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, assim como os alunos do 3º 

ano do ensino médio. Nesta categoria, os resultados são apresentados para cada Estado, 

Região e para todo o Brasil.  

A segunda avaliação complementar é a Anresc- Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar, esta é censitária e aplicada aos alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental da rede 

pública, das escolas urbanas e rurais, em escolas que tenham no mínimo 20 alunos 

matriculados na série avaliada. Nesta categoria a prova recebe o nome de Prova Brasil e 

oferece resultados por escola para cada município e Unidade da Federação. 

Assim, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a prova Brasil 

são dois exames complementares que compõem o Sistema de Avaliação da Educação Básica. 

O Saeb é realizado pelo Inep, e abrange estudantes das redes públicas e privadas do país, tanto 

de áreas rurais como urbanas, matriculados do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e também 

no 3º ano do ensino médio.  

Nesta avaliação os alunos realizam provas de Língua Portuguesa e Matemática, que 

ocorrem a cada dois anos, além dos questionários socioeconômicos dos alunos pertencentes a 

escola avaliada. Sendo os resultados das provas considerados por amostragem e apresentados 

para cada unidade da Federação e para o Brasil como um todo. 
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Além destes avaliadores de nível nacional, no estado do Rio de Janeiro, existem outros 

avaliadores externos aplicados às escolas da rede estadual de ensino- SAERJ e o Saerjinho, 

que na visão de muitos educadores que trabalham na rede surgiu para ser um aporte de 

preparação de seus alunos para a realização dos avaliadores externos de nível nacional, como 

o IDEB. 

 

4.3.1. SAERJ e SAERJINHO 

 
O SAERJ (Sistema de Avaliação da Educação do Estado do RJ) foi instituído pela 

Secretaria do Estado do Rio de Janeiro desde 2008 com o objetivo de promover uma análise 

de desempenho dos alunos que estudam na Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro, nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, desde o 4º ano do Ensino Fundamental até o 

3º ano do Ensino Médio, produzindo seus resultados baseados nas escalas do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica- SAEB. 

Este programa segundo as diretrizes da SEEDUC (2013) “tem como finalidade 

monitorar o padrão de qualidade do ensino e colaborar com a melhora da qualidade da 

educação”. E seus resultados são observados em larga escala possibilitando a aquisição de 

informações importantes que subsidiam o planejamento de medidas a serem adotadas em 

todos os níveis do sistema de ensino, garantindo o direito dos alunos que dela se utilizam a 

uma educação de qualidade. 

De acordo com a SEEDUC (2013) o SAERJ compreende dois programas de avaliação: 

o Programa de Avaliação Diagnóstica do Desempenho Escolar e o Programa de Avaliação 

Externa e a SEEDUC (2013) ainda afirma que embora possuam perspectivas diferentes, os 

resultados dessas avaliações são complementares devendo ser integrados no cotidiano do 

trabalho escolar. 

Nesta avaliação para ser estipulada uma classificação para a escola e 

consequentemente premiações são considerados indicadores como o número de alunos que 

realizam o teste, a proficiência média alcançada pela escola e o percentual de alunos 

distribuídos pelos níveis da escala de proficiência (baixo, intermediário, adequado e 

avançado). 

As provas do SAERJ geralmente são aplicadas no último bimestre do ano letivo, no 

final do mês de novembro, por membros externos da escola, a grande maioria servidores da 
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Seeduc, para afastar ao máximo qualquer tentativa de beneficiamento de algum aluno. Possui 

como princípio basilar a identificação das deficiências de cada escola, para que assim a 

Seeduc possa agir e elevar o nível e a qualidade do ensino oferecido pela rede e de acordo 

com a última publicação, Resolução nº 4839 de 27/11/2012, os dez mil alunos que obtiverem 

o melhor desempenho receberão, como premiação, computadores portáteis.  

Porém antes de realizarem a avaliação do SAERJ, os alunos da rede são condicionados 

para esta avaliação através do Saerjinho, que é uma avaliação externa bimestral promovida 

pela Seeduc. As avaliações são aplicadas nas disciplinas de  Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências (para 5º e 9º anos do Ensino Fundamental)  e Química, Física e Biologia (para o 

Ensino Médio, Ensino Médio Integrado e Curso Normal).  Segundo a SEEDUC (2013) “as 

avaliações são organizadas de acordo com a Matriz de Referência do Saerjinho, 

contemplando, além dos pré-requisitos necessários para os anos/séries avaliados, as 

competências e habilidades previstas para o 1º bimestre”. 

Participam desta avaliação bimestral somente os alunos do 5º e 9º anos do segundo 

segmento do Ensino Fundamental e de todas as séries do Ensino Médio. Permitindo desta 

forma tanto a Seeduc como os professores e os alunos a identificarem onde estão as 

dificuldades dos alunos, e a partir deste resultado formular estratégias de superação de tais 

dúvidas e dificuldades por parte dos alunos, visando a melhores resultados nos demais 

avaliadores externos, tais como o SAERJ.  

 

 
4.3.2.  IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

 

 

O IDEB foi criado em 2007 pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira), com o objetivo de sanar a ausência de um indicador que 

considerasse concomitantemente dois importantes indicadores para a qualidade educacional: o 

fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O indicador é composto a partir de 

dados “ obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb- 

para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil- para os municípios”(INEP, 

2013). 

Segundo o Inep (2013) a partir dos dados obtidos através do IDEB é possível uma 

ampliação de mobilidade da sociedade em favor da educação, já que este índice é de âmbito 
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nacional e consegue transmitir a partir de valores os dados de aprendizagem e fluxo. A 

combinação destes dois importantes elementos vai além da simples verificação, é também 

uma forma de equilíbrio para as duas dimensões, uma vez que se o sistema de ensino tentar 

burlar este índice retendo seus melhores alunos para obter melhores resultados no Saeb ou 

Prova Brasil, o resultado final do índice será alterado, indicando a necessidade de melhoria no 

sistema. E se ocorrer o contrário, ou seja, o sistema apressar a aprovação do aluno sem possuir 

condições para tal, a avaliação apontará a necessidade de melhoria no sistema. 

A pontuação do IDEB vai de zero a dez e o Plano de Desenvolvimento da Educação 

estabelece como meta até 2022 para o Ideb do Brasil a pontuação 6,0- equivalente aos dos 

países desenvolvidos. Segundo o Inep (2013) as “metas são diferenciadas para cada rede e 

escola. As metas são diferenciadas para todos, e são apresentadas bienalmente de 2007 a 

2021. Estados, municípios e escolas deverão melhorar seus índices e contribuir, em conjunto, 

para que o Brasil chegue à meta 6,0 em 2022”. E mesmo aquelas escolas que já tenham 

alcançado um bom índice, devem continuar evoluindo. 

O cálculo do índice IDEB, pode ser obtido a partir de uma forma geral, mas existe 

uma peculiaridade, uma vez que os componentes utilizados para sua composição: taxa de 

rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados aplicados 

pelo Inep, são considerados de formas distintas para o sistema no qual a escola encontra-se 

inserida. Segundo o Inep (2013) “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)”. 

A forma geral do IDEB, que consta nas determinações do Inep (2013) é dada por: 

 

  

onde, 

i= ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escoalr; 

N ji= média da proficiência em língua Portuguesa e Matemática, padronizada para um 

indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade j, obtida em determinada edição do exame 

realizado ao final da etapa de ensino; 

P ji= indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da 

unidade j; 

IDEBji = Nji Pji; 

http://ideb.inep.gov.br/Site/
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Então, para se verificar como estes indicadores são aplicados e percebidos pelos 

membros das unidades escolares do sistema estadual de ensino do RJ, faz-se necessário 

descrever como as atribuições de seus membros são definidas e desenhadas segundo a gestão 

desenvolvida pela SEEDUC/RJ. 

 

4.3. 3 ALGUNS PONTOS IMPORTANTES NA GESTÃO ESCOLAR 

PARA A OBTENÇÃO DE BONS RESULTADOS NO IDEB.     

 

Ao se observar as características e os processos que ocorrem nas duas escolas 

abordadas nesta pesquisa, pode-se concluir que a escola Alfa apesar de todas suas demandas, 

assim como necessidade acentuada de melhores infraestruturas, maior número de funcionários 

dentre outros, obteve uma pontuação no IDEB mais elevada do que a escola Beta, que contém 

excelente infraestrutura, maior número de professores e menor número de alunos que a 

primeira escola, pelo fato de seus processos administrativos/educacionais estarem mais 

próximos a conceituação estabelecida pelos autores especialistas na referida área em questão. 

Sendo a principal delas a comunicação estabelecida entre os gestores e o restante da 

comunidade, promovendo assim além de maiores esclarecimentos o sentimento de 

pertencimento àquele grupo. 

Alguns trabalhos científicos produzidos na área de gestão educacional apontam 

práticas de sucesso em escolas que estavam inseridas em contextos adversos para a conquista 

de bons resultados nos índices IDEB. Então nesta seção serão descritas as práticas destas 

escolas que a ajudaram nesta conquista e como estas poderiam ser praticadas ou adaptadas nas 

escolas Alfa, para um melhoramento contínuo, e na Beta para a conquista das metas 

estabelecidas, mas sem deixar de considerar suas respectivas contextualizações nem tampouco 

as prescrições estabelecidas pelos especialistas da área. 

Mas antes de adentrarmos nos detalhes de cada ação adotada pelas escolas a serem 

consideradas e detalhadas como casos de sucesso, vale relembrar que as escolas necessitam 

que o seus alunos aprendam e assimilem verdadeiramente os conteúdos trabalhados em sala 

de aula, para terem condições de serem bem qualificados na avaliação IDEB, além das escolas 

apresentarem baixo índice de reprovação e frequência razoável dos alunos nas aulas 

ministradas. 

O primeiro trabalho científico a ser considerado será o de Galvão  (2012) que retrata a 

experiência de uma escola mineira na formulação de ações gestoras que causaram impacto no 



74 

 

 

 

desempenho dos alunos. Esta escola apresentou índices crescentes em seus resultados no 

IDEB, e segundo o estudo do pesquisador um dos pontos importante considerado pela gestora 

desta unidade escolar para a conquista de índices sempre crescentes, supernado até mesmo a 

meta estabelecida pelo IDEB são as reuniões promovidas entre a equipe gestora e os seus 

professores. 

Segundo os relatos da diretora desta unidade escolar, as reuniões permitem os 

professores a conhecerem melhor sua realidade, além de possibilitá-los a estudar e se 

apropriar de seus problemas e fatores positivos. Estas reuniões são pautadas nos resultados 

obtidos pelos alunos em avaliações externas promovidas pela secretaria estadual daquela 

unidade federativa, semelhante ao projeto SAERJ e Saerjinho no RJ. 

Outra característica considerada pela diretora, como auxiliadora na conquista de bons 

índices é a divulgação em massa destes resultados, estando eles presentes nos murais da sala 

dos professores e em várias partes de toda a escola, como no pátio e nos corredores, 

facilitando assim a apropriação de toda a comunidade escolar do resultado de seus esforços, 

no entanto a diretora salienta que existem alguns professores que ainda não se apropriaram 

destes resultados e que apresentam dificuldades de trabalhar de acordo com a matriz de ensino 

definida em conjunto. 

A analista educacional/pedagoga, desta unidade escolar esclarece que um dos fatores 

viabilizadores dos bons resultados foi o envolvimento de todos os profissionais da escola na 

elaboração do Plano de Intervenção Pedagógica da Escola (PIP), e na sua implementação.  O 

PIP consiste em identificar os problemas, estabelecer metas, definir as ações e definir as 

responsabilidades para cada grupo de pessoas. 

Na fase de formulação do PIP, era consenso de que o insucesso escolar daquela 

unidade devia-se: à indisciplina dos alunos, à falta de interesse, a condição socioeconômica 

dos alunos e à ausência de participação dos pais. Então dentre as ações tomadas pela escola, 

uma delas foi o aproveitamento dos profissionais que estavam afastados de suas regências 

para intervirem com os alunos que apresentavam baixo rendimento, “com definição de 

cronograma e de atividades a serem desenvolvidas, reforçando o trabalho realizado em sala de 

aula” (GALVÃO 2012, p. 539). 

Outra ressalva feita pela pedagoga foi a campanha realizada pela escola para trazerem 

os pais a participarem das reuniões que acontecem bimestralmente na escola, informando que 

os índices de participação conseguiram alcançar 80% devido à ampla divulgação feita pela 
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escola sobre estes encontros, tanto por convites enviados através dos alunos, como até mesmo 

por carros de propaganda nas ruas. 

 Assim, os professores como o restante de toda a equipe técnica consideram que os 

bons índices no IDEB conquistados pelos alunos, são frutos da priorização por parte da gestão 

escolar do PIP, além do compromisso e empenho dos que estão envolvidos no referido 

programa, acrescido da sociedade formada com os responsáveis nas reuniões e dos estudos e 

discussões promovidas durante a realização das reuniões. 

Outra pesquisa considerada como um caso excepcional de bons resultados nos índices 

IDEB, apesar das adversidades do contexto onde encontra-se inserida a escola, é o caso de 

uma escola estadual localizada no município de Lavras em MG, pesquisada por Bastos  

(2012, p. 550). Nesta escola a pesquisadora destaca como principais fatores para a obtenção 

de índices IDEB desejáveis as seguintes características promovidas pela gestão da referida 

escola: “ reuniões de pais realizadas ao longo do ano, assembleias do início e final do ano 

para avaliação e socialização dos objetivos e metas alcançados pelo Projeto Pedagógico”, 

além da promoção de palestras para professores, funcionários e alunos realizadas por 

diferentes especialistas, tais como policiais, médicos, psicólogos, ambientalistas, dentre 

outros.  

Ademais são realizadas campanhas de solidariedade entre todos os membros da escola 

com o objetivo de manter um clima escolar tranquilo, além da elaboração de normas de boa 

convivência na escola formulada pelos professores em parceria com a equipe pedagógica e a 

direção da escola. E uma ampla divulgação dos resultados bimestrais por conteúdo/turmas nos 

murais da escola, sendo estes elaborados por especialistas em Educação e expostos na forma 

de gráfico, com o intuito de um melhor entendimento de todos, permitindo assim a proposição 

de ações educacionais. 

O terceiro e último trabalho científico que descreve casos de conquista de superação 

da meta IDEB, apesar das adversidades de sua contextualização a ser considerado nesta 

pesquisa é o do Colégio Estadual Oscar Batista (CEOB), localizado no município de 

Cambuci, região Noroeste do estado do RJ, sendo esta escola a melhor classificada entre as 

escolas estaduais do RJ, sob responsabilidade da Seeduc/RJ. 

Nesta escola a pesquisa feita por Neves (2012), revela que dentre todos os aspectos 

analisados e estudados por ela, o que mais transpareceu ser o diferencial para a conquista de 

índices elevados na pontuação IDEB é a atuação do grêmio estudantil junto à direção da 

escola, onde representantes deste grêmio sempre se fazem presentes nos conselhos de classe e 
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posteriormente servem de ponte entre os professores e alunos. Sobre este fato Neves (2012, 

p.564) faz o seguinte relato: 

 

A direção da escola atribui ao grêmio estudantil muito do sucesso alcançado. 

Segundo o diretor, Obede de Souza Peres, o grêmio permitiu um contato mais 

estreito entre a direção e os alunos, visto que tornou-se um porta-voz, tanto da 

direção, quanto dos próprios alunos (principalmente neste último caso). Além disso, 

o grêmio realiza muitos eventos na unidade escolar. Tais eventos são abertos à 

comunidade e atraem a atenção de pais e responsáveis que se fazem presentes nesses 

momentos.  

 

Acrescenta ainda que o grêmio tem por hábito fazer o levantamento de quais são os 

anseios, sugestões e críticas dos alunos em relação à escola transferindo estes dados para a 

direção da escola que de posse destas informações constrói o planejamento da escola com 

atividades que venham suprir minimamente os desejos manifestados pelos alunos, envolvendo 

toda a comunidade escolar. Outrossim, esclarece que o grêmio ainda realiza eventos abertos a 

comunidade e com significativa participação dos pais, sendo estes eventos sempre no turno 

noturno, permitindo e motivando assim a participação dos alunos deste turno além dos 

responsáveis que trabalham.  

A escola Alfa semelhante ao caso destas três escolas, conseguiu atingir a meta de seus 

índices IDEB e destacou-se como a melhor escola classificada dentro de sua regional 

administrativa no estado do RJ, apesar das várias problemáticas enfrentadas pela escola, como 

já apontado.  

Então as características que poderiam ser consideradas mais uma vez como 

diferenciadoras para a conquista de bons resultados nos índices IDEB pela escola Alfa, apesar 

de suas adversidades, são: o trabalho em equipe, destacado pelo diretor geral, assim como o 

comprometimento dos professores na realização dos projetos e de seus trabalhos, a 

flexibilidade do planejamento e a ampla divulgação promovida pela escola de seu 

planejamento assim como de seus resultados, existindo até mesmo um site da escola onde 

qualquer interessado pode consultar todas essas informações sem a necessidade de dirigir-se à 

escola. 

Assim pode-se constatar a possibilidade de se alcançar bons resultados nos índices 

governamentais, apesar das mazelas que atingem a maioria das escolas públicas, em destaque 

as escolas públicas situadas no RJ, sob regência do governo estadual, ligadas a Secretaria 

Estadual de Educação. E apresentar quais características podem ser adotadas por outras 

escolas com contextualização semelhante com o intuito de auxiliá-las na conquista de 

melhores resultados no desenvolvimento de seus trabalhos.   
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5. ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E A EDUCAÇÃO 

  
 

     Neste capítulo será descrito a estruturação hierárquica da gestão aplicada na rede 

pública estadual de ensino do RJ e como acontecem suas aplicações até o último elemento, a 

unidade escolar. Além disso, será feita uma análise dos possíveis fatores que podem interferir 

nos resultados alcançados pela escola, que são avaliados por meio do desempenho dos alunos 

nos avaliadores externos, desenvolvendo um estudo de caso em duas escolas, denominadas 

Alfa e Beta.                   

  

 

5.1. O SISTEMA E A GESTÃO APLICADOS NA EDUCAÇÃO DA REDE 

PÚBLICA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 

 
O sistema de educação atualmente desenvolvido e aplicado na rede pública estadual do 

RJ encontra-se dividido, onde se podem encontrar unidades escolares sob a responsabilidade 

direta da SEEDUC (Secretaria Estadual de Educação), que é o caso das escolas envolvidas na 

seguinte pesquisa. No entanto, também existem unidades pertencentes à mesma rede que 

estão sob responsabilidade direta de outros órgãos, como exemplo podemos citar  as 

FAETECs (Fundação de Apoio à Escola Técnica), que possuem rede própria de suas 

unidades, sob responsabilidade da Secretaria de Ciência e Tecnologia e que oferecem a 

sociedade o Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. 

A organização em exercício da SEEDUC está definida nos termos do Decreto nº 

42.838, de 04 de fevereiro de 2011, no qual ficou estabelecido em seu Art. 1º o seguinte: 

“Ficam transformadas as atuais Coordenadorias Regionais, da estrutura básica da Secretaria 

de Estado de Educação, em número de 30 (trinta), em 14 (quatorze) Regionais Pedagógicas e 

14 (quatorze) Regionais Administrativas”, onde as unidades pertencentes ao Município de 

Niterói passam a pertencer a Regional Administrativa, Baixadas Litorâneas, assim como sua 

Regional Pedagógica, com sede em Niterói e com um total de 104 unidades escolares, sob 

suas respectivas responsabilidades. 

O referido decreto ainda estabelece as funções das Regionais Pedagógicas e 

Administrativas em seus Art. 7º e 8º.  Silva (2012, p.233e 234) a partir das determinações que 
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LEGENDA 

Ações indiretas Ações semidiretas Ações diretas 
 

constam nos referidos artigos, construiu um fluxo operacional dos macroprocessos envolvidos 

pelas Regiões Administrativas e Pedagógicas, que se aplica a Regional em questão. Segundo 

o autor: 

 

existem três fluxos básicos de ação: ações indiretas (se realizam na figura dos 

Diretores Regionais Pedagógico e Administrativo); ações semidiretas (se realizam 

na figura dos Coordenadores e suas equipes técnicas); ações diretas (são 

desenvolvidas pelos integrantes do Grupo de Trabalho de Gestão Escolar- IGTs e 

por professores e Inspetores Escolares).  

 

 

Quadro nº 6: Fluxo Operacional de Gestão Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Silva (2012, p.234) com  adaptação 
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           A respeito da gestão escolar, definida pela SEEDUC/RJ, esta também se 

encontra pautada sobre o Decreto nº 42.838/2011, decreto este que define as Regiões 

Administrativas  em um total de 14 Regiões, divididas para um universo de 1439 unidades 

escolares, regiões estas que variam de um total de unidades escolares sob suas 

responsabilidades entre 68, como mínimo, e 144 como máximo.  

Estas Regiões Administrativas são divididas de acordo com critérios geográficos de 

localização das unidades escolares. Além disso, são constituídas por uma Diretoria 

Administrativa, Diretoria Pedagógica, Coordenadoria de Gestão de Pessoas e Equipe de 

Acompanhamento e Avaliação. De acordo com Silva (2012) as ações gestoras da SEEDUC/ 

RJ, se dão de forma direta com a unidade escolar da seguinte forma: 

 

Quadro nº 7: Ações da SEEDUC/ RJ junto às unidades escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva  (2012, p.235) 

 

Partindo para uma visão micro, a gestão dentro das unidades escolares, estão a cargo 

dos diretores gerais e dos diretores adjuntos, assessorados pelos coordenadores pedagógicos e 

orientadores educacionais, sendo os dois primeiros os responsáveis pela função estratégica a 

ser aplicada nas referidas unidades escolares. Como já foi mencionada anteriormente, a 

ocupação do cargo de diretor geral e diretor adjunto desde 2011 são ocupados a partir de um 

processo seletivo, via concurso público, onde os participantes têm que possuir nível superior, 
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ser professor integrante da rede e exercer sua função pelo menos há três anos, dentre outras 

definidas pelo Decreto nº 42.793, de 06 de janeiro de 2011. 

Os ocupantes dos cargos de diretores das unidades escolares podem ter suas funções 

divididas basicamente em três grandes processos segundo Silva (2012, p. 236), que são: 

 

(1) o institucional (aqui entendido como as relações estabelecidas com órgãos 

oficiais externos à unidade escolar, tanto os pertencentes à Rede Pública Estadual, 

quanto a qualquer outro, civil ou militar), (2) o gerencial (aqui entendido como 

processos coletivos desenvolvidos no interior da unidade escolar, com envolvimento 

de outros atores e responsabilidades partilhadas), e (3) o operacional (aqui entendido 

como aqueles personalíssimos, seja na sua execução, seja na responsabilidade, não 

são passíveis de transferência para o coletivo e geralmente de aplicação e resultados 

imediatos) 

 

Ainda de acordo com o referido autor as atribuições acima mencionadas são 

interdependentes e possuem como escopo as ideias de democracia e monitoramento. Estas 

atribuições se esbarram a todo instante, devido ao contexto em que são aplicadas, gerando em 

muitas vezes uma situação paradoxal para o ocupante do cargo, que horas  tem que tomar 

decisões individuais, devido às características operacionais de sua função, e ao mesmo tempo 

tem que estar atento para a promoção de decisões coletivas, já que uma de suas funções é a 

aplicação de uma gestão participativa e democrática. 

Os diretores adjuntos têm suas funções definidas pela SEEDUC/RJ de uma forma 

sintetizada, como auxiliar do diretor geral no processo de gestão, sem atribuições específicas, 

sendo este um articulador das ações e processos já determinados, tanto de decisões 

institucionais coletivas e/ou individual do diretor geral, agindo com autonomia somente na 

ausência do diretor geral. Para exemplificar o caráter personalíssimo que às vezes o diretor 

geral tem que desenvolver em suas funções por determinações legais, segue abaixo um quadro 

sintetizado de algumas de suas obrigações individuais legalmente instituídas: 

 

 

Quadro nº 8:  Atribuições Diversas do Diretor nos Colégios Estaduais do RJ 

Área – Ação Descrição Base Legal 

Escrituração Escolar 

Responsabilidade direta e intransferível com a 
gestão e guarda de arquivos referentes à vida 
acadêmica, bem como com a emissão de 
documentos referentes à vida escolar dos alunos 

Deliberações CEE 239/1999 e 
316/2010; Resolução SEE nº 
2.349/2000 e Resolução 
SEEDUC nº 3.526/2007 

Alimentação do 
Sistema de Informação 

Alimentar através de ações institucionais o 
sistema eletrônico de gestão da informação 
adotado pela SEEDUC 

Resolução SEEDUC nº 
4.455/2010 

Bolsa Família 
Lançamento de frequência e responsabilização 
frente ao Programa Federal 

Portaria Interministerial nº 
3.789/2004 



81 

 

 

 

Quadro de Horários 
Dispõe sobre os procedimentos de montagem 
de quadro de horários e alocação de professores 
dentro das unidades escolares da SEEDUC 

Portaria Conjunta 
SUGEN/SUBGP n° 02/2011 

Gestão do Calendário 
Escolar 

Planejar, gerenciar e garantir o cumprimento do 
calendário escolar estabelecido 

Resolução SEEDUC nº 
4.649/2010  

Abertura de Cursos 
Verificar a demanda local e, a partir dos recursos 
disponíveis na unidade escolar, instruir e autuar 
processo de abertura de novos cursos 

Resolução SEEDUC nº 
4.365/2009 

Alimentação Escolar 
Responder diretamente pelo cumprimento das 
diretrizes operacionais postas para alimentação 
escolar 

Resolução SEEDUC nº 
4.639/2010 

Prevenção 
e Conscientização do 
Assédio Moral e 
Violência 

Criar uma equipe de trabalho multidisciplinar, 
com a participação de professores e alunos, 
associações de pais e responsáveis 

Lei nº 6.084/2011 

Núcleo de Cultura 

Articular e apoiar o projeto Núcleos de Cultura 
na Escola junto ao corpo docente. Colaborar e 
incentivar, junto aos alunos, professores e 
comunidade escolar, as ações culturais 
promovidas pelos animadores e gestores dos 
Núcleos de Cultura na Escola. Supervisionar e 
acompanhar a implementação do projeto em sua 
unidade escolar 

Resolução SEEDUC nº 
4.469/2010 

Fonte: Silval (2012, p.237 e 238) com adaptações 

 

Desta forma podemos perceber que o desenho proposto pela SEEDUC/RJ para o 

desempenho da gestão escolar numa instância micro (unidade escolar) conjugada com a 

instância macro (Regionais Administrativas e Pedagógicas), apresenta algumas defasagens 

para o alcance de uma gestão que venha atender a demanda de uma determinada comunidade 

em que a unidade escolar encontra-se inserida. Silva (2012, p. 239) afirma que: 

 

(...) podemos identificar os conflitos existentes entre os princípios gerais postos 

pelas Políticas Públicas de Gestão Escolar e a prática cotidiana da Gestão Escolar 

Democrática Participativa. Ao mesmo tempo em que são definidas estratégias para 

uma base gestora coletiva e democrática, são também definidas as atribuições 

gerenciais diretas, de caráter personalíssimo e com referência de responsabilização 

pessoal. O cotidiano das relações escolares termina assim circunscrito a um conflito 

conceitual que incide diretamente, na prática gestora, impondo desafios que vão 

muito além de decisões isoladas no contexto escolar, estando diretamente 

relacionados à revisão das próprias Políticas Públicas para Gestão Escolar.  

 

Assim verificar como este processo de gestão acontece dentro das unidades escolares e 

como seus diferentes membros agem mediante os paradoxos apresentados; além do nível de 

satisfação destes com as ações praticadas pelo diretor e sua equipe para superarem tal desafio 

e como estas ações se refletem no desempenho dos alunos através das avaliações externas, em 

específico o IDEB faz-se necessário, já que o IDEB tem como parâmetro a educação à nível 

nacional, podendo então especular quais práticas ajudam no êxito dos alunos. 
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5.2. A GESTÃO ESCOLAR E O DESEMPENHO DOS ALUNOS- NAS 

AVALIAÇÕES EXTERNAS-ESTUDO DE CASO EM DOIS COLÉGIOS 

ESTADUAIS DO RJ 

 

Para alcançar os objetivos estudo de caso foi realizado um levantamento do 

aproveitamento dos alunos através do índice IDEB, acrescentado de uma avaliação sobre as 

percepções dos membros componentes da escola (aluno, professor e corpo diretivo) em 

relação à gestão desenvolvida em seu contexto, e como esta pode influenciar na conquista de 

melhores índices- IDEB.  Esta pesquisa foi realizada em duas escolas localizadas no 

município de Niterói e que pertencem à rede Estadual de Ensino do RJ, sob a 

responsabilidade da SEEDUC/RJ. Estas escolas serão denominadas de Alfa e Beta, com o 

objetivo de não trazer nenhum constrangimento com o comparativo que posteriormente será 

traçado.  

Para o levantamento e análise de quais fatores podem interferir na obtenção de 

melhores resultados da escola Alfa em relação à escola Beta nos índices IDEB desde 2009 até 

2011, foram realizadas entrevistas baseadas num roteiro comum para os membros do corpo 

diretivo das duas escolas, sendo entrevistados o diretor geral, diretor adjunto e o coordenador 

de cada escola. 

 Para os professores e alunos foram distribuídos questionários não identificados de 

característica estruturado e fechado, composto de perguntas adequadas a cada grupo 

específico, além de conversas informais com ambos grupos nos momentos de intervalos e 

durante o recreio; quanto ao corpo técnico foram realizadas conversas informais somente, ver 

anexos II e III. 

Os questionários são compostos de afirmativas, das quais os seus respondentes 

puderam mensurá-las segundo suas percepções dentro de um nível descrito em seus 

respectivos questionários, possibilitando assim um exame do cenário em face, a partir da 

ferramenta análise de conteúdo, e para subsidiar este exame foi utilizado um programa de 

software estatístico específico para esse fim, denominado SPSS. 

Nos questionários distribuídos aos professores e alunos, continham mais de uma 

afirmação referente aos elementos de gestão presentes no processo educacional 

(planejamento, coordenação/liderança, controle e avaliação), buscando assim verificar de fato 

o que cada respondente considera sobre esses pontos. Para mensuração de cada linha de 

investigação referente aos elementos de gestão, tanto no grupo de professores como no grupo 
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de alunos, foi considerada a média aritmética do grupo de afirmações semelhantes para cada 

uma destas linhas de investigações. Além disso, os questionários também continham 

indagações sobre o perfil social de seus respondentes, com o objetivo de se desenhar o 

contexto socioeconômico dos membros daquela unidade escolar. 

As entrevistas direcionadas aos membros do corpo diretivo, continham questões 

também direcionadas para o processo administrativo, acrescida da investigação dos 

conhecimentos destes membros sobre gestão e como esta é desenvolvida em sua unidade 

escolar. 

Assim, analisar-se-ão a seguir as escolas Alfa e Beta, a partir da descrição de seus 

respectivos contextos socioeconômicos, além da percepção de cada grupo que as compõem, 

para então subsidiar um comparativo entre as duas escolas e posteriormente conjecturar o que 

de fato pode estar ocorrendo nas escolas pesquisadas a luz da gestão que esteja auxiliando as 

escolas na conquista de melhores resultados ou que estejam prejudicando-as no alcance destes 

resultados estipulados pelo IDEB como meta a serem alcançadas. 

 

 

5.2.1 CASO 1- ESCOLA ALFA 

 

A escola Alfa localiza-se no bairro de Icaraí, zona sul do Município de Niterói, 

próxima as principais vias de acesso ao bairro e distante 10 minutos das barcas e do terminal 

de ônibus no centro de Niterói, encontrando-se paralela a uma das vias que contam com linhas 

de ônibus com destino para outros bairros do mesmo município e para o município do RJ.  

Atende em média a 1700 alunos e conta com aproximadamente 115 professores e 30 

funcionários na equipe técnica, oferece desde o 2º segmento do ensino fundamental, 6º ano ao 

9º ano (antiga 5ª serie a 8ª série), até o 3º ano do Ensino Médio, no ensino regular, divididos 

entre os turnos da manhã e tarde, mais a modalidade EJA (educação de jovens e adultos), no 

turno da noite.  

Ao chegar na escola Alfa, pode-se verificar que esta é conservada externamente 

apresentando um agradável ambiente. Ao entrar, o visitante é recepcionado por um porteiro 

terceirizado que faz uma espécie de triagem, perguntando o que o solicitante deseja e caso não 

seja possível o próprio informar ou atender a solicitação, interfona para o setor que acredita 

ser responsável ou encaminha até a secretaria que se localiza logo na entrada da escola. Outro 

fator que merece destaque é a presença contínua de dois ou três policiais da Polícia Militar do 



84 

 

 

 

RJ, que raramente são os mesmos, na parte externa e interna da escola, prestando serviço de 

segurança para a unidade escolar exclusivamente, durante o horário de funcionamento da 

escola. 

O levantamento das informações concentrou-se nos alunos do 9º ano da escola e com 

os professores do ensino fundamental, totalizando deste modo 100 respondentes válidos para 

o grupo de alunos, de um total de 145 e 28 respondentes válidos no grupo de professores, do 

total de aproximadamente 40 professores que lecionam para o segundo segmento do Ensino 

Fundamental.  

A escolha deste ano deve-se ao fato de ser este o último para se concluir o Ensino 

Fundamental e subsidiar os alunos a sua inserção no Ensino Médio. A escola Alfa possuiu no 

ano de 2012 quatro turmas do 9º ano, todas ministradas no turno da manhã, para um total de 

145 alunos. No ano de 2012 somente cinco alunos, do total de 145, não conseguiram 

aprovação para concluírem o 9º ano, contabilizando assim um percentual de 96,55% de 

aprovação nesta série.   

Iniciando pela análise do perfil socioeconômico destes dois grupos acima descritos, 

verifica-se que a média de idade dos alunos do 9º ano é de 15,03 anos, que 62% pertencem ao 

sexo feminino e 38% ao sexo masculino e destes 92% residem no município de Niterói, 7% 

em São Gonçalo e 1% no Rio de Janeiro. Este grupo de alunos possui 1,88 como média de 

irmãos e 76% afirmam nunca terem reprovado nenhuma série anteriormente e deste grupo 

91% responderam que seus responsáveis trabalham. 

 Verifica-se que a média de idade de 15 anos é compatível para o 9º ano e que este 

grupo é em sua maioria composto pelo sexo feminino e que apresentaram um nível de 

aprovação elevado no ano de 2012, além disso, possui em seu histórico um nível satisfatório 

de aprovação nas séries anteriores e a sua maioria reside no mesmo município de localização 

da escola, ou seja, próximos da escola, contando ainda com uma média de irmãos não 

elevada, menor que dois irmãos por aluno, e que a maioria de seus responsáveis trabalham. 

Dentre estes fatores socioeconômicos do grupo de alunos, que pode ser considerado 

como diferencial para a conquista do elevado percentual de aprovação deles é o fato de quase 

sua totalidade residirem próximos a sua escola e apresentarem um histórico de baixa 

reprovação nas séries anteriores. Estes fatores se coadunam com os índices conquistados pela 

escola desde 2009 até 2011, alcançando as metas propostas pelo IDEB no ano de 2011, como 

segue no quadro abaixo. 
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Quadro 9: Índices da Escola Alfa 

IDEB   2005  2007/Meta  2009/Meta  2011/Meta Aprovação do 9º ano em 2012  

 C.E. Alfa  4,0 3,80/4,0 3,7/4,2    4,5/4,5 140 aprovados de 145=  96,55% 

Fonte: INEP, 2013 com adaptações. 

 

No grupo de professores da escola Alfa, a análise do perfil socioeconômico permite 

constatar que metade dos pesquisados possuem mais de 10 anos de experiência no magistério 

e que apenas 35,7% do grupo possuem apenas a graduação e todo o restante detém cursos de 

especialização (46,4%) e mestrado (17,9%). Além disso, mais da metade do grupo apresenta 

pouco tempo trabalhando na escola Alfa, estão ali até três anos. A maior parte do grupo 

entrevistado (42,9%) leciona em outra escola, sendo dentre elas a com maior recorrência outra 

escola estadual (25%) e metade dos entrevistados afirmam que possuem a carga semanal de 

trabalho entre 16 h e 30 h. 

Outras características pesquisadas entre os professores foi a média de idade, constando 

neste grupo a média de 38,11 anos, e dentre eles 78,58% são do sexo feminino e 21,42% do 

sexo masculino, sendo a maioria residentes do município de Niterói (70,6%) e o grupo de 

maior concentração (32,1%) possui renda mensal bruta familiar entre R$ 3.001 e R$ 5.000 e 

neste grupo mais da metade cursou o Ensino Fundamental e Médio na rede privada de ensino, 

75% e 64,3% respectivamente, e 78,6% dos professores declararam que a escolha da sua 

formação acadêmica deveu-se a identificação com a área. 

Analisando quais destes fatores podem ter contribuído para o alcance da meta 

estabelecida pelo IDEB para o ano de 2011 e para o alto nível de aprovação dos alunos do 9º 

ano, pode-se apontar: uma média de idade jovem, uma carga horária semanal de trabalho de 

razoável a reduzida, a residência da maior parte do grupo no mesmo município onde se 

localiza a escola, a experiência do grupo na área do magistério e talvez a motivação de boa 

parte deste grupo por serem recentes na escola. 

Analisando o perfil socioeconômico dos membros diretivos - coordenador de turno, 

diretora adjunta e diretor geral, constata-se ser uma equipe relativamente jovem tendo em 

média a idade 48,6 anos, e como experiência no magistério a média de 23,6 anos e a média de 

tempo na escola Alfa de 6 anos. Logo, verifica-se um corpo diretivo jovem, com uma 

experiência na área do magistério considerável, no entanto recentes ao desempenhar suas 

funções na escola Alfa, sendo exceção somente a diretora adjunta que se encontra há 13 na 

escola, somando os outros dois membros apenas cinco anos, de permanência na escola Alfa. 
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Como formação acadêmica, a equipe diretiva possui o seguinte currículo: a 

coordenadora de turno cursou o antigo curso Normal- (formação de professor), concluiu a 

Graduação em Nutrição e Especialização em Nutrição Clínica; a diretora adjunta possui 

Graduação em Educação Artística, Especialização em Gestão da Educação Pública pela UFJF, 

na modalidade à distância, promovida pela SEEDUC/RJ (2006-2008); e o diretor geral cursou 

Graduação em Ciências Naturais (Física, Matemática e Química) pela Universidade Souza 

Marques, depois concluiu MBA em Gestão Estratégica na Educação pela faculdade Cenecista 

de Itaboraí, Especialização em Gestão de Educação Pública pela UFJF oferecido pela 

SEEDUC e MBA em Gestão Empreendedora na Educação, pela UFF com parceria FIRJAN, 

sendo este oferecido para as duzentas melhores escolas do RJ. 

Fazendo então uma análise do perfil da equipe diretiva constante nos relatos acima, 

pode-se considerar como fator impulsionador para a conquista de bons resultados nos índices 

IDEB, uma considerável experiência no magistério, uma boa formação acadêmica dos 

membros e, principalmente, uma formação especializada em gestão educacional e, talvez, o 

pouco tempo de alguns destes membros na escola, motivando-os na busca de um trabalho 

diferencial do que anteriormente era desenvolvido. 

Para uma avaliação mais consistente, construiu-se uma tabela a partir de blocos que se 

respaldam nos vieses gestacionais estabelecidos por autores como Libâneo e Luck, que 

apregoam ser suficientes para uma gestão escolar de qualidade: planejamento, 

coordenação/liderança, controle e avaliação. A análise destes vieses, foi construído segundo a 

junção de algumas afirmativas específicas para cada viés estabelecido que constam nos 

respectivos questionários distribuídos aos professores e alunos. 

Na escola Alfa o questionário foi distribuído para os alunos do 9º ano das turmas 

regulares, que são ao total de 145 alunos divididos em quatro turmas, que somente são 

oferecidas no turno da manhã. Destes foram obtido o retorno de 100 questionários 

respondidos válidos. 

Nos questionários correspondentes aos alunos, várias assertivas correspondem a 

questionamentos com bases comuns, com o intuito de se avaliar o que realmente os alunos 

consideram sobre o trabalho desenvolvido em sua escola observando não somente suas 

características socioeconômicas, mas também o seu nível de satisfação com as dimensões  

administrativas desenvolvidas em sua escola. 

Neste trabalho, em ambos questionários, foi utilizada para as perguntas fechadas uma 

escala intervalar de cinco pontos, numerada de um a cinco, na qual a opção um corresponde a 
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discordar totalmente da afirmativa descrita e cinco concordar totalmente com a mesma 

assertiva, mais uma opção para as questões que os respondentes não soubessem responder, 

esta somente para os alunos. Esta última opção foi acrescentada para evitar que questões 

fossem respondidas aleatoriamente pelos alunos, ao invés de serem deixadas em branco. 

 Abaixo segue a tabela com as análises das assertivas consideradas de cada grupo, 

alunos e professores, e calculadas em médias estatísticas, que foram alocadas nos blocos 

específicos das diretrizes administrativas escolhidas a serem trabalhadas na gestão escolar. 

 

 

Tabela 3: Escola Alfa 

Grupo Média de avaliações sobre cada afirmativa Aluno Professor 

P
la

n
ej

a 
m

en
to

   
   

  (
 A

 )
 1. As atividades propostas pela escola consideram os conhecimentos e as 

habilidades dos alunos. 3,49 3,86 

2. O planejamento pedagógico considera o contexto escolar e as necessidades 
dos alunos. 3,71 4,07 

3. A escola possui um plano de ação anual, no qual transmite informes para os 
alunos. 2,84 4,10 

4. A escola oferece orientação aos alunos, para adaptá-los nas atividades 
desenvolvidas na escola. 2,89 3,61 

5. Os alunos são convidados a participar do planejamento escolar anual. 1,99 2,32 

6. Os responsáveis são convidados a participar do planejamento escolar anual. 2,42 3,18 

C
o

o
rd

en
aç

ão
 /L

id
er

an
ça

   
  (

 B
 )

 7. Os alunos possuem espaço para expressar suas opiniões e sugestões dentro 
da escola. 1,95 3,96 

8. Os professores se identificam com os projetos desenvolvidos na escola. 3,84 3,89 

9. Os professores são incentivados a apresentarem seus conteúdos de uma forma 
mais dinâmica. 3,42 3,54 

10. A direção avalia e discute os índices de rendimento da escola com os alunos, 
pais e professores. 1,56 3,82 

11. A maneira de liderança e coordenação desempenhada pela direção e sua 
equipe é satisfatória para atender as demandas apresentadas na escola. 3,65 3,68 

12. Os profissionais que trabalham na escola apresentam um perfil adequado para 
desempenhar suas funções. 3,43 4,00 

13. Os problemas apresentados à Coordenação, são solucionados e supridos 
satisfatoriamente.  2,79 3,71 

C
o

n
tr

o
le

   
   

  (
 C

 )
 

14. A escola utiliza algum mecanismo para mensurar a satisfação da comunidade 
em relação aos processos desenvolvidos na escola. 2,00 3,36 

15. A direção controla e supervisiona o trabalho dos professores. 3,18 4,11 

16. A escola tem seus resultados comparados com o de outras escolas da mesma 
rede de ensino. 3,66 4,54 

17. O controle aplicado na escola influencia no desempenho dos trabalhos 
desenvolvidos. 3,17 3,92 

18.O controle aplicado sobre as tarefas desempenhadas pelos membros da escola 
é suficiente. 3,09 4,00 

19. Tenho conhecimento da última pontuação da minha escola no IDEB. 3,04 4,57 
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A
va

lia
çã

o
   

   
   

   
   

 (
 D

 )
 20. A satisfação dos alunos é mensurada e avaliada positivamente em relação ao 

processo de aprendizagem. 3,46 3,46 

21. A participação da direção é condicionante na conquista de melhores resultados 
no processo de ensino- aprendizagem. 1,61 3,64 

22. A escola precisa modificar em alguns aspectos para melhorar sua qualidade de 
ensino. 4,62 3,45 

23.Os resultados dos avaliadores externos, IDEB e SAERJ, da escola são 
satisfatórios. 3,35 4,07 

24. Os alunos são preparados para as avaliações externas- IDEB e SAERJ. 3,58 4,28 

25. Minha participação é importante para a melhoria dos indicadores externos. 4,39 4,57 

 

Ao analisar o quadro acima pode-se verificar que os dois grupos pesquisados 

mantiveram percepções semelhantes na maior parte das linhas investigativas em cada 

elemento do processo administrativo considerado, mantendo diferenças significativas em 

algumas questões, sendo duas delas relativas a coordenação e liderança, uma frente ao 

controle e outra à avaliação. Então, para uma análise mais detalhada das considerações dos 

distintos grupos, cada item do processo administrativo foi analisado separadamente, baseado 

nas linhas investigativas que os compõem. 

                  

 

A) PLANEJAMENTO 

 

Analisando as percepções dos alunos e professores referentes ao planejamento 

desenvolvido na escola Alfa, pode-se concluir que os dois grupos consideram que as 

atividades aplicadas na escola levam em conta o contexto escolar, as necessidades e 

habilidades dos alunos, caracterizando assim um planejamento reflexivo, e cuidadoso que a 

escola elabora para ser trabalhado. 

No entanto, quando questionados sobre a existência de um planejamento anual e a 

comunicação do que se decide no planejamento, observa-se uma discrepância entre as 

considerações dos referidos grupos, os alunos consideram que esta prática não acontece em 

sua escola, enquanto os professores acreditam ocorrer. Assim, pode-se verificar que este 

planejamento não está claramente exposto para os alunos, bem como os canais de 

comunicação não estão funcionando de modo apropriado. 

Outros itens que se observa discordância nas considerações entre os grupos são os 

relacionados ao convite realizado pela escola aos responsáveis para participarem da 
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construção do planejamento, assim como a disponibilidade da escola em orientar os alunos 

para um processo de adaptação em relação às atividades desenvolvidas na escola.  

Os alunos afirmam que a escola não se preocupa em adaptá-los ao que foi decidido, 

que a comunicação destas decisões não ocorre de forma plena e que os seus responsáveis não 

são convidados para a formulação deste planejamento, sendo o oposto a consideração dos 

professores em relação a estes aspectos. No que se refere à participação dos alunos na 

formulação do planejamento, os dois grupos, avaliaram igualmente que a escola não convida 

os alunos a participar. 

Assim, pode-se estabelecer que o planejamento na escola Alfa não ocorre conforme o 

indicado por autores que descrevem sobre a boa prática do planejamento tal como, Drucker 

(2003) e Maximiano (2004), afirmam que uma das características para um bom planejamento 

é  a obtenção de dados de entrada, que incluem dados do meio externo e interno e em seguida 

a análise e interpretação destes dados para a criação e análises de alternativas. Uma vez que, 

os dois grupos analisados afirmam a ausência dos alunos na construção do planejamento a ser 

elaborado pode-se afirmar que este não contempla todos os grupos que deveriam ser 

envolvidos.  

Ainda que, os alunos não possuam conhecimento o bastante para auxiliarem na 

construção do planejamento, devia-se considerar os seus responsáveis e promover o 

envolvimento dos alunos nas questões que serão trabalhadas na escola impulsionando deste 

modo a participação dos alunos. 

 Considerando as indicações de Libâneo (2011) sobre a temática  planejamento, que 

segundo o referido autor ao ser inserido no contexto escolar resulta no denominado Projeto 

Político Pedagógico (PPP) que define: metas, projeta ações, institui procedimentos e 

instrumentos de ação, e  segundo Lück (2009) o PPP deve ter sua origem na coletividade dos 

docentes, pais, alunos e funcionários. Pode-se avaliar mais uma vez que, a ausência do grupo 

de alunos na construção do planejamento desenvolvido na escola Alfa, é uma das principais 

falhas na construção do planejamento segundo a referência dos autores considerados nesta 

pesquisa. 

Mas resta ser analisada a percepção do corpo diretivo sobre este aspecto. A 

coordenadora de turno ao ser questionada sobre o planejamento das ações de gestão da escola, 

relatou que estas atribuições já são determinadas numa instância superior e publicadas no 

Diário Oficial do Estado do RJ (DO- RJ), mas que na realidade estas são executadas conforme 

o surgimento das necessidades. Afirmando que o acompanhamento das ações de gestão é 
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quase impossível, devido à falta de mão- de -obra em vários setores na escola e a sobrecarga 

existente. 

“as atribuições da gestão são definidas pelo órgão superior e a gente 

toma conhecimento pelo diário oficial, mas na verdade vai se fazendo 

de acordo com o que vai surgindo para se resolver (...) é praticamente 

impossível gerir e acompanhar; falta funcionário em vários setores e 

isto gera uma sobrecarga em todos nós.” ( fala da coordenadora) 

A diretora adjunta indagada sobre o planejamento das ações de gestão informou que 

este está incluso no Planejamento Pedagógico e disponibilizado publicamente no site da 

escola, podendo ser acessado por qualquer interessado e que o acompanhamento destas ações 

acontece de duas formas, externo exercido pela GIDE (Gestão Integrada da Escola) da 

SEEDUC/RJ, onde cada grupo da GIDE é responsável por seis escolas da rede da mesma 

região administrativa, e o interno exercido pela própria direção. 

O diretor geral questionado sobre o planejamento desenvolvido na escola Alfa 

informou que os planos das ações de gestão são discutidos com os outros membros da escola 

e posteriormente disponibilizados no site da escola e que o acompanhamento destas ações é 

realizado internamente pela direção da própria escola e externamente pela GIDE. 

“Sim, o planejamento é discutido e disponibilizado no site da escola. 

E o acompanhamento é realizado pela direção e pela sua equipe e 

externamente pela GIDE”. (fala do diretor geral) 

O site da escola pode ser visitado pelo endereço http://mabreu2011.wordpress.com e 

ao entrar neste site o visitante se depara com vários links de acesso público, inclusive de 

vários outros órgãos públicos, como o da SEEDUC.  No link denominado planejamento, que 

encontra-se do lado direito do referido site, o visitante tem acesso aos planejamentos 

pedagógicos das disciplinas para cada série, além dos projetos para o referido ano e os planos 

de ação para ao alcance das metas estabelecidas pelo Saerj e IDEB. 

Assim, pode-se observar que existe um espaço de informação sobre o planejamento, 

no entanto só souberam responder sobre o assunto os diretores, informando que este se 

encontra inserido no planejamento pedagógico e disponibilizado no site da escola, sendo seu 

acompanhamento realizado internamente por eles (diretores) e externamente pela (GIDE), o 

que transpareceu uma falta de informação ampla referente a este aspecto, já que um de seus 

membros não soube responder com precisão sobre o referido processo.  

http://mabreu2011.wordpress.com/
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Corroborando desta forma o que já tinha sido apurado anteriormente na percepção dos 

alunos, que as questões definidas no planejamento não são satisfatoriamente divulgadas e indo 

de encontro segundo as percepções dos diretores e professores, sendo este um dos aspectos 

necessários a ser revisto. Mesmo sendo declarado por parte de alguns membros que este 

planejamento é divulgado para consulta pública no site próprio da escola, não pareceu estar 

muito bem esclarecido para os alunos e para um dos membros diretivo. 

 Quanto à participação dos membros declaram a ausência dos responsáveis na 

participação do processo educacional dos alunos, destacando ser este um dos grandes 

problemas enfrentados por eles, já que muitos pais acreditam que a escola é suficiente para 

cumprir o papel educacional isoladamente. Como consequência, alguns alunos veem a escola 

somente como um vínculo social, dissociando-se da concepção de uma formação acadêmica 

para a obtenção de cultura e conhecimentos científicos que irão lhes proporcionar maiores 

condições na conquista de um emprego e uma vida estável. Já os professores declaram que 

estes são comprometidos, participativos e ativos, buscando sempre a superação das 

dificuldades e problemas existentes. 

Ficando, desta forma, constatado mais uma vez a não participação dos responsáveis e 

dos alunos na construção do planejamento, comprometendo assim a formulação de um 

planejamento desejável na visão dos autores que tratam sobre a temática e que conceituam ser 

de suma importância a consideração de dados internos e externos para subsidiarem as 

decisões e os objetivos a serem traçados dentro de uma instituição. 

 

 

B) COORDENAÇÃO/LIDERANÇA 

 

No que se refere à Coordenação e Liderança, observa-se que os dois grupos 

consideram positivos a liderança desempenhada pela direção para a solução das demandas 

ocorridas na escola, assim como no trabalho desta em auxiliar os professores a se 

identificarem com os projetos adotados pela escola. Corroborando desta forma com a 

conceituação apregoada por Libâneo (2011, p.350) que afirma que coordenar e dirigir 

significa assumir, perante os envolvidos, a responsabilidade de fazer a escola atingir os 

objetivos, estando “a serviço das pessoas e da organização, (...), assessorar os professores e 

prestar-lhes apoio logístico na sala de aula”. 
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Mas ocorrem divergências entre os grupos nas outras avaliações, principalmente nas 

considerações sobre a existência de espaço para os alunos dentro da escola para expressarem 

suas opiniões e sobre a integração de todos os membros por parte da direção para discutir 

sobre seus índices de rendimento, afirmando os alunos não ocorrer esta prática dentro da 

escola, enquanto os professores afirmam acontecer. Assim, pode-se verificar que a 

Coordenação na escola Alfa não está sendo exercida de forma plena segundo a conceituação 

de Libâneo (2011, p.350), pois nesta perspectiva os profissionais que desempenham esta 

função precisam estar cientes de que sua participação é interativa, ou seja, necessitam saber 

coordenar o trabalho conjunto, além de discutir e avaliar a prática adotada dentro da escola. 

Nos outros aspectos verificados sobre a satisfação dos membros, alunos e professores, 

no quesito Coordenação/Liderança as diferenças entre suas avaliações não são 

suficientemente acentuadas, não podendo ser consideradas divergentes ou semelhantes, mas 

sim próximas de uma quase ocorrência destas. Desta forma, pode-se concluir que a 

Coordenação/Liderança desempenhada na escola não é plenamente satisfatória na 

consideração destes grupos, apresentando um grau de insatisfação maior no grupo dos alunos. 

Na conceituação dos autores sobre a referida temática descrita nos capítulos anteriores 

verifica-se que a Coordenação advém da necessidade de uma organização, com grande 

número de participantes, de fracionar o seu trabalho para assegurar a eficiência da instituição 

como um todo e neste processo é necessário a figura do líder, ou líderes, saber lidar com as 

pessoas, administrar e gerenciar recursos tecnológicos, materiais, físicos e financeiros, 

segundo Jordão (2006). Além disso, necessitam de “formação específica a fim de buscar 

soluções para os problemas” enfrentados pela instituição segundo Libâneo (2011, p.350).  

 Assim, verificando a percepção dos membros em relação à necessidade de formação 

específica para desempenharem suas funções e quais características desenvolvidas em suas 

funções consideram serem “o diferencial” no seu trabalho, observa-se as seguintes 

declarações expostas abaixo. 

 A coordenadora de turno declara na entrevista que considera necessário conhecimento 

em gestão para desempenhar o seu cargo, já que muitas vezes se encontra desorientada para 

solucionar certos problemas apresentados e que os soluciona através de “eliminações”; e 

acredita que se tivesse um preparo maior, teria uma visão ampla da situação e seu tempo 

despendido para solução de tal seria reduzido. 

“como coordenadora acredito ser necessário sim ter conhecimento 

de gestão para desempenhar a minha função, várias vezes me 
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encontro perdida e sem saber como solucionar os problemas que vão 

chegando e eu acabo resolvendo por eliminação, então talvez se eu 

tivesse uma formação na área de gestão poderia ter uma visão melhor 

da situação e não demoraria tanto tempo para resolver os 

problemas” (fala da coordenadora) 

Em relação ao que considera ser o fator diferencial no seu trabalho, declarou que 

acredita ser a supervisão realizada sobre os alunos, verificando os que não se encontram 

dentro de sala de aula e direcionando-os para suas aulas, não permitindo, assim, que os alunos 

percam os conteúdos e também avisando aos professores que o seu horário de aula já iniciou e 

que os alunos o aguardam em sala de aula, evitando assim tempo ocioso dentro da escola. Ela 

declara não possuir nenhuma formação específica na área de gestão, expondo que sua prática 

é baseada em experiências cotidianas das escolas em que já trabalhou. 

A diretora adjunta da escola Alfa questionada sobre a necessidade de conhecimentos 

em gestão para exercer o cargo de diretor adjunto em uma escola, declarou que acredita ser de 

grande importância, uma vez que estes conhecimentos auxiliam e acrescentam bastante para 

as práticas a serem desempenhadas dentro da escola. 

“com certeza o conhecimento em gestão é muito importante para 

desempenhar o cargo de diretor, estes conhecimentos auxiliam muito 

na hora de colocar em prática as obrigações que tem que ser 

realizadas na escola”(fala da diretora adjunta) 

Acredita que o fator diferencial para o resultado do seu trabalho e dos bons índices 

alcançados pela escola no IDEB deve-se ao o Planejamento Integrado promovido pela 

direção, onde os professores trabalham pautados sobre o currículo mínimo estabelecido pela 

SEEDUC/RJ, para preservar a flexibilidade do planejamento e a exposição deste no site da 

escola para consulta de qualquer interessado. Além do bom relacionamento entre a direção da 

escola e toda equipe escolar.  

 O diretor geral ao ser indagado sobre os mesmos aspectos declarou ser imprescindível 

tais conhecimentos, pelo fato de se estar gerindo algo, que possui um quantitativo grande 

como: 112 professores, 50 funcionários e 1700 alunos, aproximadamente; e por isso está 

concluindo seu terceiro MBA ligado a área de gestão educacional. Afirmando que o fator 

diferencial para o sucesso do seu trabalho e consequentemente os bons índices alcançados foi 

o trabalho em equipe desenvolvido na escola. 
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“Sim, totalmente, já que estou gerindo algo grande, em torno de 112 

professores, 50 funcionários e 1700 alunos e por isso busco estar 

sempre atualizado e estou concluindo meu terceiro MBA na área e 

considero que o diferencial é o trabalho em equipe desenvolvido na 

escola”. (fala do diretor geral) 

Então ao se verificar a formação acadêmica do corpo diretivo da escola Alfa observa-

se que os diretores possuem formação específica, já que os dois diretores detêm 

especialização em gestão educacional, exceto a coordenadora de turno que detém 

especialização em outra área de conhecimento. No entanto, todos os membros entrevistados 

do corpo diretivo afirmam ser necessário o conhecimento em gestão para desempenharem 

suas funções, já que a escola é uma instituição com um número expressivo de pessoas para ser 

administrado, destacando como problemas internos a falta de funcionários da área de apoio e 

uma sobrecarga destes, a necessidade de uma reforma em sua infraestrutura, a questão 

comportamental dos alunos com o restante dos membros na escola e a necessidade de uma 

maior permanência dos professores e alunos na escola.  

Logo, de acordo com o que foi declarado pelos membros do corpo diretivo, pode-se 

inferir que estes acreditam desempenharem uma coordenação/liderança satisfatória em sua 

escola, uma vez que seus diretores buscaram conhecimentos específicos para desempenharem 

suas funções e ainda buscam. Além disso, destacam promoverem um trabalho interativo 

dentro da escola, auxiliando os outros membros na execução de suas tarefas, conscientes de 

que o alcance dos objetivos estabelecidos advém da capacidade das pessoas trabalharem em 

conjunto, permitindo a todos se sentirem parte daquela obra.  

No entanto, ao se comparar com a percepção dos outros grupos analisados, percebe-se 

que estes ainda não se sentem parte integrante da obra construída, sendo este talvez um dos 

aspectos necessário a ser revisto para se alcançar a efetivação de uma coordenação/liderança 

satisfatória segundo os preceitos pré-estabelecidos dos autores que descrevem sobre o assunto 

considerado neste trabalho de pesquisa. 

Também foram questionados aos membros diretivos sobre suas visões quanto ao novo 

processo de escolha para o cargo de diretor geral através de concurso e como eles acreditam 

que este novo processo pode beneficiar ou prejudicar a escola a ser dirigida por um ocupante 

oriundo desta nova forma de seleção para o cargo de gestor, outrossim suas opiniões quanto 

ao processo de eleição para a escolha do ocupante do referido cargo. 
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A coordenadora de turno ao falar sobre a nova forma de seleção para o cargo relatou 

que considera este novo critério de seleção péssimo para a escola, pois já vivenciou esta 

experiência na outra escola onde atuava anteriormente e pode constatar que foi um desastre 

em todos os sentidos para a comunidade escolar e também tem conhecimento de outras 

escolas que tiveram seus diretores por este tipo de seleção que passaram ou estão passando 

pela mesma situação sem alcançar bons resultados. Avalia que as consequências para o 

desenvolvimento da escola não são as melhores nem as desejadas por todos, pois como uma 

“pessoa que cai de paraquedas naquela escola, sem conhecer sua realidade” poderá ter 

visões de projetos exequíveis para aquela comunidade. Acrescentando que não consegue 

visualizar nenhum benefício para a comunidade escolar com esta nova forma de ocupação 

estabelecida pela SEEDUC para o cargo de diretor geral. 

Sobre o processo de eleição para a ocupação do cargo de diretor geral da escola  a 

coordenadora de turno destaca que este possui como positivo a consideração das 

características de vivência naquela escola, de sua experiência nas atividades afins 

desempenhadas anteriormente e pertencimento aquela comunidade.  Como aspecto negativo, 

relata que em alguns casos esse processo gera um “racha” entre os membros da escola, pois 

alguns membros que pertenciam à chapa que foi derrotada sentem-se inibidos perante os da 

chapa vencedora, ocasionando um mal estar entre os membros ou até mesmo declarações de 

inimizades e isto prejudica o desempenho da escola como um todo. Porém considera o tempo 

de dois anos, destinado a estes gestores muito pouco para produzir um bom trabalho. 

A diretora adjunta a respeito do novo critério de seleção para o cargo de diretor geral 

através de concurso afirma ser esta uma questão de perfil na qual pode acontecer de o 

ocupante do cargo ter conhecimentos múltiplos, mas não ter condições de se adaptar a 

determinados contextos presenciados na escola. No entanto, não consegue prever que tipo de 

consequência poderia acarretar para a escola esta nova forma de ocupação. Mas salienta ser 

um processo democrático que recebe as pessoas que fazem parte do quadro e apresentam o 

desejo de desempenhar tal função, diferenciando em sua visão do processo de indicação que 

anteriormente era aplicado. 

Explica que essa nova forma de ocupação-concurso, para o cargo de diretor contribui 

para melhorar a gestão da escola desde que seus ocupantes sejam comprometidos e que 

também seja capaz de se relacionar satisfatoriamente com toda a equipe escolar e que esteja 

disposto a desempenhar um trabalho com qualidade.  
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No processo de eleição para o mesmo cargo só consegue visualizar aspectos positivos, 

uma vez que, são os profissionais da casa que participam do processo, assim os que irão votar 

nele já o conhece, assim como o seu trabalho. Mas salienta que o tempo de dois anos 

destinado nesta forma de ocupação não é suficiente e afirma que mesmo já sendo professor da 

escola, este não conhece a escola como um todo, então o primeiro ano é dedicado para 

conhecer a escola e mais um ano é muito pouco para planejar e aplicar qualquer projeto e 

inovações de qualidade. 

O diretor geral indagado sobre o novo critério de seleção para o cargo de diretor 

através de concurso, respondeu acreditar que num determinado momento esta forma se 

esgotará, pois a pessoa pode deter conhecimentos para a área, mas pode não apresentar o 

perfil para tal. Destaca que deveria haver capacitação para os que já se encontram nas escolas, 

e estes serem eleitos, assim como acontece nas Universidades públicas. Mas por ser um 

processo muito recente não viu nenhum resultado, então não preferiu fazer nenhum juízo de 

valor, destacando que tipos de consequências ou contribuição isso poderia trazer para o 

desenvolvimento de gestão na escola. 

“eu acredito que em algum momento esta forma de seleção irá se 

esgotar, pelo fato de que a pessoa pode até ter conhecimento na área, 

mas pode não ter o perfil para ser um gestor, o que deveria acontecer 

é a capacitação para aqueles que já ocupam o cargo e estes devem 

ser eleitos assim como acontece nas maiores Universidades Públicas 

de nosso país, por um processo plenamente democrático (...) como 

esta nova forma de ocupação é muito recente não pude presenciar 

nenhum trabalho deste tipo, então prefiro não dar nenhuma opinião 

sobre”.(fala do diretor geral) 

A respeito do processo de eleição, o diretor geral da escola Alfa caracteriza como 

positivo neste processo a convocação da comunidade a participar do cotidiano escolar, 

trazendo esta para dentro da escola; e como negativo não consegue vislumbrar nenhum 

aspecto, já que acredita não haver possibilidade deste voto ser comprado por mais que haja 

troca de bens materiais, uma vez que a comunidade irá optar pela qualidade daquela escola, 

tendo que este voto ser conquistado e, além disso, salienta ser este o sistema adotado dentro 

das Universidades para escolha de seus gestores, mas acredita que dois anos é muito pouco 

tempo para desempenhar um bom trabalho. 
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Assim, os membros do corpo diretivo relataram que para a ocupação do cargo de 

diretor geral, ser a melhor opção a eleição, uma vez que esta é legitimamente a mais 

democrática, tendo aspecto negativo somente na visão de um de sues membros, e nenhum 

deles corroboram com a nova modalidade concurso para o cargo, por temerem a não 

adaptação do ocupante a realidade e contextualização de uma escola a qual não pertence, por 

mais que obtenha conhecimentos sobre gestão. 

Então, o gestor independentemente de sua forma de ocupação deve estar ciente que ao 

assumir a posição de líder tem que exercer um papel de influência segundo Robbins (2006), 

no qual suas ações encorajam um grupo de pessoas para o alcance de uma meta 

compartilhada, assim para obter sucesso o gestor deve ter capacidade de trabalhar em 

conjunto com as pessoas, tanto na construção dos objetivos como na sua execução, 

promovendo a participação de todos na dinâmica do trabalho desenvolvido. 

 

 

C) CONTROLE 

 

Recorrendo as indicações de autores especialistas sobre o assunto, verifica-se que para 

Fayol, o controle é uma das fases mais importantes dentro do processo administrativo e 

Maximiano (2004) determina que nesta fase devem ser realizadas aquisições de informação, 

para se ter ciência de como estão se encaminhando as atividades. No entanto, ao se observar 

as percepções dos grupos de alunos e professores pode-se identificar uma ausência de 

mecanismo de verificação sobre a satisfação da comunidade em relação aos processos 

desenvolvidos na escola, não preenchendo assim umas das prescrições estabelecidas para a 

fase de controle que é a verificação da eficácia de suas atividades. As médias encontradas 

sobre esta característica apresentam uma insatisfação maior no grupo dos alunos e mediana no 

grupo dos professores. 

Como etapa seguinte, Maximiano (2004) afirma que devem ser feitas comparações 

com os dados extraídos da coleta de informações, mas nesta pesquisa verificou-se se existem 

comparações com os resultados de outras escolas e neste quesito observou-se a efetividade 

desta característica, realizando assim a escola Alfa a comparação de seus trabalhos, através de 

seus resultados verificados externamente, com seus pares. 

Também foram verificadas outras características nesta fase do processo 

administrativo, tais como se a escola de fato realiza um trabalho de controle e supervisão para 
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os trabalhos desenvolvidos pelos professores no desempenho de suas funções e observa-se 

que segundo a percepção dos professores existe sim este controle e supervisão por parte da 

direção, mas os alunos avaliaram de forma neutra este quesito, sendo talvez pela falta de 

conhecimento dos alunos sobre este processo aplicado na escola. 

Outro aspecto que também foi objeto de verificação através dos questionários, foi se 

os grupos acreditam que o controle aplicado pela escola influencia no desempenho do 

trabalho, tentando observar deste modo se o controle aplicado tenta convergir para o alcance 

dos objetivos da instituição, que são melhores índices na avaliação do processo educacional, 

medido pelo IDEB. Observa-se que mais uma vez os alunos mantiveram uma avaliação 

intermediária, enquanto os professores a avaliaram positivamente, ou seja, confirmam que o 

controle exercido pela escola influencia sim na atual posição alcançada pela escola nos 

índices IDEB. 

Além disso, ainda foram verificadas suas percepções a respeito da suficiência do 

controle aplicado pela escola e se eles têm conhecimento da última pontuação da escola no 

IDEB, e para grande surpresa mais uma vez é verificado o distanciamento dos alunos e a 

positividade dos professores. Surpresa pelo fato de que ao adentrar na escola existe um mural 

imenso, destacando toda a trajetória da escola nas avaliações do IDEB, além de vários 

cartazes parabenizando a todos da escola por conseguirem alcançar o primeiro lugar do IDEB 

em sua região administrativa. Sendo talvez isto uma representação da falta de interesse ou 

desconhecimento do significado do que isto representa para todos que compõem a escola, por 

parte dos alunos. 

 Observando-se a percepção do corpo diretivo quanto ao controle desenvolvido na 

escola, a coordenadora de turno declara ao ser indagada sobre o atual resultado do IDEB da 

escola Alfa o seguinte: “Sempre se pode melhorar, mas fazendo um comparativo com as 

outras escolas da mesma rede, esta escola é excelente, mas para melhorar de fato os alunos 

precisam se esforçar e se dedicarem mais aos seus estudos.” 

 Questionada sobre a necessidade de revisão de alguns processos, salientou que a 

escola para melhorar o seu desempenho necessita de mais funcionários na área de apoio, já 

que muitas vezes são desviados os funcionários terceirizados da limpeza para ajudar nos 

serviços burocráticos. Como resultado, há uma sobrecarga em todos os setores de apoio, 

também acrescenta que a escola necessita de uma reforma em sua infraestrutura, pois existem 

problemas na parte elétrica, nos encanamentos dos banheiros, portas e mobiliários muito 

deteriorados, e falta verbas para esta melhoria. 



99 

 

 

 

A diretora adjunta questionada em entrevista sobre os mesmos aspectos, salientou a 

colocação da escola nos índices IDEB, enfatizando que eles são o 2º lugar deste indicador no 

Estado do RJ. No entanto, acrescenta que os alunos ingressam com uma defasagem muito 

grande, devido ao fato destes serem oriundos da aprovação automática, já que a escola não 

possui mais o 1º segmento do Ensino Fundamental sendo inicializado no 6º ano e formando 

turmas heterogêneas e gerando um perfil diferenciado nesta escola. 

“A nossa escola é o segundo lugar no Estado do RJ no IDEB, o 

nosso grande problema são os alunos que veem da aprovação 

automática, é que como a escola não tem mais o primeiro segmento, 

os alunos  ingressam no 6º ano e muitos deles apresentam muita 

dificuldade e os nossos professores têm que fazer todo este resgate de 

conteúdo e aprendizagem com eles, e isso provoca a formação de 

turmas heterogêneas, gerando um perfil bem diferenciado na 

escola”(fala da diretora adjunta) 

Em relação aos processos que considera que precisam ser revistos, destaca como um 

dos fatores precípuos a serem trabalhados na escola o “limites dos alunos”, suas questões 

comportamentais, principalmente a falta de respeito de alguns dos alunos, já que interfere 

bastante em seus aprendizados. Os alunos têm dificuldades em identificar e respeitar a 

hierarquia dos mecanismos que norteiam a escola, além da falta de respeito com o próximo. 

Salienta ainda que este processo para ser superado é necessário a participação e auxílio dos 

pais/responsáveis, no entanto, estes se apresentam muito despreparados e possuem a visão de 

que a escola tem que realizar o papel educacional de forma exclusiva, caracterizando a escola 

como “um depósito de alunos” e demonstrando a desestruturação das famílias.  

Direcionando então os mesmos questionamentos para o diretor geral da escola Alfa, 

este  destacou que a escola alcançou a meta estabelecida pelo IDEB e, além disso, conquistou 

o primeiro lugar das escolas de Niterói. Dentre os processos que acredita que devem ser 

revisto na escola, declarou que em sua visão melhores resultados só podem ser alcançados 

com a adoção de uma dedicação exclusiva dos professores, deixando de ser um professor 

“volante” e passando mais tempo dentro da escola e adicionado a isso os alunos também 

deveriam estudar em horário integral. Com isso acredita que todas as escolas melhorariam 

seus índices consideravelmente. 

Assim, os membros diretivos quando perguntados da relação de sua escola com os 

resultados do IDEB, todos destacaram a posição precedente da escola, comparada as outras, 
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com orgulho, mas sempre destacando que a escola ainda precisa melhorar em vários outros 

aspectos e também a necessidade de mudanças administrativas hierarquicamente superiores, 

assim como o sistema de matrícula definido pela SEEDUC, que compromete visivelmente o 

planejamento escolar anual. 

Após a avaliação da percepção dos três grupos, pode-se inferir que tanto para os 

professores como a direção da escola observa-se que controle é aplicado de forma eficiente na 

escola Alfa embora alguns entrevistados apontem a necessidade de aprimoramento de alguns 

pontos. No entanto, os alunos parecem estar alienados sobre este processo ocorrido dentro da 

escola, não sabendo nem mesmo posicionar-se a respeito da colocação da escola nos índices 

IDEB, sendo este amplamente divulgado pela escola e facilmente identificável ao se chegar 

na escola. Pode-se inferir que os alunos precisam participar mais dos processos desenvolvidos 

na escola e que a comunicação precisa ser melhorada. 

Sendo esta participação da comunidade um elemento de extrema importância definido 

na visão de Lück (2009) que conceitua que tanto o controle como a avaliação devem ser 

abrangentes cobrindo todos os aspectos que permeiam o ambiente escolar, tendo de serem 

versáteis e sempre atualizados, com ampla participação dos membros que participam do 

processo. 

  

 

D) AVALIAÇÃO 

 

Revendo a literatura tratada nesta pesquisa, verifica-se que a avaliação não se encontra 

enunciada de forma explícita dentro do processo administrativo, e sim um componente 

definido dentro do processo de controle. No entanto, é definida como parte final de todo o 

processo administrativo, com fins de se descobrir possíveis desvios na consecução do 

planejamento e evitá-los através de medidas corretivas e preventivas. 

Observando-se a percepção dos grupos, alunos e professores, verifica-se que ambos 

grupos apresentam um elevado grau de satisfação em relação ao processo de aprendizagem e 

que consideram importante suas participações para a melhoria dos indicadores externos- 

IDEB e SAERJ.  

No entanto, os alunos declaram não se sentirem preparados para estas avaliações e 

tampouco consideram que o resultado conquistado pela escola é satisfatório, destoando com a 
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consideração dos professores. Os alunos avaliam ainda que a participação da direção não é 

significante para a melhora destes resultados e, declaram ainda em maior percentual que a 

escola precisa modificar para melhorar. 

 Então no processo de avaliação podemos perceber mais uma vez que o nível de 

satisfação dos professores é mais acentuado do que o nível dos alunos, e estes parecem ser 

contraditórios em suas avaliações uma vez que, declaram estar satisfeitos com o processo de 

ensino aprendizagem, mas concomitantemente declaram que sua escola não detém bons 

índices nos avaliadores externos. 

Assim, verifica-se no grupo dos alunos, mais uma vez, a falta de capacidade de 

compreensão sobre uma das partes no processo administrativo, e segundo Robbins (1978), 

esta capacidade de compreensão de todos da Instituição/organização é essencial para a 

realização de um sistema de avaliação eficaz. 

Estendendo a verificação da percepção dos alunos, verificamos que suas principais 

reclamações/sugestões pautam-se sobre a infraestrutura da escola, reduzidas atividades 

extracurriculares, reduzida participação nas decisões e processos desenvolvidos na escola e 

problemas de relacionamento e formas de tratamento entre os membros da escola. 

Investigando-se sobre a percepção do corpo diretivo em relação à etapa avaliação e o 

que a escola utiliza internamente de ferramenta para a realização desta etapa, a coordenadora 

de turno  soube relatar somente quanto à existência dos mecanismos internos de avaliação 

referente aos alunos, onde estes são realizados em forma de simulado para o preparo do 

ENEM, desde o 6º ano até o 9º ano do Ensino Fundamental, de uma forma adequada para 

cada série, com o objetivo dos alunos já irem se adaptando a esta forma de avaliação. 

“a avaliação é feita por simulado para preparar os alunos para o 

ENEM desde o 6º ano, assim eles já vão se preparando para este tipo 

de avaliação, mas claro que a prova é de acordo com a série do 

aluno, agora quanto aos professores e os funcionários se existe 

alguma forma de avaliação não sei te responder, mas se existe e se 

sou avaliada por alguém também desconheço”(fala da coordenadora 

de turno) 

Sobre o sistema de avaliação IDEB e SAERJ acredita ser uma boa ferramenta, pois 

auxilia a escola a se conhecer e a melhorar e cita como exemplo que na última avaliação o 9º 

ano do Ensino Fundamental foi muito ruim, então a escola solicitou a ajuda do PIBID em 

parceria com a UFF, para ajudar a melhorar as notas destes alunos. No entanto, ainda não 
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conseguiu visualizar o quanto isto ajuda de fato a escola, se existe algo político por trás, como 

mais verba de algum lugar desconhecido ou se é algo utilizado para propagandas e promoções 

de algum tipo. 

A diretora adjunta informou igualmente a coordenadora que a avaliação interna para 

os alunos acontece através de simulados para todas as séries com objetivo de já irem 

adaptando-os as formas de avaliações externas. Já para os professores este tipo de avaliação é 

exercido pela própria direção, através da visualização dos mapas das turmas em cada 

disciplina. 

Quanto a sua opinião em relação aos avaliadores externos IDEB e SAERJ, acredita 

que, em particular o IDEB, serve para esboçar a atual situação da educação no Brasil e 

destacar o que cada Estado precisa trabalhar para melhorar seus índices de colocação. O 

SAERJ acompanha a mesma lógica, sendo idealizado para unificar o ensino dentro do Estado 

do RJ, para se verificar com maior clareza onde estão ocorrendo as falhas. Destaca que ambos 

são importantes, já que auxiliam na formulação de estratégias no combate as defasagens 

apresentadas nas referidas avaliações. 

“Os avaliadores externos principalmente o IDEB servem para 

mostrar a população a real situação da educação no Brasil, 

apontando qual Estado precisa melhorar mais nos índices de 

colocação, e o SAERJ surgiu na mesma lógica para ajudar o Estado 

do RJ a desenhar um mapa e verificar com mais facilidade onde estão 

acontecendo as falhas. Acho estes indicadores importantes sim, eles 

ajudam bastante as escolas a identificar onde estão os problemas e 

auxilia na construção de estratégias para superar as principais 

defasagens da escola que é possível de se verificar nestas 

avaliações”.(fala da diretora adjunta)  

Indagado sobre as mesmas questões o diretor geral esclareceu que há quatro anos 

iniciou o sistema de simulado para os alunos, salientando que o SAERJINHO baseou-se no 

trabalho que eles já desenvolviam com os alunos ao longo do ano. Quanto aos professores, 

informou que estes são avaliados através do desempenho dos alunos na disciplina pelo qual é 

responsável e quanto aos funcionários de apoio, afirmou não existir uma avaliação, sendo este 

medido pelo resultado de seu trabalho. 

Solicitado a dar sua opinião sobre os atuais avaliadores externos declarou que o IDEB 

é uma meta estabelecida para ser apresentada a população em geral, mas que não considera as 
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peculiaridades de cada escola, medindo-se desta forma escolas heterogêneas. Ele estabelece 

como exemplo os Colégios Públicos Militares e Pedro II, onde as diferenças para ingresso, 

permanência, além da carga horária das disciplinas serem totalmente diferentes dos Colégios 

Públicos Estaduais e que ao final deste processo sofrem comparação com os primeiros. Mas 

destaca ser válida a instituição destes índices para monitorar como está o desenvolvimento 

destas escolas, mas sem utilizar comparações com outros pares heterogêneos. 

“O IDEB é uma meta estabelecida para ser apresentada a 

população em geral, mas não considera as peculiaridades da escola, 

medindo de forma igual escolas que são heterogêneas, como por 

exemplo, os colégios militares e o Pedro II, lá os alunos tem que 

prestar concurso para entrar na escola e também existe diferença na 

carga horária das disciplinas (...) o que as fazem ser totalmente 

diferente da realidade dos colégios públicos estaduais e que no final 

são medidas do mesmo jeito, (...) acho que estes índices são 

importantes se forem utilizados como forma de monitoramento do 

desenvolvimento da escola, mas sem fazer comparações com outras 

escolas heterogêneas.”(fala do diretor geral) 

Resumindo as declarações dos membros do corpo diretivo, pode-se verificar que na 

escola Alfa a avaliação é realizada para os alunos através de simulados para irem adaptando-

os as futuras avaliações externas. Os professores são avaliados de acordo com o 

aproveitamento dos alunos em suas respectivas disciplinas, não havendo para os professores 

uma avaliação específica, assim como os funcionários de apoio da escola, sendo o trabalho 

deles medido conforme o resultado apresentado, transparecendo este último uma relevância 

muito vaga na consideração de seu trabalho. 

Na consideração destes membros sobre os avaliadores externos (IDEB e SAERJ), 

acreditam ser estes válidos como uma ferramenta indicativa de como estão em seu 

desempenho, ajudando desta forma a traçarem estratégias para melhorarem seus trabalhos, no 

entanto o diretor geral salienta que estes avaliadores não consideram a realidade de cada 

escola, apresentando a sociedade uma comparação injusta, uma vez que realizam 

confrontações homogêneas em realidades heterogêneas.  

Logo, considerando as três percepções verifica-se que a escola não possui uma forma 

de avaliação interna completa para seus membros, apesar de seus diretores/gestores deterem o 

conhecimento de que é a partir dos resultados obtidos na avaliação é que se têm possibilidades 
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de se traçar novos planos para superarem suas dificuldades apresentadas.  Ficando claro de 

que os alunos não são plenamente integrados no processo, como um dos membros 

participantes. 

Assim, recorrendo à teoria abordada nesta pesquisa, nota-se que segundo a 

conceituação de Lück (2009) para a efetivação da avaliação, faltam alguns elementos do 

processo de estágio que seriam a coleta de dados, referentes à avaliação dos funcionários e 

dos professores diretamente, além do registro e análise deste dados, para então desenvolver 

projetos e novos planos de ação. De acordo com Koontz e O’ Donnell (1969)  a avaliação 

permite descobrir desvios antes da ocorrência real e assim evitá-los com a adoção de medidas 

adequadas e segundo Robbins (1978) a avaliação permite identificar o quanto a participação e 

o desempenho de um trabalhador contribui para se alcançar os objetivos e os resultados 

desejados de uma organização. 

 

E) BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO 

ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ALFA 

 

 

Desta forma, analisando as percepções descritas pelos três grupos pesquisados 

diretamente mais a percepção do pesquisador em suas diversas visitas, e em suas conversas 

informais com vários membros, mais participações de algumas atividades, pode-se concluir 

que o processo administrativo desenvolvido na escola Alfa não é pleno de acordo com as 

prescrições dadas pelos autores especialistas do assunto tratado nesta pesquisa. 

 Destacando-se principalmente a ausência de participação dos alunos e de seus 

responsáveis, além da reclamação de vários membros de grupos distintos do estado de 

conservação da escola e sobre as questões de relacionamento entre os membros, 

principalmente entre os alunos e os membros da direção, quando estes tem que travar alguma 

forma de diálogo, relatando ambas partes a falta de respeito que sentem durante o momento 

de conversação sobre aspectos diversos. 

Logo, para melhorar em seu desempenho, apesar de terem alcançado as metas 

estabelecidas pelo IDEB e o alto índice de aprovação do 9º ano em 2012, a escola Alfa aponta 

que necessita melhorar a questão de relacionamento com o grupo de alunos e necessitam 

buscar parcerias ou verbas governamentais para reformar a escola e proporcionar melhores 

acomodações e condições de trabalho para sua comunidade. Melhorando seus controles e suas 
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avaliações internas dentro do processo desenvolvido na escola, principalmente na participação 

de seus distintos grupos. 

Assim, como já verificado na teoria trabalhada nesta pesquisa o processo 

administrativo com todas suas etapas estão inter-relacionados e para a obtenção de bons 

resultados é necessário a observação das principais característica em cada uma de suas etapas 

e ainda sim no final de todo o processo ser realizado a avaliação de seus trabalhos 

desenvolvidos, com o intuito de se verificar alguma falha que por eventualidade possa ter 

ocorrido, sendo este o “elo final da cadeia de administração” (ROBBINS, 1978, p. 449-450) 

que dará o retorno das informações necessárias para se  formular o planejamento da 

Instituição. 

 

 

 
Síntese da escola Alfa 

Contexto Localiza-se em Icaraí próxima as principais vias de acesso ao bairro, possui 
aproximadamente 1700 alunos, 115 professores e 30 funcionários na equipe técnica, a 
maioria de seus alunos e professores residem próximos à escola, os alunos 
apresentam um histórico de baixa reprovação, os professores são experientes, no 
entanto boa parte trabalham a pouco tempo na escola e uma das maiores 
reivindicações do grupo é a reforma da escola. 

Planejamento Ausência dos alunos na construção do planejamento, divulgação não satisfatória das 
decisões definidas no planejamento e a ausência dos responsáveis na participação do 
processo educacional dos alunos. 

Coordenação Ausência de espaço para os alunos expressarem suas opiniões, os gestores buscaram 
formação específica e ainda buscam e estes acreditam ser a eleição a melhor forma 
para a ocupação do cargo de gestor.  

Controle Ausência de verificações sobre a satisfação da comunidade em relação aos processos 
desenvolvidos na escola. Necessidade de mudança na estrutura administrativa 
hierarquicamente superior, principalmente o sistema de matrícula instituído pela 
SEEDUC. 

Avaliação Alunos apresentam uma postura contraditória (satisfação com o processo de 
aprendizagem e declaração que sua escola não obtém bons índices nos avaliadores 
externos). Os alunos são avaliados através de simulados, os professores de acordo 
com o rendimento dos alunos e inexistência de avaliações para os funcionários. 

 

 

 

5.2.2. CASO 2: ESCOLA BETA 

  

 A escola Beta localiza-se no centro do Município de Niterói, próxima as principais 

vias de acesso ao município e distante dois minutos das barcas e do terminal de ônibus, 
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situando-se na esquina da principal avenida de acesso ao município, e a aproximadamente 

cinco minutos do acesso à ponte Rio-Niterói, sendo vizinha da rodoviária interestadual e 

internacional de Niterói. Encontra-se numa rua paralela a avenida que dispõe de linhas de 

ônibus municipais e intermunicipais, com destino a várias outras cidades do grande Rio, tais 

como Rio de Janeiro, municípios da Baixada Fluminense, municípios da Região dos Lagos, 

Itaboraí e adjacências, sendo a principal oferta para o município de São Gonçalo. 

  Atende em média a 1200 alunos e conta com aproximadamente 120 professores e 19 

funcionários na equipe técnica. Oferece desde o 2º segmento do ensino fundamental, 6º ano 

ao 9º ano (antiga 5ª serie a 8ª série), até o 3º ano do Ensino Médio, no ensino regular, 

divididos entre os turnos da manhã e tarde, mais a modalidade EJA (educação de jovens e 

adultos), no turno da noite.  

Ao dirigir-se até a escola Beta, pode-se verificar uma escola com um excelente estado 

de conservação, tanto externo, como internamente. Para adentrá-la é necessário acionar o 

porteiro, que se encontra geralmente do lado interno da escola, com os portões fechados, 

então é necessário chamá-lo batendo no portão. O que me transpareceu uma inacessibilidade à 

escola, mas ao adentrar este porteiro, que é terceirizado, pergunta ao visitante o que ele 

deseja, e então o direciona para o local onde acredita ser o que a pessoa solicitou. 

Uma peculiaridade desta escola é a sua secretaria, já que os funcionários de apoio 

trabalham em ambientes separados e distantes de seus diretores/gestores, estando mais 

próximos dos alunos, professores e coordenadores, parecendo-me uma boa estratégia de 

aproximação com os alunos e professores. A secretaria fica na lateral direita ao entrar a 

escola, enquanto os diretores e coordenadores, ficam numa sala ao lado da sala dos 

professores, que se localiza atrás da quadra de esporte e mais próxima das salas de aula.  

Outro fator de destaque é o excelente estado de conservação de sua infraestrutura; ao 

adentrar o visitante já se depara com uma quadra de esporte polivalente e coberta, em perfeito 

estado e com padrões de medida exemplares para qualquer instituição. Além disso, os outros 

componentes da escola, tais como refeitório, banheiros e salas de aula apresentam condições 

comparáveis a instituições de ensino privada de alto padrão. Sendo talvez uma das exceções a 

esta comparação, a biblioteca, que me pareceu ser muito pequena e com reduzido acervo para 

a quantidade de alunos e professores a que se destina e a sala de informática que durante todos 

os dias da visita do pesquisador encontrava-se fechada. 

Merece destaque também, a infraestrutura que esta escola apresenta para o 

desenvolvimento de disciplina como artes plásticas e música, já que esta escola possui sala 
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específica para o trabalho com artes plásticas, além de possuir uma banda musical, composta 

por alunos que tem a tradição de ganhar prêmios e festivais relacionados a área, e que 

desenvolvem o trabalho no ginásio coberto que a escola possui. Sendo estes dois fatores 

muito difíceis de serem encontrados nas escolas estaduais do RJ, uma boa infraestrutura e um 

apoio ao desenvolvimento de disciplinas relacionadas a artes. Além disso, a escola possui um 

laboratório de ciências, de matemática e uma sala multimídia. 

Por inviabilidade da realização da pesquisa com todos os alunos da escola, assim como 

de todos os professores, a pesquisa centrada nos alunos do 9º e 8 ºano da escola e com os 

professores do ensino fundamental, totalizando deste modo 113 respondentes válidos para o 

grupo de alunos, de um total de 168 e 28 respondentes válidos no grupo de professores, que 

tem aproximadamente 48 professores que lecionam para o segundo segmento do Ensino 

Fundamental.  

O objetivo inicial era incluir somente alunos do 9º ano de cada escola, pelo fato de ser 

este o último ano do Ensino Fundamental e que consequentemente seus níveis de 

conhecimento num amplo sentido estão mais amadurecidos para participarem de atividades 

socioeducativas e sociopolíticas. No entanto, pelo fato de na escola Beta o número total de 

alunos do 9º ano não chegar nem a cem alunos, totalizando somente noventa e cinco, 

expandiu-se a distribuição do questionário para os alunos do 8º ano, para assim ter um visão 

ampliada dos alunos desta escola. 

No ano de 2012 a escola apresentou três turmas para os alunos do 8º ano, com 73 

alunos ao total e mais três turmas para os alunos do 9º ano, com 95 alunos ao total, sendo 

todas essas turmas ministradas no turno da tarde. Dentre os alunos do 8º ano em 2012,  42 

foram aprovados, ou seja, 57,53% de aprovação, enquanto no 9º ano no mesmo período a taxa 

de aprovação foi de 75,26%, totalizando desta forma um percentual de aprovação em 66,66% 

no ano de 2012 para estas duas séries.  

Iniciando a análise do perfil socioeconômico destes dois grupos acima descritos, 

verifica-se que a média de idade dos alunos do 8º e 9º ano é de 15,34 anos, que 63,7% são do 

sexo feminino e 36,3% do sexo masculino e destes 56,6% residem em Niterói, 34,5% em São 

Gonçalo e 8,9% em outros municípios do RJ. Apresentam como média de irmãos 2,01 por 

aluno e 59,3% dos alunos respondentes declararam já terem reprovado alguma série 

anteriormente. 

Fazendo uma breve análise sobre o perfil destes alunos, verifica-se que a média de 

idade de 15,34 anos está um pouco acima da média desejável para o 8º e 9º ano, sendo este 
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grupo composto em sua maioria pelo sexo feminino e que obtiveram um nível de aprovação 

mediano no ano de 2012, além disso, este grupo de alunos apresenta em seu histórico um 

nível de reprovação de mediano a elevado nos anos anteriores. Outrossim, um número 

expressivo de alunos reside em municípios distintos do município de localização da escola, 

totalizando um percentual de 43,4%, quase a sua metade, e possuem como média de irmãos 

2,01, ou seja, quase dois irmãos por aluno- uma média razoável,  e  a maioria de seus 

responsáveis trabalham. 

Dentre esses fatores socioeconômicos do grupo de alunos, que pode ser considerado 

como relevante para um desempenho mediano em suas aprovações no ano de 2012 pode se 

destacar a característica de um número significativo de alunos residir em outros municípios, 

ou seja, distantes da escola, que ocasiona maior tempo no trajeto escola-casa, diminuindo o 

tempo e disposição para estudos extraclasses dos alunos.  

Além disso, estes alunos apresentam um histórico de reprovação em séries anteriores 

elevado e um desvio em suas médias de idade para a as séries analisadas, corroborando assim 

o nível elevado de reprovação ou talvez uma inserção tardia na inicialização dos estudos. 

Estes fatores refletem os índices conquistados pela escola desde 2009 até 2011, e que talvez 

sejam as causas da escola não ter conseguido alcançar as metas propostas pelo IDEB no ano 

de 2011, como demonstra o quadro abaixo. 

 

Quadro 10: Índices da Escola Beta 

IDEB   2005  2007/Meta  009/Meta  2011/Meta Aprovação do 8º e 9º ano em 2012  

 C.E. Bta  2,2  1,7/2,3 1,8/2,6    2.3/3,1 112 aprovados de 168=  66,66% 

Fonte: INEP, 2013 com adaptações. 

 

No perfil socioeconômico do grupo de professores da escola Beta pode-se constatar 

que mais da metade dos pesquisados possuem mais de 10 anos de experiência no magistério e 

que apenas 25,8% do grupo possuem apenas a graduação e todo o restante detém cursos de 

especialização (58,1%) e mestrado (16,1%). Além disso, (35,5%) do grupo apresenta mais de 

10 anos de trabalho na escola Beta, e destes professores entrevistados, 35,5% lecionam em 

outra escola, sendo dentre elas a com maior recorrência outra escola estadual (32,3%) e mais 

da metade dos entrevistados (61,3%) afirmam que possuem a carga semanal de trabalho entre 

16 h e 30 h. 
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Outras características pesquisadas entre os professores foi a média de idade, constando 

neste grupo a média de 42,03 anos, e dentre eles 61,03% são do sexo feminino e 38,07% do 

sexo masculino, sendo a maioria residentes do município de Niterói (61,3%) e o grupo de 

maior concentração (32,3%) possui renda mensal bruta familiar entre R$ 5.001 e R$ 9.000 e 

neste grupo mais da metade cursou o Ensino Fundamental e Médio na rede pública de ensino, 

58,1% em cada segmentação. 77,4% dos professores declararam que a escolha da sua 

formação acadêmica deveu-se a identificação com a área. 

 Ao fazer uma breve análise de quais destes fatores, dentre o perfil socioeconômico 

dos professores da escola Beta, podem ter contribuído para o não alcance da meta estabelecida 

pelo IDEB para o ano de 2011 e para o razoável nível de aprovação dos alunos do 8º e 9º 

anos, pode-se inferir ser somente um motivo dentre os que foram pesquisados, o fato de a 

maior concentração de faixa do grupo (35,5%) estarem na escola a mais de 10 anos; e por isso 

talvez já estejam desestimulados, por seguidas vezes não alcançarem bons resultados e 

consequentemente desestimulam seus próximos, por relatos de suas experiências anteriores na 

referida escola. 

Analisando o perfil socioeconômico dos membros diretivos - coordenadora 

pedagógica, e diretora geral, constata-se ser uma equipe madura tendo em média a idade de 62 

anos, e como experiência no magistério a média de 43 anos e a média de tempo na escola Beta 

de 24,5 anos. Logo, verifica-se um corpo diretivo maduro, com uma vasta experiência na área 

do magistério, e com bastante tempo de permanência na escola Alfa, desempenhando suas 

atuais funções, uma vez que a diretora geral está há oito anos em seu cargo, ou seja, desde 

2004, e já fora diretora adjunta da escola Beta de 1987-1990 e diretora geral da mesma escola 

de 1990- 1994, totalizando assim uma experiência de quinze anos no cargo de direção e a 

coordenadora pedagógica desempenha seu referido cargo há oito anos na escola Beta. 

Como formação acadêmica, a equipe diretiva possui o seguinte currículo: a 

coordenadora pedagógica cursou Graduação em Letras, Especialização em EJA oferecida pela 

SEEDUC-RJ, Especialização em Educação à Distância, Mestrado em Linguística pela UFF-

RJ, mais cursos de capacitação em educação oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação 

do RJ; e a diretora geral cursou o Curso Pedagógico (Normal), Estudos Adicionais em Língua 

Portuguesa, Graduação em Letras/Literatura, Graduação em Pedagogia e Especialização em 

Administração Escolar. 

Analisando o perfil da equipe diretiva constante nos relatos acima, pode-se inferir 

como fator desencadeador da razoável média de aprovação em 2012 e da negativa de alcance 
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das metas estabelecidas pelo IDEB em 2011, a considerável média de idade do corpo diretivo, 

e seu elevado tempo de trabalho em seus referidos cargos na escola Beta. Estes fatores podem 

estar ocasionando um desgaste nestes profissionais, e refletindo na consecução de seus 

trabalhos. 

Então, seguindo a mesma formatação de análise utilizada na escola anterior, construiu-

se uma tabela a partir de blocos, utilizando-se os vieses gestacionais: planejamento, 

coordenação/liderança, controle e avaliação. A análise destes vieses, foi construído segundo a 

junção das mesmas afirmativas específicas utilizadas na primeira escola, ou seja, para cada 

viés estabelecido constam nos respectivos questionários distribuídos aos professores e alunos, 

afirmativas relacionadas sobre cada etapa do processo administrativo.  

Na escola Beta, o questionário foi distribuído para os alunos do 8º e 9º anos das turmas 

regulares, que são ao total de 168 alunos divididos em três turmas para cada ano, que somente 

são oferecidas no turno da tarde. Destes foram obtido o retorno de 113 questionários 

respondidos válidos. 

Os mesmos questionários utilizados e distribuídos para os alunos e professores na 

escola anteriormente descrita, foram utilizados na escola Beta. Além disso, foram 

considerados os mesmos blocos de questões para serem utilizadas nas análises de cada viés do 

processo de gestão escolar. Nestes questionários várias assertivas correspondem a 

investigações com cernes comuns, com o objetivo de se avaliar o que cada respondente 

acredita sobre o trabalho desenvolvido na escola, além de seus perfis socioeconômicos. 

Nestes questionários, foi utilizada para as perguntas fechadas uma escala intervalar de 

cinco pontos, numerada de um a cinco, na qual a opção um corresponde a discordar 

totalmente da afirmativa descrita e cinco concordar totalmente com a mesma assertiva, mais 

uma opção para as questões que os respondentes não soubessem responder, esta somente para 

os alunos. Esta última opção foi acrescentada para evitar que questões fossem respondidas 

aleatoriamente pelos alunos, ao invés de serem deixadas em branco. 

 Abaixo segue a tabela com as análises das assertivas consideradas de cada grupo, 

alunos e professores, e calculadas em médias estatísticas, que foram alocadas nos blocos 

específicos das diretrizes administrativas escolhidas a serem trabalhadas na gestão escolar. 
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Tabela 4: Escola Beta 

Grupo Média de avaliações sobre cada afirmativa Aluno Professor 

P
la

n
ej

a 
m

en
to

   
   

 (
 A

 )
 

1. As atividades propostas pela escola consideram os conhecimentos e as 
habilidades dos alunos. 3,66 3,91 

2. O planejamento pedagógico considera o contexto escolar e as necessidades 
dos alunos. 3,88 3,58 

3. A escola possui um plano de ação anual, no qual transmite informes para os 
alunos. 3,29 3,12 

4. A escola oferece orientação aos alunos, para adaptá-los nas atividades 
desenvolvidas na escola. 3,05 2,71 

5. Os alunos são convidados a participar do planejamento escolar anual. 2,02 1,97 

6. Os responsáveis são convidados a participar do planejamento escolar anual. 2,54 2,39 

C
o

o
rd

en
a 

çã
o

 /L
id

er
an

ça
   

  (
 B

 )
 

7. Os alunos possuem espaço para expressar suas opiniões e sugestões 
dentro da escola. 2,20 4,26 

8. Os professores se identificam com os projetos desenvolvidos na escola. 3,77 3,19 

9. Os professores são incentivados a apresentarem seus conteúdos de uma 
forma mais dinâmica. 3,59 2,97 

10. A direção avalia e discute os índices de rendimento da escola com os 
alunos, pais e professores. 1,96 2,47 

11. A maneira de liderança e coordenação desempenhada pela direção e sua 
equipe é satisfatória para atender as demandas apresentadas na escola. 3,64 2,94 

12. Os profissionais que trabalham na escola apresentam um perfil adequado 
para desempenhar suas funções. 3,16 3,87 

13. Os problemas apresentados à Coordenação, são solucionados e supridos 
satisfatoriamente.  3,00 2,81 

C
o

n
tr

o
le

   
   

  (
 C

 )
 

14. A escola utiliza algum mecanismo para mensurar a satisfação da 
comunidade em relação aos processos desenvolvidos na escola. 2,78 2,88 

15. A direção controla e supervisiona o trabalho dos professores. 2,82 3,06 

16. A escola tem seus resultados comparados com o de outras escolas da 
mesma rede de ensino. 2,58 3,23 

17. O controle aplicado na escola influencia no desempenho dos trabalhos 
desenvolvidos. 3,92 3,19 

18.O controle aplicado sobre as tarefas desempenhadas pelos membros da 
escola é suficiente. 2,71 3,06 

19. Tenho conhecimento da última pontuação da minha escola no IDEB. 2,35 4,19 

A
va

lia
çã

o
   

   
   

   
   

 (
 D

 )
 

20. A satisfação dos alunos é mensurada e avaliada positivamente em relação 
ao processo de aprendizagem. 3,47 2,74 

21. A participação da direção é condicionante na conquista de melhores 
resultados no processo de ensino- aprendizagem. 3,05 2,23 

22. A escola precisa modificar em alguns aspectos para melhorar sua 
qualidade de ensino. 4,25 3,79 

23.Os resultados dos avaliadores externos, IDEB e SAERJ, da escola são 
satisfatórios. 2,95 2,52 

24. Os alunos são preparados para as avaliações externas- IDEB e SAERJ. 3,16 3,15 

25. Minha participação é importante para a melhoria dos indicadores externos. 4,24 3,87 
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 Ao analisar a tabela acima pode-se verificar que os dois grupos pesquisados 

mantiveram percepções semelhantes na maior parte das linhas investigativas em cada 

elemento do processo administrativo considerado assim como na primeira escola analisada, 

mantendo diferenças significativas em poucas questões, sendo uma delas relativas a 

coordenação e liderança e outra referente ao controle. Então, para uma análise mais detalhada 

das considerações dos distintos grupos, cada item do processo administrativo foi analisado 

separadamente, baseado nas linhas investigativas que os compõem do mesmo modo como foi 

realizado na escola anteriormente analisada. 

                  

 

A) PLANEJAMENTO 

 

 Ao se analisar as afirmações dos professores e alunos sobre planejamento verifica-se 

que esses dois grupos corroboram em suas análises e relatam que a escola Beta consideram os 

conhecimentos e as habilidades dos alunos para a formulação das atividades propostas pela 

escola. Outrossim, ambos grupos analisados afirmam que o planejamento pedagógico 

definido pela escola considera o contexto escolar e as necessidades dos alunos. 

No entanto, quando os grupos foram indagados sobre o fornecimento de orientação 

aos alunos por parte da escola para adaptá-los as atividades desenvolvidas na escola, eles 

declararam como mediana esta afirmativa, ou seja, declararam não concordar nem discordar 

com esta assertiva. 

Assim ao comparar as duas primeiras análises com esta última, verifica-se que apesar 

dos grupos declararem que a escola Beta considera o contexto onde a escola encontra-se 

inserida e formularem seu planejamento pedagógico pautados neste contexto e nas 

necessidades e habilidades dos alunos, pode-se detectar uma contradição em seus relatos, pelo 

fato de os mesmos afirmarem que a escola não promove completamente a adaptação dos 

alunos que apresentam necessidades para sua inserção nas atividades desenvolvidas na escola. 

De acordo com Maximiano (2004, p. 105) planejar é além de definir objetivos ou 

resultados para serem alcançados, é também a definição de meios viabilizadores para o 

alcance de resultados; assim apesar de a escola definir seus objetivos através das atividades 

propostas que consideram as habilidades e dificuldades dos alunos, parece não se importar 

muito na promoção de meios viabilizadores para aqueles que não respondam a dinâmica do 
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trabalho desenvolvido, sendo talvez este um dos aspectos que a escola precise rever e 

reavaliar em seu planejamento pra a conquista de melhores resultados. 

   Ainda neste mesmo viés pode-se observar que os dois grupos pesquisados relatam 

que a escola não tem a preocupação de transmitir as informações produzidas nas reuniões 

destinadas ao planejamento para os outros membros que dela não podem participar, além 

disso, estes grupos também analisaram negativamente a inclusão dos alunos e de seus 

responsáveis na construção do planejamento escolar anual, ou seja, os dois grupos, 

professores e alunos, descreveram que não existe convite por parte da escola para os 

responsáveis e alunos participarem das futuras decisões que irão acontecer na escola. 

Segundo Lück (2009), o planejamento dentro do contexto educacional subdivide-se, e 

dentre esta subdivisão encontra-se o Planejamento Político Pedagógico (PPP), o Plano de 

Ensino, dentre outros. Ainda segundo a referida autora, o PPP é elaborado de forma 

participativa e colaborativa, tendo suas origens na coletividade e o Plano de Ensino consiste 

na aplicação de experiências dentro de sala de aula pelos professores no ano letivo respectivo, 

tendo como norteador o PPP. 

Assim, de acordo com a percepção dos professores e alunos, existe mais um ponto 

falho no planejamento da escola Beta, além da falta de comunicação: a ausência de dois 

grupos importantes, alunos e responsáveis, na construção do planejamento. A participação 

deste grupo é de extrema importância para que estes possam esclarecer quais anseios eles 

realmente detêm e como a escola poderia abordá-los, mesmo esta tendo sido considerada 

positivamente na abordagem das dificuldades e habilidades dos alunos, lhes falta o sentimento 

de pertencimento desta escola. 

Restando assim verificar a percepção dos membros do corpo diretivo sobre esse viés. 

A coordenadora pedagógica ao ser indagada sobre o planejamento das ações de gestão 

informou que existe, no entanto, não soube dar maiores informações sobre e relatou que o 

acompanhamento deste planejamento é realizado internamente por todos os membros da 

escola e externamente é feito pela GIDE.  

“existe este planejamento sim, mas como estou a pouco tempo neste 

cargo no turno diurno, não sei lhe dizer como este é formulado e 

empregado, sempre fui coordenadora pedagógica do turno noturno e 

como não tinha nenhum profissional no turno diurno, acabei 

assumindo os dois turnos recentemente, mas posso garantir que este 
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acompanhamento é realizado por todos os membros, além do 

acompanhamento da GIDE (...)”(fala da coordenadora pedagógica) 

A diretora geral entrevistada sobre os mesmos questionamentos informou que o 

planejamento das ações de gestão está incluso no projeto pedagógico, onde são discutidas 

todas as ações, inclusive as de gestão, que ocorre de forma integrada e que o 

acompanhamento destas ações é realizado internamente por parte da direção e da coordenação 

pedagógica e externamente é realizado por um representante da SEEDUC/RJ. 

“na nossa escola existe um trabalho de gestão integrada, o 

planejamento da gestão está dentro do projeto pedagógico da escola, 

na construção do projeto pedagógico a gente discute todas as ações, 

inclusive as de gestão (...), o acompanhamento interno é feito pela 

própria direção e pela coordenação pedagógica e existe também um 

acompanhamento realizado pelos representantes da secretaria de 

educação”. (fala da diretora geral) 

Logo percebemos contradições nos respectivos depoimentos, pois como a 

coordenadora pode auxiliar no acompanhamento das ações de planejamento se ela própria 

desconhece onde este se encontra e como é construído? Constatando-se mais uma vez a 

comunicação falha nesta parte do processo, já que a coordenadora pedagógica não soube dar 

esclarecimentos de como ocorre este planejamento, o que já havia sido detectada perante os 

alunos. Sendo este um aspecto importante a ser melhorado na escola.  

Em relação à participação da comunidade, os membros diretivos relataram a ausência 

dos responsáveis, a imparcialidade de alguns alunos, sendo a participação destes mais 

atuantes quando estimulados, a divisão dos professores, tendo um grupo comprometido e 

outro não, e a necessidade de capacitação dos técnicos para melhorarem suas participações. 

Mas segundo a coordenadora pedagógica, a ausência dos responsáveis na participação da vida 

escolar de seus filhos está desencadeando um pensamento, por parte de uma parcela da 

sociedade, na construção de uma escola integral para suprir esta ausência. 

Então pode-se verificar que o corpo diretivo não soube dar informações plenas sobre o 

planejamento de ações de gestão, já que somente a diretora geral soube responder que o 

planejamento de gestão é desenvolvido conjuntamente com o planejamento pedagógico. 

Outrossim, sua percepção sobre o planejamento vai de encontro com as percepções dos alunos 

e professores, e com sua própria declaração, uma vez que declarou ser o planejamento 

desenvolvido de forma integrada. 
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No entanto, como pode ser de forma integrada a própria declarou em sua entrevista a 

ausência acentuada dos responsáveis na participação dos trabalhos desenvolvidos na escola, 

além de os alunos e professores terem declarados que tanto os responsáveis como os alunos 

não são convidados para participarem da construção do planejamento. Salientando assim, 

certo desconhecimento do corpo diretivo sobre as prerrogativas de um planejamento escolar 

adequado defendido por autores como Libâneo e Lück. Sendo este talvez um dos fatores 

ocasionadores da não obtenção da meta estabelecida pelo IDEB para 2011. 

 

 

 

B) COORDENAÇÃO/LIDERANÇA 

 

Referente à coordenação e liderança observa-se que os grupos pesquisados, alunos e 

professores, divergem em suas avaliações sobre a maioria das assertivas. A primeira 

divergência é verificada quanto à existência de espaço para os alunos expressarem suas 

opiniões e sugestões dentro da escola. Os alunos afirmam que não existe este espaço, 

enquanto os professores afirmam que este espaço é oferecido pela escola aos alunos. 

A segunda divergência é quanto a verificação em relação a identificação dos 

professores com os projetos desenvolvidos na escola, sendo observado que os alunos avaliam 

positivamente a identificação de seus professores com os projetos trabalhados, enquanto os 

próprios professores declararam como mediano esta identificação. Esta falta de 

posicionamento por parte dos professores em relação a esta característica nos leva a concluir 

que alguns professores desenvolvem trabalhos com seus alunos de forma distinta do que havia 

sido definido no planejamento. 

Segundo Robbins (2006) liderança é um processo de influência, no qual seus líderes 

através de suas ações encorajam as pessoas a alcançar uma meta compartilhada e para isto o 

gestor deve se conscientizar que o alcance do objetivo está na capacidade das pessoas 

trabalharem em conjunto, permitindo a todos se sentirem parte daquela obra. Nota-se então 

que a escola Beta falha neste aspecto, uma vez que seus alunos declaram não se sentirem 

ouvidos e seus professores declaram que seus pares não se identificam de maneira satisfatória 

com os projetos adotados pela escola, ou seja, o gestor não consegue promover o sentimento 

de pertencimento a escola, nestes grupos.  
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Outra divergência identificada neste aspecto é referente ao recebimento de incentivo 

por parte da direção pelos professores para apresentarem seus conteúdos de uma forma mais 

dinâmica, enquanto os alunos avaliam este aspecto positivamente, os professores o 

classificam como mediano, ou seja, os professores declaram uma ausência de paradigmas por 

parte da direção para desempenhar seu trabalho, corroborando assim com as duas análises 

anteriores. 

Os alunos acreditam que seus professores estão traçando um trabalho conjunto com a 

direção para o desempenho de suas funções e recebendo desta incentivo e apoio para a 

realização de seus trabalhos, mas ressaltam a necessidade de uma direção mais atuante na 

determinação de metas e paradigmas a serem traçados e alcançados por parte de seus gestores. 

Transparecendo assim uma visão distorcida de algum dos dois grupos analisados em relação à 

dinâmica adotada na escola. 

As outras discrepâncias observadas nas percepções entre os alunos e professores são 

referentes à satisfação da Liderança/Coordenação desempenhada pela direção para atender as 

demandas ocorridas na escola, sendo avaliada positivamente pelos alunos e medianamente 

pelos professores, além de suas considerações sobre o perfil apresentado pelos profissionais 

que trabalham na escola, sendo considerado adequado para os professores e mediano pelos 

alunos. 

Sendo observada ainda mais uma divergência na consideração destes dois grupos, 

alunos e professores, relacionada a discussão e avaliação dos índices de rendimento 

alcançados pela escola com alunos, responsáveis e professores, no qual os alunos a 

classificam negativamente e os professores medianamente.  

Então após a verificação da divergência destas três análises acima descritas, pode-se 

presumir que a escola Beta apresenta significativos equívocos em seu processo de 

coordenação e liderança, baseado nas prescrições estabelecidas pelos autores descritos nesta 

pesquisa, sendo um deles Libâneo (2011) que descreve que gestão e coordenação são tarefas 

intimamente ligadas, e ao se unificarem representa a responsabilidade de fazer a escola atingir 

seus objetivos mediante um trabalho conjunto, discutindo-se e avaliando as práticas 

empregadas em sua instituição. 

Assim, evidencia-se que um dos equívocos segundo a sugestão do referido autor está 

na falta de discussão e avaliação com os outros membros sobre os resultados auferidos em 

seus trabalhos. Além de não apresentarem uma liderança satisfatória na percepção dos 
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professores no surgimento das demandas e uma ausência de perfil adequado de alguns 

profissionais no desempenho de suas funções na visão dos alunos. 

No entanto, um fato interessante foi identificado nestas análises, pois ao serem 

solicitados para classificar sobre a solução dos problemas apresentados à coordenação, ambos 

classificaram como satisfatória, evidenciando-se uma contradição na percepção dos 

professores, já que estes declaram como mediana a maneira de coordenação para atender as 

demandas. Transparecendo assim uma falta de compreensão deste grupo a respeito do 

processo de coordenação. 

Outro ponto destacado por Libâneo (2011) sobre os profissionais que desempenham a 

função de coordenação/liderança é que estes devem possuir uma formação específica que os 

respaldem para a busca de soluções dos problemas apresentados na escola. Então analisando a 

percepção do corpo diretivo sobre as percepções destes em relação à necessidade de formação 

específica para desempenharem suas funções e quais características desenvolvidas em suas 

funções consideram serem “o diferencial” no seu trabalho, observa-se as seguintes 

declarações expostas abaixo. 

A coordenadora pedagógica em sua entrevista declarou acreditar que o fator 

diferencial no resultado do seu trabalho é a harmonização que promove entre o grupo, 

trazendo o professor para participar das atividades políticas e decisórias da escola, além de 

incentivá-lo a adotar o planejamento decidido pela escola. Informou ainda não possuir 

nenhum curso na área de gestão, mas que considera importantíssimo este tipo de 

conhecimento, uma vez que, para tudo, em sua visão, é necessário conhecimento de gestão, já 

que é necessário formular planejamento, e o coordenador pedagógico realiza planejamento 

para conquistar metas.  

“acredito que o diferencial está na harmonização que promovo 

entre os membros da escola, sempre convidando todos a participarem 

das atividades políticas e das decisões tomadas na escola em especial 

os professores, incentivando sempre a adotarem o planejamento que 

foi decidido, (...) eu não possuo nenhum curso na área de gestão, mas 

como faço tradução de artigos em inglês sempre fiz muita leitura 

nessa área e todo meu conhecimento de gestão vem daí (...), mas acho 

importantíssimo ter este tipo de conhecimento, pois para tudo é 

necessário conhecimento de gestão, até mesmo para uma dona de 

casa, sempre é preciso se fazer planejamento, e o coordenador 
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precisa realizar planejamento para conquistar metas” (fala da 

coordenadora pedagógica) 

A diretora geral questionada em relação às mesmas questões informou que classifica 

como fator diferencial para o resultado do seu trabalho, a parte pedagógica, destacando que a 

infraestrutura da escola é muita boa para os padrões de escolas públicas e que sua escola 

possui o título de escola “acolhedora”, já que vários alunos que são discriminados em outros 

colégios são encaminhados para lá e se sentem acolhidos e integrantes daquele grupo.  A 

respeito da detenção de conhecimentos em gestão para ser diretor escolar considera muito 

importante e necessário, destacando que conhecimentos sobre Liderança e Gestão de 

Relacionamento são fundamentais para desempenhar o cargo de gestor escolar perante a 

comunidade, em especial os alunos. 

“o fator diferencial é a parte pedagógica, mas também temos uma 

infraestrutura muito boa se compararmos com outras escolas públicas 

(...), a nossa escola recebe o nome de escola acolhedora, porque 

vários alunos que sofrem algum tipo de discriminação em outras 

escolas são encaminhados para cá e chegando aqui eles se sentem 

acolhidos e integrantes da escola, mas isso acaba prejudicando nosso 

planejamento (...). Sim possuo especialização em Administração 

escolar e também considero muito importante e necessário este tipo 

de conhecimento, como lidamos com alunos e com toda a comunidade 

são fundamentais conhecimentos em liderança e gestão de 

relacionamento, principalmente quando se é o diretor da escola”. 

(fala da diretora geral)  

Desta forma, pode-se considerar a percepção do corpo diretivo falha sobre este aspecto 

observado, apesar da diretora geral e da coordenadora pedagógica declararem considerar de 

extrema importância conhecimentos específicos em gestão para a ocupação de seus referidos 

cargos. Falho pelo fato de somente a coordenadora pedagógica declarar que um dos fatores 

diferenciais no seu trabalho é o trabalho em conjunto desenvolvido por ela, integrando e 

auxiliando o grupo dos professores a se identificar com os projetos adotados pela escola. 

 Em ambas entrevistas não foi apontada a integração dos alunos na discussão e 

avaliação do trabalho desenvolvidos com eles e para eles, sendo talvez este um dos pontos 

mais relevantes a ser revisto na escola Beta para auxiliar a escola a melhorar seus resultados 

de aprovação e conquista de melhores índices IDEB. Promovendo assim, uma liderança 
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segundo os preceitos de Robbins (2006), influente e encorajadora para o alcance de uma meta 

compartilhada.  

Outrossim, foram questionados aos membros diretivos sobre suas visões quanto ao 

novo processo de escolha para o cargo de diretor geral através de concurso e como eles 

acreditam que este novo processo pode beneficiar ou prejudicar a escola a ser dirigida por um 

ocupante oriundo desta nova forma de seleção para o cargo de gestor, além de suas opiniões 

quanto ao processo de eleição para a escolha do ocupante do referido cargo. 

A coordenadora pedagógica informou que a nova forma de seleção definida pela 

SEEDUC/RJ para o cargo de diretor escolar pode ser boa, desde que seja realizada por 

educadores para educadores. Destaca que uma consequência desta nova forma de seleção para 

gestores escolares, pode ser a construção de resultados irreais daquela escola, ou seja, uma 

maquiagem dos resultados, auferidos pelos índices de avaliação externo, já que o Estado 

promove a premiação dos profissionais através de índices.  

No entanto, esta nova forma de ocupação pode contribuir no sentido de o novo 

ocupante do cargo de diretor ter condições de afastar o planejamento intuitivo, já que possui 

conhecimentos técnicos da área, aproximando-se assim de um desempenho mais adequado. 

No processo de eleição para o cargo de diretor escolar caracteriza como positivo a 

promoção da participação de todos, além de terem conhecimento do caráter e da 

personalidade da pessoa na qual irão votar. Como negativo acredita que pode faltar a pessoa 

eleita um perfil de gestor, mas afirma que o tempo destinado por essa modalidade, dois anos, 

ser muito reduzido para se produzir um bom trabalho. Informou ainda ter recebido 

capacitação para o cargo de Coordenadora Pedagógica e que este foi muito produtivo, 

contendo informações importantíssimas, porém foi muito rápido. 

A diretora geral, questionada sobre o novo critério de seleção para o cargo de diretor 

através de concurso, discursou que este novo critério de seleção para o referido cargo é uma 

“queda de paraquedas”, já que o gestor não conhece o ambiente onde vai atuar, nem tampouco 

suas peculiaridades. Avalia que terá como consequência um trabalho complicado e árduo para 

o novo gestor. Salientando que todos irão depender muito da desenvoltura, dinamismo e do 

alto grau de comprometimento do novo gestor com a escola para poder conquistar a 

comunidade e dar continuidade ao trabalho já desenvolvido, sendo isto muito arriscado já que 

o referido não possui nenhum laço com a comunidade. Podendo prejudicar sobremaneira a 

escola, e sua experiência e conhecimento permitem afirmar que este caminho não é o 

adequado. 
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Ela ainda afirma que só consegue visualizar como forma de contribuição de melhoria 

para as escolas, através deste novo critério de seleção para o cargo de diretores, o aspecto da 

qualificação pré-existente por parte destes integrantes, não conseguindo visualizar nenhum 

outro benefício para a escola. No critério de eleição para o referido cargo afirma que este 

possui somente características positivas, uma vez que é a confirmação da comunidade para o 

ocupante do cargo. No entanto, afirma que o tempo destinado para este ocupante através da 

eleição, dois anos, não é suficiente para a produção de um bom trabalho, já que, no primeiro 

ano o diretor ainda está se situando com as novas práticas, sendo o ideal quatro anos, mas 

salienta que este cargo não pode ser vitalício, sendo importante a sua renovação.   

Assim, os dirigentes da escola Beta são a favor do processo eletivo para o cargo de 

diretor geral, uma vez que este processo convoca todos os membros a participarem das 

decisões que ocorrem na escola e questionam o concurso para ocupação deste cargo pelo fato 

da escola ficar condicionada a capacidade e comprometimento deste profissional, e por ele 

não possuir nenhum vínculo com a escola, podendo trazer para o interior da escola atitudes 

ilícitas, com o intuito de se mascarar o que não pode ser de conhecimento público. 

Como o gestor assume formalmente a posição de líder, ainda que não a exerça, este 

tipo de acontecimento pode prejudicar significativamente todos que estão envolvido com a 

Instituição. Segundo Vieira e Esteves (1985) um bom desempenho de todos envolvidos no 

processo para o alcance dos objetivos e uma gestão adequada estão diretamente ligados ao 

estilo de liderança adotado, e se esta liderança utiliza-se de meios fraudulentos para a 

conquista dos resultados desejados, certamente o trabalho de  sua equipe ficará desacreditado. 

 

 

C) CONTROLE 

 

Dentre as seis assertivas elaboradas para os grupos de alunos e professores sobre o 

viés controle, pode-se observar que em quatro delas foram obtidas percepções semelhantes 

nos distintos grupos. Nas quatro assertivas estabelecidas verifica-se a classificação, de ambos 

grupos, como mediana para cada uma delas, ou seja, os dois grupos não concordam nem 

discordam sobre a ocorrência efetiva da questão na escola Beta. 

A primeira delas foi sobre a utilização de algum mecanismo para mensurar a 

satisfação da comunidade em relação aos processos e projetos desenvolvidos na escola, ou 
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seja, pode até existir alguma forma de verificação isolada, por parte de algum membro da 

escola, mas que não se caracteriza como um ato de rotina e constância adotado pela escola. 

A segunda assertiva considerada mediana na escola pelos alunos e professores é 

referente ao controle e supervisão aplicado pela direção sobre o trabalho desenvolvido pelos 

professores. Até mesmo os professores classificam que a direção não exerce um controle 

atuante sobre seus trabalhos, possibilitando assim que alguns professores não cumpram o 

planejamento acordado pelos membros e permitindo um comprometimento do trabalho em 

conjunto. 

Outra característica classificada como mediana foi a comparação dos resultados 

obtidos pela escola em termos de rendimento, que podem ser obtidos pelo IDEB ou SAERJ, 

que são comuns a todas as escolas estaduais com outras escolas da mesma rede. A escola evita 

se expor perante resultados externos inviabilizando talvez a busca de outras formas ou 

maneiras de trabalho e projetos que poderiam ser adotados na escola. 

A quarta e última assertiva que se observa semelhança entre as percepções dos grupos 

de professores e alunos está relacionada ao controle aplicado sobre as tarefas desempenhadas 

pelos membros da escola ser suficiente, e ambos analisaram esta assertiva medianamente, ou 

seja, alguns acreditam que o controle exercido deveria ser mais atuante. 

Recorrendo-se aos autores especialistas tratados neste trabalho verifica-se que Drucker 

(2003) destaca que na fase do controle devem ser adotados meios que sejam capazes de 

informar sobre o desempenho adquirido, para em seguida realizar uma comparação pautada 

nos objetivos para verificar se estão no caminho correto ou se alguma medida de modificação 

precisa ser tomada.  Pode-se verificar que a escola Beta já apresenta alguns equívocos no seu 

processo de controle, uma vez que os grupos de alunos e professores declararam não existir 

com frequência mecanismo de mensuração interno para informar sobre a satisfação da 

comunidade, relacionados a qualidade de ensino oferecido pela escola, assim como as 

condições de trabalho.  

Além disso, seus resultados internos não têm como serem comparados com de outras 

escolas e mesmo os resultados que possibilitam esta comparação, tais como os índices IDEB e 

SAERJ, foi verificado segundo as percepções dos alunos e professores que também não 

ocorre efetivamente. Comprometendo assim, talvez o planejamento da escola, que de acordo 

com Maximiano (2004, p. 125) só se é “possível planejar com base em informações e 

controle, e não em projeções ou provisões sobre o futuro”. 



122 

 

 

 

Uma das assertivas que apresentou discrepância nos resultados de análise dos grupos 

de alunos e professores, foi sobre o conhecimento da última pontuação da escola no IDEB, na 

qual os alunos a avaliaram negativamente enquanto os professores a avaliaram positivamente, 

transparecendo desta forma mais uma vez a falta de comunicação dos acontecimentos 

relacionados a escola com os alunos, o que já havia sido detectado no viés 

coordenação/liderança. 

A outra assertiva a demonstrar divergências nas visões dos dois grupos, alunos e 

professores, foi quanto à questão do controle aplicado pela direção exercer influências no 

desempenho do trabalho dos membros que compõem a escola, sendo verificada uma 

percepção positiva por parte dos alunos e mediana pelos professores. Os alunos acreditam que 

o trabalho da direção repercute grandes influências, enquanto os professores não o enxergam 

pelo mesmo prisma. 

Analisando a visão do corpo diretivo sobre esta característica do processo 

administrativo desenvolvido dentro do ambiente escolar, perguntamos aos seus membros 

como eles avaliam o atual resultado IDEB alcançado pela sua escola e quais processos 

ocorridos dentro da escola acreditam que precisam ser modificados e por quê? 

A coordenadora pedagógica solicitada para opinar sobre o atual resultado IDEB de sua 

escola, respondeu que a escola precisa melhorar bastante, mas salienta que a referida escola 

não foi das piores comparando-se a outras escolas situadas no mesmo contexto, e que 

qualquer décimo de pontuação a mais nestas avaliações é muito difícil de ser alcançado. 

Acredita que um dos grandes problemas atual da escola é a comunicação falha entre os 

membros da escola, salientando que a integração entre estes não está muito boa. Afirma que 

se estes forem revistos ajudariam a transformar as reuniões pedagógicas numa constante 

diante do cotidiano escolar, além de reforçar a participação dos professores na escola. 

“ a escola ainda precisa melhorar muito, mas se comparar com 

outras escolas públicas do mesmo contexto não foi das piores(...), mas 

qualquer décimo a mais na pontuação dessa avaliações é muito difícil 

de ser conseguido(...). Vejo como grande problema que acontece na 

escola a falta de comunicação e a falta de integração entre os 

professores e os outros participantes e acho que se esta comunicação 

fosse melhor as reuniões pedagógicas iriam acontecer de verdade e os 

professores seriam mais presentes e participativos”(fala da 

coordenadora pedagógica) 
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A diretora geral questionada sobre os resultados IDEB conquistado pela escola sob sua 

direção classificou que a escola não obtém um bom percentual e que precisa melhorar, mas 

salienta que a escola possui uma peculiaridade que a difere das outras e que influencia 

diretamente em seus resultados nos avaliadores externos, assim como no Projeto Pedagógico 

da escola. Afirma que a escola não faz parte de uma comunidade e a classifica como uma 

escola de “passagem”, que recebe alunos de localidades distantes, por estar próxima a uma 

avenida na qual transitam ônibus para vários municípios distintos, ocasionando assim uma 

rotatividade significativa dos alunos e o comprometimento do Planejamento Pedagógico. 

Dentre os processos que classifica que precisam ser revisto no interior da escola, 

afirmou que “sempre tem alguma coisa para melhorar”. Mas considera que no atual momento 

precisa-se melhorar a biblioteca, a parte de equipamentos, que são muitos antigos, a parte de 

atendimento na secretaria, proporcionando uma capacitação para os funcionários, entre várias 

outras atualizações. Acrescentando que a escola é uma “instituição em movimento” e como 

tal, precisa sempre estar revendo e atualizando sua dinâmica e estrutura. 

Assim, unificando a percepção dos três grupos pesquisados observa-se que a falta de 

comunicação entre os membros da escola que foi alertado pelos alunos é de conhecimento de 

um dos integrantes da direção. No entanto este apontou somente para a falta de comunicação 

eficiente entre os professores e direção, olvidando-se de mencionar os alunos.  

De fato, esta falta de comunicação pode ser observada ao se circular pelo interior da 

escola, onde não se consegue identificar nenhum cartaz ou mural que explicite o resultado da 

escola no último IDEB, tampouco sua trajetória e sua classificação no ranking dentro de sua 

região administrativa, constando somente um mural com os resultados do SAERJ. 

Logo, o controle interno desempenhado pela direção na escola Beta precisa rever 

alguns pontos, especialmente sobre a coleta de informações relacionadas à satisfação de seus 

componentes para que assim tenha subsídios para construir uma avaliação consistente de sua 

realidade e possibilitar estratégias com objetivos de melhoras nos índices externos e internos 

de classificação e aprovação respectivamente. 

 

D) AVALIAÇÃO 

 

Como já relatado esta é a parte final do ciclo que envolve as fases já descritas de  

planejamento, coordenação/liderança e controle, sendo os dados apurados nesta última fase 
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para realimentar todo o ciclo, verificando se os objetivos pretendidos foram conquistados ou 

não. 

 Observando então as percepções das afirmativas construídas pelos grupos de 

professores e alunos, pode-se verificar que ambos grupos analisaram medianamente a 

satisfação dos alunos em relação ao processo de aprendizagem e mantiveram a mesma análise 

em relação a assertiva quanto aos alunos estarem preparados para as avaliações externas, 

IDEB e SAERJ. 

 Assim, pode-se induzir que os dois grupos, alunos e professores, consideram que os 

alunos precisam de maior preparo para realizarem as avaliações externas, além de os alunos 

necessitarem de um processo de aprendizagem mais focado em suas realidades e 

necessidades. 

Prosseguindo na análise, verifica-se que ambos grupos ainda mantiveram percepções 

semelhantes em duas outras assertivas que tratam sobre este viés, sendo estas percepções 

positivas em relação as afirmativas da necessidade de modificação em algum aspecto para 

melhorar sua qualidade de ensino e em relação a importância de suas respectivas participações 

para a melhoria dos indicadores externos. Sendo estas médias para a primeira afirmativa de 

4,25 e 3,79, para alunos e professores respectivamente e de 4,24 e 3,87 para a segunda 

afirmativa na mesma ordem. 

Percebe-se que os dois grupos detêm a visão de sua escola precisa do 

comprometimento deles com o planejamento adequado para que os objetivos almejados sejam 

conquistados, ademais apresentam a visão de que sua escola precisa melhorar, o que já e um 

passo para a conscientização de que a educação e consequentemente a instituição de ensino 

vive em constante transformação. 

Mas estes grupos analisados também apresentaram divergências em duas afirmativas 

construídas para a abordagem de avaliação, a primeira delas é referente ao condicionamento 

da conquista de melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem com a participação 

da direção, sendo avaliado medianamente pelos alunos e negativamente pelos professores, ou 

seja, os alunos acreditam que a direção influencia de alguma forma no processo de ensino, 

enquanto os professores declaram que a direção em nada influi no mesmo processo. 

Ao fazer esta leitura, surpreende-se com sua análise, uma vez que os alunos, 

conscientemente ou inconscientemente, aproximaram-se mais do que seus professores da 

lógica de um processo administrativo, em que o processo empregado na instituição sofre 

influências de seu gestor. Ainda pode-se inferir desta análise que talvez na escola aconteça de 
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seus professores aplicarem com seus alunos um planejamento distinto do que foi entregue ou 

definido junto ao gestor. 

Podendo ser este um dos problemas enfrentados pela escola para o alcance de 

resultados mais satisfatórios, pois pouco adianta fazer um planejamento coerente e focado 

para o contexto onde a escola encontra-se inserida, se os seus executores não o adotarem de 

fato, enfatizando assim a necessidade de um maior controle dentro da escola perante seus 

profissionais. 

Outra assertiva, que apresentou divergência em suas percepções dentre os grupos de 

professores e alunos foi referente a satisfação dos resultados conquistados nos avaliadores 

externos, sendo declarado mediano pelos alunos e negativo pelos professores, ou seja, os 

professores encontram-se mais insatisfeitos dos resultados conquistados pela escola do que 

seus alunos. Necessitando-se então aplicar um trabalho de maior conscientização e 

explicitação para os alunos de que seus resultados podem ser melhorados afastando-os deste 

modo do conformismo e ostracismo que muitos transparecem ao dialogar com eles. 

Prosseguindo para a constatação da visão do corpo diretivo em relação ao processo de 

avaliação interno e externo, a coordenadora pedagógica esclareceu que o sistema de avaliação 

interno existe somente para os alunos, não existindo nenhuma forma de avaliação para os 

outros membros da escola, e que a avaliação dos alunos é executada através de provas num 

sentido quantitativo e o seu social num sentido qualitativo. 

Quanto aos avaliadores externos, IDEB e SAERJ, declarou avaliar ser bom no sentido 

de ter como auferir a situação daquela escola, fazendo analogia com o médico que avalia os 

índices de seus pacientes, mas não para punir e sim para dizer o que precisa modificar para 

melhorar sua saúde, no entanto, destaca que precisa haver uma adequação dos índices a 

realidade da escola e sem premiações para isto, já que estas premiações condicionadas aos 

índices podem desencadear a declaração de resultados falsos por parte de alguns membros da 

escola. Além disso, destaca como negativo com estas avaliações o afastamento da autonomia 

das escolas e da extinção da escola cidadã. 

“Acredito ser válido, mas no sentido de se dar um parâmetro de 

como está a real situação, assim como um médico que descreve o 

diagnóstico do paciente; este não tem nenhuma intenção de punir seu 

paciente, mas sim de informar como anda sua saúde e o que ele pode 

fazer para melhorar (...). Deveria levar em consideração a realidade 

de cada escola na hora de se medir estes índices e não deveriam 
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existir nenhum tipo de premiação relacionada ao índice(...) Esse 

condicionamento do índice à premiação pode levar a formulação de 

falsos resultados por algum membro da escola e estes índices também 

retirou da escola a sua autonomia e acabou com o projeto de escola 

cidadã”.(fala da coordenadora pedagógica) 

A diretora geral declarou que na escola Beta existem três tipos de avaliação interna: 

avaliação individual (onde os professores avaliam cada aluno em sua área de conhecimento); 

avaliação coletiva através de um “provão” que é aplicado para todas as séries com um pouco 

de conhecimento de cada disciplina e uma avaliação qualitativa onde são auferidos pelos 

professores o comprometimento, a assiduidade e a relação social com os membros da escola. 

Quanto aos outros membros pertencentes a escola, professores e funcionários, não informou 

se estes sofrem algum tipo de avaliação. 

Indagada sobre a sua posição em relação aos atuais sistemas de avaliação externo 

respondeu que o SAERJ surgiu para melhorar a classificação no IDEB, já que o estado do RJ 

nas primeiras qualificações deste último avaliador obteve a penúltima colocação. O IDEB 

acredita ser interessante, pois ajuda a construir um panorama da situação educacional no 

Brasil. 

“O SAERJ na verdade veio para melhorar a pontuação no IDEB, o 

RJ nas primeiras avaliações ficou na penúltima colocação. Acho que 

o IDEB é uma interessante ferramenta sim, ele ajuda a enxergar 

melhor o quadro geral da situação da educação no Brasil.”(fala da 

diretora geral) 

Logo, pode-se verificar que na escola Beta os mecanismos de avaliação interno são 

desenvolvidos somente com os alunos, não existindo nenhuma forma de avaliação para os 

demais grupos, demonstrando assim uma ausência de preocupação no desempenho dos outros 

envolvidos no processo de formação.  

Em relação aos avaliadores externos, IDEB e SAERJ, apresentam visões distintas 

sobre sua profundidade em relação ao assunto, uma vez que a diretora geral acredita ser estes 

avaliadores uma ferramenta para demonstrar o panorama educacional do país, enquanto a 

coordenadora pedagógica vai além desta conceituação, corroborando a necessidade de uma 

adequação destes índices a realidade da escola avaliada e que não deveriam haver premiações 

de nenhuma forma, uma vez que estas premiações podem desencadear a construção de 

resultados irreais, além de promover a extinção da autonomia das escolas. 
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Após a verificação da percepção dos grupos dos alunos, professores e alunos, pode-se 

perceber que a escola Beta necessita modificar o seu processo administrativo e construir um 

planejamento mais participativo com sua comunidade, mesmo a diretora geral afirmando que 

a escola não pertence a uma, uma vez que não existe outro caminho para saber o que de fato 

eles necessitam se não forem incluídos na formulação do processo para serem ouvidos. A 

escola precisa trabalhar mais a parte de comunicação entre seus membros, pois este foi um 

ponto destacado por um número significativo de seus membros como falho, além da parte de 

relacionamento entre eles, sendo este um ponto muito destacado pelos alunos. 

 

E) BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO 

ADMINISTRATIVO NA ESCOLA BETA 

 

Analisando as percepções descritas pelos três grupos pesquisados diretamente, a 

observação do pesquisador em suas diversas visitas, suas conversas informais com alguns 

membros e as participações de algumas atividades, pode-se concluir que o processo 

administrativo desenvolvido na escola Beta não é satisfatório baseando-se nos apontamentos 

dados pelos autores especialistas do assunto tratado nesta pesquisa. 

Destaca-se principalmente a ausência de comunicação entre os membros da escola, a 

ausência na participação dos responsáveis e dos alunos na construção do planejamento. Além 

da solicitação dos alunos por mais direito a estabelecerem questionamentos com as práticas 

desenvolvidas na escola, em desta que sobre a questão da merenda oferecida na escola, no 

qual questionam o porquê de não ser suficiente para todos que desejam se alimentar na escola.  

Logo, para melhorar em seu desempenho e alcançar a meta estabelecida pelo IDEB e 

elevar o nível de aprovação de seus alunos, a escola Beta aponta que necessita melhorar a 

questão de comunicação e relacionamento com o grupo de alunos e professores, fornecendo a 

estes grupos informações mais amplas e atualizadas dos trabalhos desenvolvidos na escola e 

como estes repercutiram no desenvolvimento geral dos alunos e do restante da equipe. 

 Assim, necessitam buscar parcerias com outras Instituições ou verbas governamentais 

para adquirirem ferramentas adequadas para a solução destes problemas e consequentemente 

fornecer melhores condições para sua comunidade, mas para isto precisam também melhorar 

seu controle e suas avaliações internas promovidas no processo estabelecido pela escola, em 

especial na participação de seus distintos membros. 
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Como já verificado na teoria abordada nesta pesquisa, a conquista de bons resultados 

está relacionado a observação das etapas constantes no processo administrativos, uma vez que 

estas são interdependentes e para realimentação de todo o ciclo é de suma importância a 

avaliação como parte final do processo administrativo, sendo esta  definida por Robbins 

(1978) como o elo para a reiniciação de toda a cadeia, possibilitando identificar quais 

características podem ser melhoradas e modificadas, além de fornecer informações que 

possam servir de subsídios na formulação do planejamento desta escola. 

 

Síntese da escola Beta 

Contexto Localiza-se no Centro de Niterói próxima as principais vias de acesso ao município, 
possui aproximadamente 1200 alunos, 120 professores e 19 funcionários, apresenta 
excelente infraestrutura para os padrões de escola pública. Uma parte significativa de 
seus alunos é oriunda de outros municípios. A maior parte professores assim como os 
gestores estão na escola há quase 10 anos ou mais e somente um dos gestores possui 
formação na área de gestão. 

Planejamento Ausência de meios viabilizadores para os que não se adaptam aos trabalhos 
desenvolvidos na escola, ausência da participação dos alunos e responsáveis na 
construção do planejamento e falta de comunicação das medidas adotadas neste 
planejamento. 

Coordenação Ausência de discussão e avaliação dos gestores com os outros membros da 
comunidade escolar sobre o resultado dos trabalhos desenvolvidos na escola, gerando 
nos alunos e professores um sentimento de não pertencimento aquela unidade escolar. 

Controle Falta de comunicação, das atividades desenvolvidas na escola, com os seus membros, 
principalmente os alunos. 

Avaliação Apontam para a necessidade de um comprometimento com o planejamento definido. A 
necessidade de conscientização dos alunos quanto ao seu rendimento, de que estes 
podem e devem melhorar. Avaliação direta somente os alunos e inexistência de 
avaliação para os outros grupos. 

 

 

 

5.2.3. COMPARATIVO DAS ESCOLAS ALFA E BETA 

 

Após o estudo detalhado das escolas Alfa e Beta, faz-se necessário traçar um 

comparativo entre estas escolas, a fim de se fazer possíveis apontamentos de quais 

características, em especial dentro do processo administrativo, podem estar sendo empregadas 

que estejam levando as escolas a obterem sucesso e dificuldades no alcance dos índices 

determinados pelo IDEB. Uma vez que, pertencem a mesma rede de ensino e localizam-se 

próximas uma da outra, distanciando aproximadamente uns 5 km e que a princípio atendem a 

um perfil comum de alunos. 
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Aprofundando-se nos detalhamentos, percebe-se que apesar de estas escolas 

encontrarem-se próximas, suas localizações exercem influência no perfil dos seus alunos, e 

possivelmente atuam sobre o desempenho destes, já que na escola Beta os alunos são 

oriundos de municípios distintos de sua escola e despendem muito tempo no trajeto escola-

casa, sendo este motivo apontado pela diretora geral desta unidade escolar como um dos 

fatores do baixo rendimento de alguns de seus alunos. 

Vários outros pontos podem ser destacado dentro do processo administrativo como 

desencadeador na obtenção de resultados distintos entre as escolas analisadas. No entanto, o 

aspecto que parece ser de maior influência é a questão da comunicação entre os membros da 

escola, que segundo percepção dos respectivos alunos não são plenas em suas escolas, mas ao 

se analisar como estas acontecem, verifica-se que na escola Alfa esta característica encontra-

se bem presente, sendo disponibilizado inclusive um site da escola para qualquer interessado 

visitar, onde pode ser encontrado o calendário das atividades futuras e boa parte dos trabalhos 

desenvolvidos na escola. 

Contudo estas escolas apresentam um ponto falho em comum em seus processos 

administrativos empregados, este ponto é a avaliação que segundo a análise realizada esta 

existe somente para o grupo dos alunos em ambas escolas pesquisadas, inexistindo formas 

diretas de avaliação para os outros grupos pertencentes as distintas unidades escolares, 

comprometendo desta forma a alimentação de dados para a formulação de futuros 

planejamentos. 

 

Quadro 11: Comparativo entre as Escolas Alfa e Beta 

 Escola Alfa Escola Beta 

Contexto Localiza-se em Icaraí, possui 
aproximadamente 1700 alunos, 115 
professores e 30 funcionários. A maioria dos 
alunos reside próximo a escola e 
apresentam histórico  de bom 
aproveitamento escolar. Os professores 
possuem experiência e boa parte do grupo 
está há pouco tempo na escola. E a maior 
reivindicação da comunidade é a reforma na 
infraestrutura. 

Localiza-se no Centro, possui 
aproximadamente 1200 alunos, 120 
professores e 19 funcionários. Apresenta 
excelente infraestrutura, boa parte de seus 
alunos residem distante da escola e 
apresentam um razoável histórico de 
aproveitamento escolar. Os professores são 
experientes e uma parte considerável está na 
escola há mais de 10 anos e apenas um de 
seus gestores possui especialização na área. 

Planejamento Ausência dos alunos e responsáveis na 
construção do planejamento, além da 
ausência dos responsáveis no processo 
educacional dos alunos. Apontamento dos 
alunos de falta de comunicação da decisões 
realizadas no planejamento 

Ausência de meios viabilizadores para os que 
não se adaptam aos trabalhos desenvolvidos 
na escola, ausência da participação dos alunos 
e responsáveis na construção do planejamento 
e falta de comunicação das medidas adotadas 
no planejamento. 
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Coordenação Ausência de espaço para os alunos 
expressarem suas opiniões; gestores são 
especialistas na área de gestão e buscam 
atualização de seus conhecimentos e estes 
acreditam que a eleição é a melhor forma de 
ocupação para o referido cargo. 

Ausência de discussão e avaliação dos 
gestores com os outros membros da 
comunidade escolar sobre o resultado dos 
trabalhos desenvolvidos na escola, gerando 
nos alunos e professores um sentimento de não 
pertencimento aquela unidade escolar. 

Controle Ausência de verificação sobre a satisfação 
da comunidade em relação ao trabalho 
desenvolvido; e os gestores apontam para 
uma necessidade de mudança na estrutura 
administrativa superior. 

Falta de comunicação, das atividades 
desenvolvidas na escola, com os seus 
membros, principalmente os alunos. 

Avaliação Postura contraditória dos alunos (satisfação 
com o processo de aprendizagem e 
declaração que sua escola não obtém bons 
índices nos avaliadores externos). Simulado 
como forma de avaliação para os alunos e 
inexistência de avaliação para os outros 
membros. 

Apontam para a necessidade de um 
comprometimento com o planejamento definido. 
A necessidade de conscientização dos alunos 
quanto ao seu rendimento, de que estes podem 
e devem melhorar. Avaliação direta somente 
para os alunos e inexistência de avaliação para 
os outros grupos. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A busca por uma educação de qualidade no Brasil é algo que se tem buscado há muito 

tempo e que vem conquistando maior destaque nos últimos anos, com o advento de vários 

programas e incentivos governamentais. Alguns desses programas governamentais instituídos 

têm por finalidade verificar como está a qualidade da educação ofertada para os nossos alunos 

e equipará-la a de países classificados como desenvolvidos, e uma das justificativas mais 

veiculadas para tal é a incoerência existente entre as posições de sermos uma das nações com 

maior índice de desenvolvimento econômico, porém com índices educacionais muito aquém 

de uma nação desenvolvida. 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar como as práticas de gestão empregadas em 

duas escolas públicas- a cargo do poder estadual situadas no município de Niterói/RJ, que 

ofereçam do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental- se refletem no desempenho escolar. Para 

tanto, foi realizado um estudo de caso em dois Colégios Estaduais, denominados Alfa e Beta 

com o intuito de não exposição destas escolas, que se localizam em bairros vizinhos dentro do 

município de Niterói/RJ, através da utilização de questionários e entrevistas, além da análise 

de alguns documentos institucionais de domínio público, tal como os índices fornecidos pelo 

IDEB. 
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A aplicação do questionário destinado aos alunos, limitou-se apenas ao grupo dos 

alunos das séries finais do 2º segmento do Ensino Fundamental, pelo fato deste grupo 

apresentar uma maior maturidade, além do pesquisador não ter condições de aplicar para o 

restante do grupo pelo fato de ser este um universo bem numeroso. E para manter a 

equivalência entre as percepções dos trabalhos desenvolvidos na escola, aplicou-se o 

questionário preferencialmente para os professores que lecionam ao grupo de alunos 

analisados e para o referido segmento. 

Os índices educacionais, tal como o IDEB, permitem que tenhamos uma noção de 

como está a situação educacional em nosso país, e através dele foi possível constatar de que o 

estado do Rio de Janeiro desempenhava uma educação de qualidade  muito aquém da média 

nacional, amargando os últimos lugares nas primeiras verificações estabelecidas pelo IDEB. 

A partir de então, vários programas foram adotados nas redes públicas de ensino, em especial 

na rede estadual, sendo instituídos programas como a GIDE, e seus próprios índices, SAERJ e 

Saerjinho, para subsidiar as escolas em termos de apontamento de como estão os níveis de 

aprendizado desenvolvido pelos seus alunos e assim desenvolver um planejamento específico 

para suas dificuldades apresentadas. 

Para entender melhor o significado e a importância da gestão empregada nas unidades 

escolares e como suas formas instituídas influenciam no desempenho dos alunos foi 

necessário abordar alguns objetivos específicos para o aprofundamento da temática em 

questão. Nesta acepção, em primeiro lugar buscou-se identificar os fatores econômicos, 

políticos e sociais que interferem no atual modelo de gestão escolar e o reflexo desta em nossa 

sociedade. Dentre estes fatores mencionados pode-se observar que os índices e a classificação 

em âmbito nacional fornecido pelo IDEB, permitem a classificação e o nível de educação em 

cada rede de ensino e estabelecem suas comparações tanto em nível nacional como 

internacional. 

 A partir da possibilidade destas comparações através do IDEB evidenciam-se os 

pontos fracos e fortes que cada escola, rede de ensino e estado apresentam, gerando assim 

nestas Instituições a busca de melhores classificações e tal ocorrência provocou no estado do 

RJ em sua rede estadual de ensino a inserção de prioridades nos programas educacionais, com 

o objetivo de obter melhores índices no IDEB.  

Provocando assim mudanças no sistema de gestão, praticados dentro das unidades 

escolares, que passa a ser integrada por determinações legais, além da nova forma de 
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ocupação do cargo de gestor através de concurso, onde são exigidos conhecimentos 

específicos em gestão.  

No entanto, somente algumas escolas públicas conseguiram alcançar as metas 

estabelecidas pelo IDEB, na rede estadual de ensino, sendo uma delas a escola Alfa e outras 

não, como a escola Beta. Então, permeia nossas indagações o que poderia ter levado a escola 

Alfa a ter conquistado esta classificação e a escola Beta não, já que ambas localizam-se 

próximas e possuem semelhanças em seus quantitativos de professores, alunos e funcionários, 

e pertencem a mesma rede de ensino. 

Então como objetivo seguinte buscou-se analisar em que medida as práticas de gestão 

atualmente utilizadas nas escolas a serem observadas, se aproximam da proposta de gestão 

democrática como um dos possíveis meios para uma educação de qualidade. E para o alcance 

deste objetivo utilizou-se o estudo de caso em duas escolas. 

 O estudo de caso realizado nestas escolas mostrou que em alguns aspectos a escola 

Beta apresenta melhores condições que a escola Alfa, tal como a infraestrutura da escola, 

menor quantidade de carga horária trabalhada pelos professores, maior faixa salarial destes, 

turmas com menor número de alunos, dentre outros. Mas ainda assim seus índices no IDEB 

ainda permaneceram abaixo do desejado. 

Então analisando os dados coletados nesta pesquisa e respaldando-se em outros 

trabalhos científicos que tratam sobre a temática e áreas afins, pode-se constatar a grande 

influência exercida pelos gestores escolares no alcance dos índices estipulados pelo IDEB, e 

para sua constante melhoria.  

Dentre as práticas estabelecidas pelas escolas de sucesso aqui retratadas, assim como a 

escola Alfa verifica-se em maior e menor grau a promoção de uma gestão democrática, onde 

seus gestores tentam promover uma gestão transparente e aberta para sugestões dos membros 

que dela participam, buscando parcerias com outros órgãos e tentando assim a efetivação de 

uma gestão ampliada para além gabinete e secretarias hierarquicamente superiores, e para isso 

contam  com o trabalho em equipe, tendo no seu gestor a figura do principal líder para 

condução de todo o processo. 

O terceiro objetivo específico buscado foi analisar o envolvimento dos diferentes 

atores na gestão escolar, e para o alcance deste objetivo foi utilizado a percepção do 

pesquisador nas visitas realizadas às escolas, conjugadas com as análises dos questionários e 

entrevistas realizados com os diferentes grupos componentes das escolas. 
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Nas visitas realizadas a escola Alfa pode-se constatar que apesar das dificuldades 

apresentadas pela escola, a gestão tenta sempre promover a integração de seus membros, 

informando-os de suas ações e pautando seu planejamento de acordo com os resultados 

apresentados pelos alunos não só nos avaliadores externos, mas principalmente em seus 

avaliadores internos promovidos em forma de simulados. Buscando parcerias com outras 

instituições, tais como a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Polícia Militar/RJ, para 

auxiliá-los na superação de problemáticas específicas. 

Pode-se verificar nesta unidade escolar um grupo coeso, participativo e orgulhoso de 

seus resultados nos avaliadores externos, dentre outros fatores anteriormente expostos sobre 

esta unidade, que podem ter auxiliado-os na conquista de seu sucesso, tal como a grande a 

maioria de seus alunos residirem próximos à escola, evitando assim um desgaste destes em 

seus deslocamentos. Mas seus gestores estão conscientes de que ainda existem muitos 

aspectos que precisam ser melhorados e que para a manutenção de seu status é necessário um 

constante acompanhamento de seus trabalhos e de uma flexibilização em seu planejamento 

para atender as necessidades apresentadas. 

Na escola Beta os índices IDEB não foram alcançados apesar de sua boa 

infraestrutura, como já descrita, e de outros fatores como a alta qualificação de seus 

professores, e um dos principais fatores apontados pelos gestores como causadores deste 

quadro deficitário é o comprometimento do planejamento da escola pela vinda de alunos de 

outras escolas que lá sofreram algum tipo de rejeição e que foram encaminhados para a escola 

Beta, e com isso há um comprometimento do planejamento formulado inicialmente. 

Outra característica também apontada pela diretora geral é que boa parte de seus 

alunos são oriundos de outros municípios pelo fato da escola Beta encontrar-se localizada 

paralela a uma avenida pela qual transitam ônibus para diversos municípios e com isso seus 

alunos apresentam um grande desgaste para percorrerem o trajeto escola-casa. Já a 

coordenadora pedagógica acredita que um dos maiores problemas existentes é a falta de 

comunicação entre seus membros. 

Observando os dados coletados, pode-se constatar que de fato as problemáticas 

apontadas pelo corpo diretivo da escola Beta são bem expressivos, acrescido de outros 

indicados pelos alunos, como a questão da merenda oferecida pela escola. Então considerando 

estes fatores mais relevantes na descrição de seus membros, deveriam ser revisto e 

reformulado a questão de comunicação e da merenda. 
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Ao visitar a escola, pode-se verificar a ausência de quadros informativos de seus 

planejamentos, pontuações nos avaliadores externos, gráficos de desenvolvimento da escola, 

assim como os projetos desenvolvidos por ela, disponibilizados no pátio da escola e em outros 

ambientes de comum acesso a seus membros e a seus visitantes, provocando assim um 

distanciamento na participação da comunidade e de seu interesse em contribuir com sugestões 

e opiniões.  

E como boa parte de seus alunos advém de municípios distintos da localização da 

escola e despendem muito tempo em suas viagens, a merenda apresenta um papel de destaque 

nesta relação. Já que muitos dos alunos podem apresentar um apetite mais acentuado do que a 

média, devido ao horário de suas refeições realizadas em suas residências serem mais cedo, e 

como a oferta da merenda é insuficiente segundo relato dos alunos, pode estar influenciando 

assim na concentração destes alunos e prejudicando em sua aprendizagem. 

O quarto e último objetivo específico buscado, foi analisar como as práticas de gestão 

empregadas se relacionam com a demanda de avaliação externa e as necessidades de sua 

comunidade. Para o alcance deste objetivo foi realizado o estudo de caso, além da utilização 

de dados públicos governamentais disponibilizados em endereços eletrônicos.  

Após esta estas análises pode-se constatar que a escola Alfa alcança muito mais um 

modelo de gestão voltado para a demanda dos avaliadores externos do que a escola Beta, uma 

vez que a escola Alfa promove constantemente simulados, desde as séries iniciais para os seus 

alunos, visando já ir adaptando-os a essa realidade e expõe todos as suas metas e conquistas 

para sua comunidade, destacando como estão evoluindo e onde estão concentradas suas 

principais dificuldades, além da sua gestão promover o destaque alcançado pela escola entre 

seus pares, incutindo assim em todos os seus componentes o sentimento de orgulho de 

pertencer àquela unidade escolar.  

Logo podemos verificar que são muitas as problemáticas enfrentadas pelas escolas, 

tanto a Alfa como a Beta, mas elas não podem desempenhar papéis inviabilizadores para a 

conquista de melhores resultados no processo de ensino e aprendizagem e uma das formas 

possíveis de se amenizar esta situação é aquela que foi descrita em todas as escolas de sucesso 

aqui consideradas, o trabalho em conjunto de todos os membros. Dependendo desta forma de 

trabalho ser incentivada, instituída e possibilitada pelos seus gestores através de inúmeras 

iniciativas. Pois só assim poderá se ter ciência dos verdadeiros anseios daquela comunidade e 

qual a melhor forma de ser trabalhado. 
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Assim, tanto na escola Alfa como na escola Beta precisam ser revistos os mecanismos 

de participação dos alunos, eles precisam ser mais escutados e atendidos dentro das 

possibilidades que a escola possui, para que assim a escola possa exercer o direito de 

compromisso firmado com eles, trabalhando desta forma suas condutas de responsabilidade e 

de comportamento. Além de desenvolver projetos no qual seja possível a participação dos 

responsáveis pelos alunos, amenizando-se o afastamento com este importante parceiro para o 

processo de aprendizagem dos alunos. 

Outros estudos potenciais podem ajudar a identificar com maior precisão  

características constantes no processo administrativo e no desenvolvimento da gestão aplicada 

nas unidades escolares que venham a auxiliar na conquista de melhores resultados, internos e 

externos, verificados não apenas por avaliadores externos, mas por qualquer outra forma de 

avaliação, ajudando desta forma no alcance de uma educação de qualidade ofertada pelas 

escolas.  

Então, espera-se que esta pesquisa possa auxiliar e provocar em futuros pesquisadores 

o desejo de se investigar com maior profundidade questões relacionadas ao contexto escolar, 

em especial a gestão desenvolvida nestas instituições e a relevância dos avaliadores externos 

na conquista de uma educação de qualidade. 
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ANEXO I- ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES DE ESCOLA 
 

Ilustríssimo(a) diretor(a), gostaríamos de saber  sobre  as atividades e a implementação de 

projetos desenvolvidas nesta escola; e como acredita estar relacionado  com os resultados 

obtidos por esta unidade nos últimos índices do IDEB.  

Dados de Identificação 

Idade: 

Percurso de formação: 

Tempo de magistério: 

Tempo na escola: 

Tempo como diretor: 

 

   1-  Como o senhor(a) avalia o atual resultado do IDEB? 

2- O que acredita ser o fator diferencial no resultado do seu trabalho, para melhores índices no 

IDEB? Possui algum curso/formação na área de gestão? 

  3-  Considera necessário conhecimento em gestão para ser diretor de escola? Por quê? 

4-Quais são os processos que o(a)senhor(a) considera que devem ser trabalhados, ou seja, 

aqueles que precisam ser revisto? Por quê? 

5-Qual a sua opinião em relação à participação da comunidade escolar (pais, alunos, 

professores, técnicos) na escola? 

6- Como o (a) senhor(a) avalia o novo critério de seleção para o cargo de diretor-concurso? 

Quais as consequências para o desenvolvimento da escola?  

7- Acredita, que essa nova forma de ocupação-concurso, para o cargo de diretor contribui para 

melhorar a gestão da escola? 

8-O que caracteriza como positivo e como negativo no processo de eleição do diretor pela 

comunidade escolar? 

9- Conceitua o tempo de mandato para o cargo de diretor através da eleição, 2anos, suficiente 

para produzir um bom trabalho? 

10-A escola possui um planejamento das ações de gestão? 

11-Como acontece o acompanhamento das ações de gestão? 

12-Existem mecanismos internos de avaliação? 

13-Como o senhor avalia o atual sistema de avaliação IDEB e SAERJ? 



142 

 

 

 

ANEXO II- QUESTIONÁRIO APLICADO NOS PROFESSORES 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

 

 

 

ESTE QUESTIONÁRIO NÃO É IDENTIFICADO.  

Os resultados obtidos serão conhecidos através da média obtida nas respostas, nunca 
individualmente. 
 
 

 

 

 

 

 
 
Bloco A – V. Sª verá a seguir uma série de afirmações sobre o cotidiano escolar. Por favor, indique 
em que medida você concorda com cada uma delas.  

   1 2 3 4 5 

1 Os alunos são avaliados de um modo que seja considerado suas habilidades.   1 2 3 4 5 

2 As dificuldades dos alunos são consideradas no processo de avaliação 1 2 3 4 5 

3 Os alunos possuem espaço em sala de aula para expressar suas opiniões e 
sugestões sobre seus desempenhos na disciplina.  

1 2 3 4 5 

4 A escola possui uma estrutura adequada para o desenvolvimento do 
Planejamento Pedagógico. 

1 2 3 4 5 

5 Esta escola dispõe dos recursos bibliográficos adequados para cada matéria. 1 2 3 4 5 

6 Esta escola dispõe dos recursos tecnológicos (informáticos e audiovisuais) 
adequados para o trabalho em cada matéria. 

1 2 3 4 5 

7 Na formulação do Planejamento Pedagógico é considerado o contexto atual da 
escola. 

1 2 3 4 5 

8 A Direção e sua equipe influenciam na formulação do Planejamento Pedagógico. 1 2 3 4 5 

9 A Direção estimula os professores a se identificarem com os projetos 
estabelecidos, ou seja, com a missão da escola.  

1 2 3 4 5 

10 Esta escola organiza suas atividades num Plano de Ação para cada ano. 1 2 3 4 5 

11 A Direção incentiva os professores a melhorarem seus resultados. 1 2 3 4 5 

12 A Direção auxilia os professores quando requisitada.      

13 A Liderança e condução dos processos pedagógicos e formativos desta escola 
estão sob responsabilidade da direção. 

1 2 3 4 5 

14 O Diretor é a principal liderança no estímulo a busca por resultados melhores 1 2 3 4 5 

15 A coordenação do projeto pedagógico supre as necessidades apresentadas de 
forma satisfatória. 

1 2 3 4 5 

Ilustríssimo Professor (a):  

Gostaríamos de saber a sua opinião sobre as atividades desenvolvidas nesta escola e o apoio que obteve 

por parte da direção/gestão na aplicação destas e/ou implementação de outros projetos; e como 

acredita estar relacionado com os resultados obtidos por esta escola nos índices do IDEB. Este 

questionário pode ser respondido em 15 minutos. 

Obrigada pela sua colaboração! 

 

 

e pode ser respondido em 10 minutos. 

Obrigado pela sua colaboração ! 

 

 

Prezado(a) Estudante, 

Esta pesquisa tem por objetivo mapear a situação dos estágios no Rio Grande do Sul. Para tanto, precisamos da sua 

contribuição preenchendo este questionário, que é formando por questões objetivas e pode ser respondido em 10 

minutos. 

Destacamos que os dados informados serão mantidos em sigilo e que seu uso será unicamente para fins científicos.  

Caso tenha alguma dúvida, por favor entre contato com Sidinei Rocha de Oliveira, pelo e-mail 

sidroliveira@hotmail.com. 

Obrigado pela sua colaboração ! 

Discordo 

totalmente 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 



143 

 

 

 

16 A Direção da escola controla e supervisiona o trabalho dos professores. 1 2 3 4 5 

17 Os professores desta escola são incentivados a participar de cursos de 
aperfeiçoamento e capacitação para melhorar o seu trabalho. 

1 2 3 4 5 

18 Os sistemas de avaliação externos (SAERJ, IDEB) são formas de controle 
impostas. 

1 2 3 4 5 

19 Durante a supervisão, a direção identifica os aspectos que precisam ser 
modificados e melhorados. 

1 2 3 4 5 

20 Os professores são avaliados constantemente pelo diretor e por sua equipe. 1 2 3 4 5 

21 Os professores são estimulados pela direção a melhorarem seus trabalhos. 1 2 3 4 5 

22 A satisfação dos alunos em relação à aprendizagem é verificada com frequência. 1 2 3 4 5 

23 Os professores são consultados pela direção sobre o resultado das avaliações.  1 2 3 4 5 

24 Os responsáveis pelos alunos são consultados quanto a sua satisfação em 
relação à aprendizagem do aluno.  

1 2 3 4 5 

25 O resultado obtido por esta escola nas avaliações externas é comparado com o 
de outras escolas da mesma rede de ensino. 

1 2 3 4 5 

26 Os pais participam da vida escolar dos filhos 1 2 3 4 5 

27 A direção da escola considera o resultado obtido nas avaliações externas, 
somente de sua responsabilidade.  

1 2 3 4 5 

 

Bloco B – Nesta seção, as afirmações estão voltadas para as questões relacionadas ao desempenho 
da escola, em suas diversas áreas. Por favor, indique em que medida V. Sª concorda com elas. 

   1 2 3 4 5 
1 A escola oferece orientação para os alunos incorporando-os em suas atividades. 1 2 3 4 5 

2 A escola oferece orientação às famílias dos alunos envolvendo-as em suas 
atividades. 

1 2 3 4 5 

3 A escola envolve a comunidade em suas atividades. 1 2 3 4 5 

4 Os alunos são convidados a participar da formulação do planejamento escolar 
anual. 

1 2 3 4 5 

5 Os funcionários são convidados a participar da formulação do planejamento 
escolar anual. 

1 2 3 4 5 

6 Os professores participam da formulação do planejamento anual da escola 1 2 3 4 5 

7 O Planejamento formulado, proposto e aplicado pela escola, considera as 
necessidades da comunidade como um todo. 

1 2 3 4 5 

8 A maneira de liderança e coordenação desempenhada pela direção e sua equipe 
é satisfatória para atender as necessidades e demandas apresentadas na escola. 

1 2 3 4 5 

9 O modo como a direção põe em prática o que foi planejado, é respeitado 
criteriosamente. 

1 2 3 4 5 

10 Os ajustes realizados no planejamento, caso existam, são coerentes e 
necessários. 

1 2 3 4 5 

11 Os profissionais que nesta escola trabalham, apresentam o perfil adequado para 
o desempenho de suas funções desempenhadas.  

1 2 3 4 5 

12 O controle aplicado sobre as tarefas desempenhadas pelos membros da escola é 
suficiente. 

1 2 3 4 5 

13 O controle possui influência sobre o desempenho dos projetos desenvolvidos. 1 2 3 4 5 

14 Os alunos são preparados para a realização das provas do IDEB.  1 2 3 4 5 

15 Os alunos são preparados para a realização das provas do SAERJ. 1 2 3 4 5 

16 Sei a importância do IDEB para a minha escola. 1 2 3 4 5 

17 Sei a importância do SAERJ para a minha escola. 1 2 3 4 5 

18 Tenho conhecimento da última pontuação de minha escola no IDEB. 1 2 3 4 5 

19 Minha participação é importante para a melhoria destes indicadores. 1 2 3 4 5 
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20 Os resultados obtidos pela escola no IDEB são satisfatórios. 1 2 3 4 5 

21 Os resultados obtidos pela escola no SAERJ são satisfatórios. 1 2 3 4 5 

22 O diretor avalia e discute esses resultados com os professores. 1 2 3 4 5 

23 O diretor avalia e discute esses resultados com os pais 1 2 3 4 5 

24 O diretor avalia e discute esses resultados com os alunos 1 2 3 4 5 

 

Bloco C: Perfil Profissional 
1. Em que área se concentra a disciplina que leciona nesta escola? 

( 1 ) Humanas   ( 2 ) Exatas   ( 3 ) Biológicas   ( 4 ) Artes/ Expressão Corporal 

2.  Há quantos anos desempenha a função do magistério? 

( 1 ) 0-3anos   (2 )3-6anos   ( 3 ) 6-10 anos   ( 4 ) mais de 10 anos 

 

3. Qual o seu nível de instrução? 

( 1 ) Graduação  ( 2 ) Especialização ( 3 ) Mestrado  ( 4 ) Doutorado.  

 

4. Há quantos anos leciona nesta escola? 

( 1 ) 0-3 anos   ( 2 )3-6anos  ( 3) 6-10 anos  ( 4 ) mais de 10 anos  

 

6. Leciona em outra escola? ( 1  ) Não  ( 2  ) Sim. Se sim, Qual?  

( 1 ) Municipal  (2 ) Estadual  ( 3 ) Federal    ( 4 ) Particular 

 

7. Qual a sua carga horária semanal de trabalho? 

(1 ) Menos de 16 horas  ( 2) Mais de 16 e menos de 30 horas  ( 3 ) Mais de 30 e mos de 40horas   ( 4 ) 
Mais de 40 horas 

 

Bloco D: Perfil Social 

 

1. Idade: ______ 2. Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino          

Estado Civil:__________ 

 

3.  Você cursou a maior parte do ensino fundamental em  Escola:  (    )Pública    (   )Privada 

 

4. Você cursou a maior parte do ensino médio: (    )Pública    (   )Privada 

 

5. Qual foi a principal motivação para a escolha do curso de formação no ensino superior? 

 

(   ) Influência familiar    (   ) Oportunidades de emprego na área 

(   ) Influência de amigos   (   ) Influência da mídia     

(   ) Identificação com a área   (   ) Influência de professores ou da Escola 
  

 (   ) Motivação financeira   (   ) Para fazer concurso público 

(   ) Formação abrangente   (   )Outro. Qual? ____________________________ 
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8. Em que cidade você reside? _________________________  

 

10. Qual é a renda mensal bruta de sua família (incluindo você)?  

(   ) Até R$ 1.000,00     (   ) Entre R$ 9.001,00 e R$ 13.000,00 

(   ) Entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00  (   ) Entre R$ 13.001,00 e R$ 17.000,00  

(   ) Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00   (   ) Entre R$ 17.001,00 e R$ 20.000,00 

(   ) Entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00   (   ) Entre R$ 17.001,00 e R$ 20.000,00 

(   ) Entre R$ 5.001,00 e R$ 9.000,00  (   ) Acima de R$ 20.001,00 
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ANEXO III- QUESTIONÁRIO APLICADO NOS ALUNOS 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 

 

 

 

, ESTE QUESTIONÁRIO NÃO É IDENTIFICADO.  

 
Os resultados obtidos serão conhecidos através da média obtida nas respostas, nunca 
individualmente. 
 
 

 

 

 

 
Bloco A – Você verá a seguir uma série de afirmações sobre o cotidiano escolar. Por favor, indique 
em que medida você concorda com cada uma delas.  

   1 2 3 4 5 6 

1 Os professores realizam as atividades considerando seus conhecimentos 1 2 3 4 5 6 

2 As atividades propostas pelos professores orientam-se para a necessidade de aprendizado 
dos alunos 

1 2 3 4 5 6 

3 Os alunos são informados sobre as notas nas avaliações de maneira adequada, ou seja, 
explicando onde estão suas dificuldades. 

1 2 3 4 5 6 

4 Os professores dominam bem o conteúdo das disciplinas que lecionam. 1 2 3 4 5 6 

5 Os professores usam formas variadas para expor os conteúdos. 1 2 3 4 5 6 

6 Estou satisfeito com o seu resultado de aprendizagem nesta escola. 1 2 3 4 5 6 

7 As aulas não são interessantes porque o professor explica sempre da mesma forma 1 2 3 4 5 6 

8 As aulas não são interessantes porque o modo de explicação dos professores é de difícil 
entendimento 

1 2 3 4 5 6 

9 A escola procura conhecer o que os alunos pensam sobre as aulas 1 2 3 4 5 6 

10 A escola divulga para os alunos o seu planejamento (cronograma de atividades) para o ano 
letivo. 

1 2 3 4 5 6 

11 A escola utiliza algum mecanismo (reuniões, questionários, caixa de sugestões, etc.) pra 
saber se estão satisfeitos com o funcionamento da escola. 

1 2 3 4 5 6 

12 Existe espaço para participação dos alunos, assim como grêmio estudantil, colegiado, 
campanhas, etc. 

1 2 3 4 5 6 

13 Há um momento de participação dos alunos no conselho de classe 1 2 3 4 5 6 

14  Os alunos são orientados pela escola para pensarem na escolha de sua profissão. 1 2 3 4 5 6 

15 A escola estimula a pensar na escola de Ensino Médio que o aluno irá cursar 1 2 3 4 5 6 

16 Acredito que a direção da escola ajuda os alunos a melhorarem seus resultados no 
desempenho escolar. 

1 2 3 4 5 6 

17  Os alunos possuem fácil acesso aos diretores  1 2 3 4 5 6 

18 Posso falar facilmente com os coordenadores 1 2 3 4 5 6 

19 Os diretores e coordenadores tem disponibilidade para atender os alunos. 1 2 3 4 5 6 

20 Os problemas apresentados pelos alunos à direção e coordenação são ouvidos e 
considerados. 

1 2 3 4 5 6 

21 Acredito que minha escola precisa mudar para melhorar. 1 2 3 4 5 6 

Prezado aluno (a): 

Gostaríamos de saber a sua opinião sobre as atividades desenvolvidas nesta escola e o apoio que 

obteve por parte da direção/gestão no seu desenvolvimento; e como acredita estar relacionado com os 

resultados obtidos por esta escola nos índices do IDEB; pode ser respondido em 10 minutos. 

Obrigada pela sua colaboração! 

 

 

Prezado(a) Estudante, 

Esta pesquisa tem por objetivo mapear a situação dos estágios no Rio Grande do Sul. Para tanto, 

precisamos da sua contribuição preenchendo este questionário, que é formando por questões 

objetivas e pode ser respondido em 10 minutos. 

Destacamos que os dados informados serão mantidos em sigilo e que seu uso será unicamente para 

fins científicos.  

Caso tenha alguma dúvida, por favor entre contato com Sidinei Rocha de Oliveira, pelo e-mail 

sidroliveira@hotmail.com. 

Obrigado pela sua colaboração ! 

Discordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 

Não sei  
responder 

6 
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Bloco B – Nesta seção, as afirmações estão voltadas para as questões relacionadas ao  desempenho 
da escola, em suas diversas áreas. Por favor, indique em que medida você concorda com elas. 

   1 2 3 4 5 6 

1 A escola oferece um atendimento de orientação aos alunos, para adaptar os alunos 
mais facilmente as atividades desenvolvidas na escola. 

1 2 3 4 5 6 

2 Os alunos são convidados a participar da formulação do planejamento escolar anual. 1 2 3 4 5 6 

3 Os responsáveis dos alunos são convidados a participar da formulação do 
planejamento escolar anual. 

1 2 3 4 5 6 

4 O perfil dos profissionais da sua escola contribui para o seu relacionamento com 
eles. 

1 2 3 4 5 6 

5 Os resultados obtidos por minha escola no IDEB são satisfatórios. 1 2 3 4 5 6 

6 Os resultados obtidos por minha escola no SAERJ são satisfatórios. 1 2 3 4 5 6 

7 Esses resultados são avaliados e discutidos posteriormente com os alunos. 1 2 3 4 5 6 

8 Esses resultados são avaliados e discutidos posteriormente com os responsáveis 
dos alunos 

1 2 3 4 5 6 

9 Esses resultados são avaliados e discutidos posteriormente com os professores. 1 2 3 4 5 6 

10 Sou preparado para a realização das provas do IDEB.  1 2 3 4 5 6 

11 Sou preparado para a realização das provas do SAERJ. 1 2 3 4 5 6 

12 Sei a importância do IDEB para a minha escola. 1 2 3 4 5 6 

13 Sei a importância do SAERJ para a minha escola. 1 2 3 4 5 6 

14 Tenho conhecimento da última pontuação de minha escola no IDEB. 1 2 3 4 5 6 

15 Tenho conhecimento da última pontuação de minha escola no SAERJ. 1 2 3 4 5 6 

16 Minha participação é importante para a melhoria destes indicadores. 1 2 3 4 5 6 

 
Bloco C: Perfil Social 
1. Qual a sua idade? (1)12 anos (2) 13 anos (3)14 anos (4) 15 anos (5) outro 

Qual?____________________         

2. Qual o seu gênero? ( 1  ) Masculino   ( 2  ) Feminino 

3. Em qual Cidade Reside?___________________ 

4. Quantos irmãos você possui? 

( 1 ) sou filho único  (2) 1 irmão  (3) 2 irmãos  (4) 3 irmãos  (5) 4 ou mais irmãos 

5. Qual a sua série?  (1) 8º ano   (2) 9º ano 

6. Já reprovou alguma série? (1) Sim    (2 ) Não   

Bloco D-  Você tem alguma(s) sugestão ou comentário a fazer para melhorar a sua escola? 
Qual(is)? 
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ANEXO IV- AFIRMATIVAS ANALISADAS DOS RESPECTIVOS 

QUESTIONÁRIOS, ALUNOS E PROFESSORES, PARA A 

CONSTRUÇÃO DAS MÉDIAS CONSIDERADAS EM CADA LINHA DE 

INVESTIGAÇÃO. 

 

 Média de avaliações sobre cada afirmativa Aluno Professor 

P
la

n
ej

a 
m

en
to

   
   

  (
 A

 )
 

1. As atividades propostas pela escola consideram os conhecimentos e as 
habilidades dos alunos. 1 BL1 1 BL1 

2. O planejamento pedagógico considera o contexto escolar e as necessidades 
dos alunos. 2 BL1 7 BL1 

3. A escola possui um plano de ação anual, no qual transmite informes para os 
alunos. 3 BL1 10 BL1 

4. A escola oferece orientação aos alunos, para adaptá-los nas atividades 
desenvolvidas na escola. 1 BL2 1 BL2 

5. Os alunos são convidados a participar do planejamento escolar anual. 2 BL2 4 BL2 

6. Os responsáveis são convidados a participar do planejamento escolar anual. 3 BL2 3 BL2 

C
o

o
rd

en
aç

ão
 /L

id
er

an
ça

   
  (

 B
 )

 

7. Os alunos possuem espaço para expressar suas opiniões e sugestões dentro 
da escola. 9 BL1 3 BL1 

8. Os professores se identificam com os projetos desenvolvidos na escola. 4 BL1  9 BL1 

9. Os professores são incentivados a apresentarem seus conteúdos de uma 
forma mais dinâmica. 5 BL1 17 BL1 

10. A direção avalia e discute os índices de rendimento da escola com os alunos, 
pais e professores. 13 BL1 

22; 23; 24 
BL2 

11. A maneira de liderança e coordenação desempenhada pela direção e sua 
equipe é satisfatória para atender as demandas apresentadas na escola. 

17; 18; 19 
BL1 8 BL2 

12. Os profissionais que trabalham na escola apresentam um perfil adequado 
para desempenhar suas funções. 4 BL2 11BL2 

13. Os problemas apresentados à Coordenação, são solucionados e supridos 
satisfatoriamente.  20 BL1 15 BL1 

C
o

n
tr

o
le

   
   

  (
 C

 )
 

14. A escola utiliza algum mecanismo para mensurar a satisfação da 
comunidade em relação aos processos desenvolvidos na escola. 11 BL1 

19; 23; 24 
BL1 

15. A direção controla e supervisiona o trabalho dos professores. 8 BL1 16 BL1 

16. A escola tem seus resultados comparados com o de outras escolas da 
mesma rede de ensino. 10 BL1 25 BL1 

17. O controle aplicado na escola influencia no desempenho dos trabalhos 
desenvolvidos. 12 BL1 13 BL2 

18.O controle aplicado sobre as tarefas desempenhadas pelos membros da 
escola é suficiente. 7 BL1 12 BL2 

19. Tenho conhecimento da última pontuação da minha escola no IDEB. 14 BL2 18 BL2 

A
va

lia
çã

o
   

   
   

   
   

 (
 D

 )
 

20. A satisfação dos alunos é mensurada e avaliada positivamente em relação 
ao processo de aprendizagem. 6 BL1 22 BL1 

21. A participação da direção é condicionante na conquista de melhores 
resultados no processo de ensino- aprendizagem. 16 BL1 20 BL1 

22. A escola precisa modificar em alguns aspectos para melhorar sua qualidade 
de ensino. 21 BL1 4; 5; 6 BL1 

23.Os resultados dos avaliadores externos, IDEB e SAERJ, da escola são 
satisfatórios. 5 ; 6 BL2  20; 21 BL2  

24. Os alunos são preparados para as avaliações externas- IDEB e SAERJ. 10;1 1 BL2 14; 15 BL2 

25. Minha participação é importante para a melhoria dos indicadores externos. 16 BL2 19 BL2 
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