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RESUMO 

 

 

 

As transformações administrativas que ocorreram  no Brasil nas últimas décadas 

tornaram o Estado mais acessível ao cidadão, promovendo, na gestão 

educacional, práticas de participação e exercício da autonomia. Este estudo de 

caso tem como objetivo analisar a adequação do modelo de gestão implantado no 

campus pesquisado aos princípios e critérios de uma gestão participativa. Para 

tanto, foi feita a revisão da literatura sobre o tema, extraindo os principais 

critérios discutidos na atualidade, os quais serviram de base para a construção 

dos instrumentos de pesquisa. A aplicação das entrevistas e questionários foi 

feita na equipe gestora e em uma parcela representativa da comunidade escolar, 

respectivamente. A análise dos dados utilizou análise de conteúdo para as 

entrevistas e construção de tabelas para os questionários. Desta forma, analisando 

comparativamente os resultados, concluiu-se que a gestão pesquisada ainda está 

em construção, contendo algumas características de um modelo participativo. 

 

 

 

Palavras-chave: Gestão escolar. Gestão participativa. Participação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The administrative changes that occurred in Brazil in recent decades have made 

the state more accessible to citizens by promoting in educational management, 

participation and exercise of autonomy practices. This case study aims to analyze 

the appropriateness of the management model implemented on campus 

researched the principles and criteria of participatory management. Therefore, the 

review of the literature on the subject was done by extracting the main criteria 

discussed nowadays, which served as the basis for the construction of the 

research instruments. The application of interviews and questionnaires was made 

in the management team and a significant portion of the school community, 

respectively. Data analysis used content analysis for interviews and build tables 

to the questionnaires. Thus, comparatively analyzing the results, it was concluded 

that the studied management is still under construction, having some 

characteristics of a participatory model. 

 

 

 

Keywords: School management. Participative management. Participation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Nas últimas décadas, com o crescimento das demandas sociais, que foram se 

tornando cada vez mais complexas diante da globalização, a dificuldade do Estado em 

corresponder às expectativas dos cidadãos passou a ser mais evidente. A crise da 

estrutura estatal levou a uma reestruturação, a reforma da gestão pública de 1995, 

questionando o papel do Estado, seu tamanho e funções que deveria assumir (ARAÚJO; 

PINHEIRO, 2010; COSTIN, 2010; DEUS, 2008). 

A necessidade de um Estado mais eficiente e voltado para a qualidade dos 

serviços prestados se fez presente e o modelo burocrático, amplamente adotado na 

época, sofreu críticas quanto às suas distorções e ineficiência. As transformações 

administrativas, segundo os autores supracitados, foram percebidas em diversos países, 

inclusive no Brasil, onde a evolução da Administração Pública foi influenciada até 

mesmo por modelos privados. As mudanças orientadas pela reforma gerencial iniciada 

na década de 90 afetaram a gestão pública brasileira, inclusive no que diz respeito à 

gestão da educação. “Tratava-se de tornar o Estado mais acessível ao cidadão de modo a 

atender com eficiência, eficácia e efetividade às suas demandas” (ARAÚJO; 

PINHEIRO, 2010, p. 7).  

A estratégia de descentralização, presente na administração gerencial, surge 

como condição facilitadora da melhoria dos serviços públicos, aproximando os cidadãos 

usuários do centro de decisões, aumentando a eficácia das políticas públicas, entre 

outros aspectos, como a redefinição do papel do Estado e a busca por maior 

governabilidade. Desta forma, a descentralização promoveria um processo mais 

dinâmico de gestão. O modelo gerencial, através da descentralização, facilita a 

incorporação de práticas do setor privado no setor público, incluindo a área da 

Educação. Com maior flexibilidade, a gestão educacional foi organizada para aprimorar  

recursos e a produtividade, através da participação e autonomia (CASTRO; NETO, 

2011). 

Durante anos, o modelo de administração adotado pelas escolas priorizava a 

centralização e a hierarquização das decisões. O conceito de gestão participativa, no 

âmbito escolar, implica em união de esforços e comprometimento conjunto dos 
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membros da comunidade escolar no planejamento, organização e tomada de decisão na 

instituição, visando, principalmente, à melhoria do processo pedagógico. 

Essa mudança de postura é fundamentada principalmente na legislação vigente, 

que prevê a gestão democrática do ensino público entre seus princípios, assim 

estabelecida pela Constituição Brasileira e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB). 

 

A participação constitui uma forma significativa de, ao promover maior 

aproximação entre os membros da escola, reduzir desigualdades entre eles. 

Portanto, a participação está centrada na busca de formas mais democráticas 

de promover a gestão de uma unidade social. As oportunidades de 

participação se justificam e se explicam, em decorrência, como uma íntima 

interação entre direitos e deveres, marcados pela responsabilidade social e 

valores compartilhados e o esforço conjunto para a realização de objetivos 

educacionais (LÜCK, 2009, p.71). 

 

 

Por determinação do Plano Nacional de Educação (PNE), lei 13.005 de 25 de 

junho de 2014, as escolas devem promover o princípio da gestão democrática da 

educação pública. Em sintonia com este contexto, esta pesquisa tem por objetivo avaliar 

o modelo de gestão participativa implantado em uma instituição federal de ensino: O 

Colégio Pedro II – Campus Tijuca II. 

 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Em dezembro de 1837, através de decreto, foi fundado o Imperial Collegio de 

Pedro Segundo, hoje Colégio Pedro II, instituição pública federal de ensino, de natureza 

autárquica, com autonomia administrativa, que se tornou referência na formação de 

crianças e adolescentes.  

Ao longo de sua existência, o CPII, como é conhecido por seus alunos e 

servidores, passou por mudanças administrativas e algumas expansões, tendo sido 

recentemente equiparado aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Atualmente possui em seus quadros, aproximadamente, treze mil alunos e mais de 2.400 

servidores docentes e técnico-administrativos, além de contar com cinco pró-reitorias, 

três órgãos colegiados e quatorze campi, entre eles o Campus Tijuca II, ou TII, que é o 

campo desta pesquisa. 
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A atual administração do campus TII foi eleita ao final de 2013, empossada em 

2014, apresentando como proposta de campanha um modelo diferente dos anteriores: a 

gestão participativa. Como os atuais gestores foram eleitos pelos critérios antigos e, 

portanto, não ajustados à recente equiparação aos Institutos Federais de Educação 

(IFEs), a experiência e/ou conhecimento em gestão não se constituíam em exigência 

para a candidatura. 

Neste contexto, o problema a ser investigado com o presente estudo é: o 

modelo de gestão participativa implantado no referido campus contém os princípios e 

critérios de uma gestão participativa? 

 

 

1.3 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Diante da situação apresentada, surgem as seguintes questões: 

 Qual o nível de participação dos servidores (docentes e técnicos 

administrativos) nos processos de gestão? 

 Quais as principais dificuldades enfrentadas na implantação do modelo 

participativo? 

 

 

1.4 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a adequação do modelo de gestão 

implantado no Campus Tijuca II aos princípios e critérios de uma gestão participativa, 

verificando as similaridades, e tendo como objetivos específicos: 

 

 Identificar os impactos reais produzidos no cotidiano do campus. 

 Identificar as principais dificuldades enfrentadas pela nova gestão. 

 Apurar a percepção da comunidade escolar sobre as atuais práticas de 

gestão. 
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1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Desde a década de 90, período que a sociedade brasileira vivenciou profundas 

mudanças econômicas e políticas, a gestão democrática da educação vem sendo 

debatida. O termo “gestão escolar democrática” relaciona-se com as mudanças 

ocorridas e, por conseguinte, a promoção de conceitos como autonomia e participação 

(STÊNICO et al, 2015). 

A pesquisa pretende contribuir para uma reflexão sobre as atuais práticas de 

gestão escolar empregadas, através da análise de uma gestão específica no Colégio 

Pedro II, suas dificuldades e superações. Acredita-se que, como contribuição prática 

imediata, proporcionará à equipe gestora analisada uma melhor compreensão da 

situação, podendo vir a elucidar, ao final, alguns ajustes que se façam necessários. 

Os resultados possivelmente serão relevantes para a instituição como um todo, 

na busca de melhor adequação à legislação pertinente, promovendo uma reflexão quanto 

à formação dos seus gestores e apontando uma possibilidade dentro das práticas 

contemporâneas mais discutidas de gestão escolar: a gestão democrática participativa.  

 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

 

A estrutura organizacional do Colégio Pedro II está atualmente passando por 

transformações, em um processo de descentralização administrativa, com transferência 

de autonomia relativa aos campi. Neste contexto, o presente trabalho limitou-se a 

avaliar a gestão no âmbito do campus Tijuca II, analisando desde sua implantação, no 

ano de 2014, até o início do ano letivo de 2016, compreendendo aproximadamente 2 

anos de gestão. Os processos de gestão referentes à Reitoria e à organização como um 

todo não são objetos desta pesquisa, somente, porventura, serão citados dentro do 

contexto da gestão do campus pesquisado, quando se fizer necessário. 

Os critérios da análise foram estabelecidos de acordo com a revisão sistemática 

da literatura realizada, incluindo autores consagrados no tema gestão escolar como Luck 

(2013) e Libâneo (2015). 

 A parcela da comunidade escolar a ser consultada foi restringida a uma 

amostra dos servidores, alunos e responsáveis do campus em questão, incluindo os 
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componentes da Direção Geral, entre eles os diretores (geral, pedagógico e 

administrativo) da atual gestão. 

 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em capítulos, descritos a seguir: 

Capítulo introdutório contendo a contextualização, o tema central, assim como 

os objetivos, delimitação, relevância e questões da pesquisa. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica, com os principais 

conceitos e considerações acerca da administração pública, das organizações 

participativas, da escola democrática e legislação pertinente. 

No terceiro capítulo está a descrição detalhada das etapas que foram seguidas 

para construir o arcabouço teórico que fundamenta esta pesquisa, assim como os 

instrumentos de coleta de dados. 

O quarto capítulo destina-se à análise e discussão dos dados obtidos através dos 

instrumentos de pesquisa. 

Ao final, o quinto capítulo contém as conclusões da pesquisadora diante dos 

resultados, alinhadas aos objetivos traçados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo apresenta-se a revisão da literatura feita a partir da pesquisa em 

bases do portal capes, cuja metodologia de busca está detalhada no capítulo 3, seção 3.3. 

Desta forma, este capítulo apresenta 3 tópicos centrais – Conceitos Iniciais; 

Organizações Participativas; Escola Democrática - e suas subdivisões. 

 

 

2.1 CONCEITOS INICIAIS 

 

A fundamentação teórica desenvolveu-se a partir do entendimento de conceitos 

básicos e legislação acerca do tema, partindo do conceito de gestão e do estudo da 

evolução da Administração Pública Brasileira, fazendo uma correspondência com a 

gestão escolar. 

 

 

2.1.1 Gestão organizacional e escolar 

  

Libâneo (2015, p.85) define que “administrar é ato de governar, por em prática 

um conjunto de normas e funções; gerir é administrar, gerenciar, dirigir”. 

Desenvolvendo o conceito, o autor considera gestão como sinônimo de administração, 

tomando-a como a ação de mobilizar meios e procedimentos da organização, com foco 

nos aspectos gerenciais e técnico-administrativos, para atingir os objetivos da mesma. 

Guimarães (2010, p.30) complementa afirmando que “pode-se dizer que 

organização, administração e gestão são termos aplicados aos processos 

organizacionais, com significados muito parecidos”. 

Administração evidencia soluções técnicas e fatores instrumentais no 

gerenciamento, focando na eficência dos aspectos gerenciais e relegando os aspectos 

sociopolíticos, segundo Paula (2007). No âmbito da gestão pública, esse enfoque 

resultaria em um desequilíbrio nas três dimensões, consideradas pela autora, 

fundamentais para se estabelecer uma gestão pública democrática. São elas:  

 

 Econômico-financeira – questões de natureza fiscal, tributária e monetária. 
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 Institucional-administrativa – organização dos órgãos; planejamento e 

controle das ações; capacitação de servidores. 

 Sociopolítica – relação entre Estado e sociedade. 

 

Ferreira et al (2009) elaboram uma definição de gestão aplicando uma visão 

instrumental, considerando-a como a organização dos recursos financeiros, materiais e 

humanos de uma organização com a utilização de técnicas e instrumentos adequados, 

estabelecendo, desta forma, um modelo de gestão. Considerando que existem duas 

dimensões presentes em qualquer modelo de gestão, a forma – que aborda a 

configuração organizacional – e a função – que diz respeito às tarefas a serem 

cumpridas, estes autores classificam os modelos de gestão em três categorias segundo as 

perspectivas adotadas: estrutural, humanística e integrativa.  

Na perspectiva estrutural há ênfase na forma, que persiste na humanística, 

ainda que nesta já haja certo deslocamento para a função. A perspectiva integrativa 

completa a transição, enfatizando a função e não a forma. Atualmente, diante do 

contexto socioeconômico global, as organizações têm dirigido sua atenção para as 

funções, optando por modelos mais integrativos.  

O modelo de gestão organizacional escolhido deve ser pensado ponderando-se 

a natureza da organização e sua relação com o ambiente externo em que está inserida 

para que, desta forma, possa alcançar níveis elevados de eficiência, eficácia e 

efetividade. 

A escola é uma organização, no sentido amplo, como “unidade social que 

reúne pessoas que interagem entre si e que opera por meio de estruturas e processos 

organizacionais próprios, a fim de alcançar os objetivos da instituição” (LIBÂNEO, 

2015, p.87). A gestão escolar está vinculada ao processo coletivo, à gestão de um 

espaço social onde encontram-se professores, técnicos, alunos e pais, portanto, nada 

mais democrático que esta ser feita pelo coletivo, por uma equipe gestora com um 

propósito que inclua a cultura da escola (STÊNICO et al, 2015). 

A escola atualmente enfrenta o desafio de ultrapassar o modelo clássico, 

centralizado, de administração e alcançar o modelo de gestão participativa, 

descentralizada e compartilhada, exigida pela legislação vigente. Dentro desta ideia, 

Brito e Siveres (2015), apotam a escola como espaço público e aberto a comunidade, 

ainda que esta aproximação fundamental nem sempre aconteça. Os autores realizaram 

estudo em uma escola pública do Distrito Federal, escola esta que recebeu um prêmio 
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de mérito pelos projetos desenvolvidos para alcançar a participação da comunidade 

dentro de seu modelo de gestão. O referido estudo analisou a proximidade entre 

comunidade e escola, procurando compreender como a parceria entre as partes pode se 

estabelecer. 

Os autores supracitados consideram o conceito de administração inserido no 

conceito de gestão, sendo este mais amplo e englobando, além de recursos materiais e 

estruturais, os fatores humanos como a inteligência e competência, aplicados ao 

trabalho. A grande diferença, segundo eles, está na elaboração de alianças e parcerias 

estratégicas para efetivar os objetivos da organização. “Infere-se, assim, que no âmbito 

da gestão existe a participação constante dos stakeholders dentro do processo de tomada 

de decisão organizacional” (BRITO; SIVERES, 2015, p.3). Stakeholders aqui 

entendidos como os envolvidos, os que se interessam, afetam e são afetados pelo 

desempenho da organização de uma forma geral. 

Na escola, a comunidade escolar (pais/responsáveis, professores, alunos, 

técnicos administrativos, funcionários terceirizados/contratados e comunidade local) 

formam o grupo de stakeholders. No campus TII o grupo dos stakeholders inclui, além 

dos segmentos já citados, a Reitoria do Colégio Pedro II, como demonstrado abaixo na 

figura 1. 

 

 

Figura 1: Stakeholders Tijuca II. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

A gestão participativa, portanto, deve unir e dar voz a todos estes participantes 

em corresponsabilidade pelo processo administrativo pedagógico. A participação é um 
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princípio fundamental para todos os que prezam pela educação pública de qualidade 

(MATSHE; PITSOE, 2013). 

Luck (2013) considera que o conceito de gestão contém implicitamente 

cooperação, participação e democracia como componentes fundamentais. Portanto, os 

conceitos “gestão democrática” e “gestão participativa” serão considerados, nesta 

pesquisa, como sinônimos. 

 

 

2.1.2 Administração pública e legislação pertinente 

 

De acordo com Costin (2010), a Administração Pública pode ser definida como 

a atividade do Estado estruturada para assegurar interesses coletivos através da 

prestação de serviços, atividades de fiscalização e regulação, além do exercício de 

funções de soberania.  

Historicamente, segundo a autora, pode-se destacar três formas de 

Administração Pública: patrimonialista, burocrática e gerencial. A administração 

patrimonialista é característica das monarquias absolutistas, onde os conceitos de 

público e privado se confundem, sendo o interesse prevalecente não o público e sim o 

interesse inquestionável do soberano. A evolução do capitalismo industrial demanda a 

separação entre Estado e mercado, entre o público e o privado, surgindo a administração 

burocrática, ainda hoje grande influência na Administração Pública. Esta forma tem 

entre seus princípios o formalismo e a hierarquização, sendo seu principal teórico, Max 

Weber. 

Com o passar do tempo, as transformações sociais e econômicas advindas 

levaram à necessidade de uma administração mais flexível e menos hierárquica, visando 

à melhoria dos serviços prestados, surgindo então a administração gerencial que, entre 

outros aspectos, apresentava “estruturas mais flexíveis em que o cidadão pode se 

perceber e ter voz, como usuário de serviços públicos e contribuinte” (COSTIN, 2010, 

p.33). Os três modelos básicos de administração pública (patrimonialista, burocrático e 

gerencial) tendem a ser substituídos, porém não integralmente, ao longo do tempo. 

Nos anos 2000, de acordo com Silva (2013), outras abordagens administrativas 

surgem, centralizadas nos aspectos democráticos e no envolvimento dos cidadãos. O 

novo modelo de administração, inspirado no setor privado e disseminado em diversos 
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países, buscava reorganizar três aspectos do governo: econômico, social e 

administrativo. Entre outros fatores, havia a tentativa de distanciar-se dos aspectos mais 

característicos das abordagens anteriores e o entendimento do governo como 

responsável por um sistema de governança. 

Nas democracias modernas a participação do cidadão pode atuar como ação 

complementar à representação política, pois um princípio não necessariamente exclui o 

outro, e pode, inclusive, contribuir para a transparência da gestão pública. Quanto mais 

próximos do poder, teoricamente, mais informações serão acessadas e maior será o 

controle exercido (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2015). 

Em contrapartida, Andrade et al (2012) defendem que historicamente, 

analisando desde os tempos de colônia portuguesa até os tempos recentes com a 

dificuldade de materializar a Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro formou-

se de maneira a enfraquecer a construção da cidadania, tendo a Administração Pública 

como representante do Estado centralizador. Os autores (ANDRADE et al, 2012) 

reconhecem os esforços de modernização e reforma administrativa realizados nos 

últimos governos, contudo destacam a prevalência, ainda, de aspectos patrimonialistas 

no Estado que acabam mantendo o distanciamento entre o Estado e o cidadão. 

A descentralização administrativa, um dos principais tópicos da Constituição 

Federal de 1988, com a democratização da gestão pública, incluiu a Educação como 

foco. A descentralização é uma política instrumental que possibilita a redistribuição de 

poder entre o Estado e a sociedade, configurando um modelo administrativo de 

cooperação entre instâncias do sistema (PEREIRA, 2011). 

Maia (2010) pontua que a descentralização pode agir como reforço das 

desigualdades já existentes. As relações entre os participantes e o ambiente 

determinarão se o modelo participativo fortalecerá a autonomia e a democracia ou se, 

por exemplo, no caso de elites locais que formam grupos homogêneos, fortalecerá a 

distribuição de poder estabelecida. 

Desde a Constituição Federal, a participação dos cidadãos está garantida em 

processos decisórios relacionados ao Estado e 

 

(...) nessa perspectiva, a gestão das políticas públicas promove maior 

interlocução entre atores e organizações que, uma vez reunidos em diferentes 

espaços de interesse público, podem viabilizar processos participativos e 

democráticos na relação entre governo e sociedade civil (KLEBA et al, 2015, 

p.2). 
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Entre os vários avanços trazidos pela Constituição Federal estavam importantes 

mudanças na legislação da Educação. A elaboração dessas alterações considerou as 

transformações sociais ocorridas na década de 1980, contudo, somente com a 

promulgação da lei nº.9394/96, Lei de Diretizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

a regulamentação dos dispositivos constitucionais ocorreu de fato. Uma das principais 

alterações diz respeito a colaboração entre os entes federados na organização do sistema 

educacional e a autonomia relativa outogarda aos Municípios. Ainda na década de 1990, 

através de ampla legislação, ocorreu a criação dos conselhos compostos por membros 

da sociedade civil e representantes do poder público, de forma a garantir a gestão 

democrática da educação (SOUZA; CASTRO, 2012). 

 

“Em meio ao contexto já descrito, novos arranjos de gestão escolar irão 

surgir, pelo menos declaradamente orientados segundo princípios da gestão 

democrática, com foco na construção da autonomia administrativa, 

pedagógica e financeira dessas instituições e, em paralelo, propugnando o 

envolvimento crescente de professores, de funcionários, de alunos e de seus 

pais, a par da comunidade local, especialmente por intermédio de 

determinadas estruturas de gestão colegiadas, como os conselhos de escola, 

ou pela via da construção coletiva do projeto político-pedagógico (PPP) da 

instituição escolar.” (SOUZA; CASTRO, 2012, p.9) 

 

 

 

O projeto político pedagógico (PPP) é um dos viabilizadores da gestão 

democrática, junto com os conselhos escolares. Seu viés político está na participação da 

comunidade, incluídos aqui os conselhos, em sua elaboração (STÊNICO et al, 2015). 

A legislação brasileira prevê a gestão democrática participativa no ensino 

público, conforme o artigo 206, inciso VI, da Constituição Federal: “gestão democrática 

do ensino público, na forma da lei;” e a Lei nº 9394/96, Lei de Diretizes e Bases da 

Educação Nacional, em seu artigo 14: 

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

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

os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes. 

 

  

Em cumprimento ao artigo 214 da Constituição Federal, foi promulgada, em 25 

de junho de 2014, a lei ordinária n°13.005/2014 que estabelece as diretrizes e metas a 

serem atingidas nos próximos 10 anos: o Plano Nacional de Educação (PNE). Os planos 
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de educação no âmbito estadual, municipal e do distrito federal devem se adequar e 

seguir as diretrizes e metas do PNE.  

Nesta mais recente versão da lei supracitada, a expressão “gestão democrática” 

é utilizada recorrentemente, demonstrando a importância deste modelo. Já em seu artigo 

2°, encontram-se os seguintes incisos: 

 

III –superação da desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

V – formação para o trabalho e cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI – promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

 

 

A importância da gestão escolar democrática, seu papel como espaço de 

construção democrática e sua relação com a formação de cidadãos autônomos e 

preparados para a sociedade já foi discutida e citada por diversos autores em seus 

trabalhos (LIBÂNEO, 2015; LUCK, 2013; FERNANDES; RAMOS, 2010; PEREIRA, 

2011; BRITO; SIVERES, 2015). 

No seu artigo 9°, novamente a gestão democrática é citada, obrigando aos 

estados, municípios e ao distrito federal implementar este modelo de gestão no prazo de 

2 anos, a partir de sua promulgação.  

Em suas metas, a referida lei descreve as estratégias a serem seguidas a fim de 

alcançá-las e novamente encontra-se a gestão democrática,  explicitada na transferência 

de recursos e participação da comunidade no seu planejamento e aplicação (estratégia 

7.16), na consulta à comunidade escolar (estratégia 19.6) e no favorecimento dos 

processos que envolvem a autonomia  pedagógica, administrativa e financeira das 

escolas (estratégia 19.7). 

“A finalidade política e pedagógica da escola é, sobretudo, ensinar ao sujeito a 

viver em sociedade” (STÊNICO et al, 2015, p.9). 

Rocha (2011) traz a reflexão acerca das dificuldades encontradas na 

implementação das democracias participativas nas instituições públicas brasileiras nas 

últimas décadas. A mobilização e o compromisso do poder público, através de seus 

dirigentes, com os espaços de participação aparecem como fatores determinantes no 

desempenho das iniciativas participativas, de forma direta e indireta, através de questões 

como falta de segurança pública, que funciona como desmotivador em alguns casos. A 
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existência de alguns grupos capazes de mobilização e engajamento maior que outros, 

aparece como ponto negativo e de desequilibrio da democracia. 

Neste estudo específico, o autor em questão observou que o grau de 

participação se manteve abaixo do desejado, porém considera que o padrão estabelecido 

é um ideal de difícil concretização. Ainda assim, destaca a participação como auxiliar 

no aumento da transparência das ações públicas. 

 

É o momento da participação. É o momento de construir a escola como 

espaço democrático, o que representa um grande desafio para a coletividade 

escolar que se deve valer das prerrogativas da descentralização na busca de 

uma identidade para a escola que seja representativa dos interesses coletivos 

(PEREIRA, 2011,p.8). 

 

 

2.2 GESTÃO PARTICIPATIVA NAS ORGANIZAÇÕES  

 

Shagholi et al (2011), definem gestão participativa como um processo no qual 

um grau significativo do poder de decisão é compartilhado por empregados e seus 

superiores hierárquicos. Como resultado, as decisões tomadas em conjunto são mais 

amplamente aceitas, comparando com a tomada de decisão individual de um modelo de 

gestão tradicional verticalizado. Tendo a gestão participativa como um conceito 

complexo, Shagholi et al (2010), realizaram uma pesquisa em escolas iranianas 

analisando quinze elementos que, segundo os autores, compõem  uma gestão 

participativa, sendo eles a confiança, a tomada de decisão, o trabalho em equipe, o 

poder compartilhado, a motivação, a comunicação, o envolvimento, a colaboração, a 

democracia, a transparência, a inovação, o respeito, a solução de problemas, a 

identificação de objetivo comum e  o igualitarismo. 

Os modelos de gestão com estruturas de poder verticalizadas têm sua ênfase no 

controle, mantendo muitos empregados sob supervisão direta de um gerente que, por 

sua vez, tem grande responsabilidade. Esses modelos tradicionais já não correspondem 

às expectativas dos empregados de algumas áreas, como a Saúde por exemplo, onde a 

descentralização do poder é esssencial para a colaboração interdisciplinar 

(BERNARDES et al, 2015). Os autores enfatizam que todo processo de mudança 

organizacional demanda tempo e pode ser de difícil concretização. Entre prováveis 

desafios os gestores podem encontrar a necessidade de centralizar algumas decisões e a 
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resistência de alguns empregados, principalmente os mais antigos e ajustados ao modelo 

anterior. 

As transformações em uma organização afetam seus membros, sejam elas o 

redesenho das práticas de trabalho ou modificações estruturais. Quando ocorrem 

simultaneamente podem afetar cognitivamente os empregados, segundo estudos de 

Tucker et al (2014). Uma visão clara e um alinhamento das metas se fazem necessários 

para facilitar o processo de mudanças, assim como a disponibilidade daqueles 

envolvidos nas decisões para sanar todas as dúvidas que possam surgir. 

A resistência a mudanças se apresenta como um tópico chave da gestão 

participativa, portanto deve ser encarada como oportunidade positiva e levada em 

consideração no planejamento das transformações organizacionais. O envolvimento dos 

possíveis resistentes na implementação do plano de transformações pode auxiliar na 

redução da resistência (PARDO-DEL-VAL et al, 2012). 

Luck (2013) considera que a resistência a mudanças é um processo recorrente 

nas unidades sociais quando ações de transformação são implementadas. Isso se explica 

pela desestabilização da ordem vigente, mesmo naqueles que desejam participar da 

reformulação. Os gestores devem permanecer atentos, exercitar habilidades específicas 

na promoção de um ambiente propício ao trabalho com essas resistências e tensões. 

 

“Uma implementação bem sucedida implica que a maioria dos envolvidos 

apoie e se comprometa com o modelo, já que o comprometimento leva à 

responsabilidade compartilhada. A implementação só é efetiva se o modelo é 

integrado na prática diária e cria raízes através das ações concretas de vários 

atores sociais” (BERNARDES et al, 2012, p.6) 

 

Faria (2009) argumenta que as estratégias de gestão e a estrutura das 

organizações estão para além da mera produção de mercadorias, visto que relacionam-se 

com valorização e controle das forças de trabalho e estabelecem a dinâmica das relações 

de trabalho. O autor aborda uma perspectiva sociopolítica considerando que as formas 

de participação na gestão representam o embate entre a força do capital e o poder de 

organização da força produtiva. As relações de produção são, desta forma, relações de 

poder. 

Segundo Pardo-Del-Val et al (2012), o conceito de gestão participativa se 

refere ao envolvimento dos empregados no processo decisório, processo este que se dá 

em etapas e onde a decisão é compartilhada não apenas por quem ocupa uma posição de 

poder. 
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Poder e status são fatores costumeiramente entendidos como obstáculos para 

relações dentro das organizações, influenciando negativamente, por exemplo, o 

aprendizado organizacional (BUNDERSON; REAGANS, 2011). Todavia, o uso do 

poder pode surgir com orientações  distintas, segundo estudos de Bunderson e Reagans 

(2011), que seriam : personalizada ou socializada. Uma orientação personalizada do 

poder conduz ao uso ostensivo para controle e ao confronto em busca de prestígio, 

enquanto a socializada tende ao uso contido e  às ações cooperativas, focando nos 

interesses e objetivos coletivos. 

Os autores supracitados sugerem que um ambiente com diferenças marcantes 

de poder e status pode se tornar ameaçador para aqueles em posições inferiores na 

hierarquia, produzindo ações mais inibidas, portanto, em sua orientação coletiva ou 

socializada, o execício do poder pode minimizar os efeitos negativos da hierarquia, 

promover o aprendizado em equipes e o engajamento coletivo. 

Através de experimentos, Fast et al (2012), demonstraram a relação entre a 

sensação de poder e o excesso de confiança na tomada de decisão. Decisões tomadas 

com excesso de confiança podem disparar consequências negativas para o desempenho 

da organização, pois pode ocorrer o comprometimento na precisão das informações, 

tornando-as inadequadas. Ocupar uma posição de poder dentro de uma organização é, 

por si só, um fator estimulante do excesso de confiança, sobretudo naqueles que já 

trazem esta tendência. Além de aumentar o excesso de confiança, experenciar o poder 

em uma posição de destaque dentro da organização, influencia na expressão individual, 

estimula uma orientação mais ativa, torna o indivíduo mais atento às informações que 

propiciam gratificação e disposto a assumir mais riscos. 

Motivação dos empregados, gestão participativa e satisfação no emprego estão 

positivamente interrelacionadas. A decisão compartilhada aparece como fator de 

aumento da performance e da satisfação, proporcionando um empoderamento dos 

empregados (STEFANOVSKA-PETKOVSKA et al, 2015). 

 

“Deste modo, a participação na gestão deve resultar no alargamento do 

espaço de poder que os trabalhadores precisam conquistar, através do 

controle sobre os elementos constitutivos do processo de trabalho em toda a 

cadeia de produção, exatamente para fazer existir o seu poder como prática e 

não apenas como potência”(FARIA, 2009, p.76). 

 

 

As práticas organizacionais causam grande impacto no envolvimento dos 

funcionários. Portanto, adotar como prática o investimento no desenvolvimento e 
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capacitação dos funcionários pode contribuir para a autonomia, competência, 

relacionamento profissional e mantê-los engajados e motivados (CHOO et al, 2013). 

A gestão participativa, modelo que desenvolve a autonomia e empoderamento 

dos empregados através do envolvimento na tomada de decisão e solução de problemas 

da organização, é frequentemente associado a um alto nível de satisfação no trabalho, 

sendo o comportamento dos gestores apontado como fator impactante na motivação dos 

empregados (FARKASOVA; ROLKOVA, 2015).  

Kocher et al (2013), conduziram um estudo considerando o perfil dos gestores, 

suas preferências individuais e a forma como assumiram o cargo (eleitos ou indicados) 

como fatores determinantes na escolha do estilo de gestão autocrático ou democrático. 

Como resultado obtiveram que a maioria dos gestores, em situação de escolha, optavam 

pelo o que os pesquisadores nomearam de estilo situacional, quando a análise da 

situação específica determina qual estilo adotar no momento, autocrático ou 

democrático, formando no plano geral uma combinação dos dois. Outra observação a 

ser feita é que os gestores eleitos tendem a buscar o consenso entre equipes, o que pode 

significar ignorar opiniões que, embora sejam possivelmente mais eficientes, são 

socialmente menos aceitas. 

Conforme Bernardes et al (2012), cogestão e gestão colegiada são princípios 

presentes em uma gestão democrática, onde empregados têm encontros periódicos para 

tomada de decisão e repensar o ambiente de trabalho em conjunto. Contudo, 

implementar um processo de gestão democrática em uma organização tradicionalmente 

verticalizada, sendo esta ação determinada de forma autocrática, além de ir de encontro 

com os princípios da gestão democrática, pode gerar dificuldades. Informações claras 

acerca do processo e da responsabilidade de cada membro do grupo podem facilitar a 

transição (BERNARDES et al, 2012). Comunicação é um fator ambíguo, pois pode 

causar um impacto negativo quando o conteúdo se restringe às metas ou exigências a 

serem alcançadas, o que eleva o estresse das equipes. Neste caso, o papel do líder ou 

chefe de equipe é fundamental para trazer uma visão positiva e motivadora. (CHOO et 

al, 2013). 

Pardo-Del-Val et al (2012) definem o processo de tomada de decisão como 

complexo e o dividem em etapas que incluem a identificação do problema, a 

identificação das alternativas, a escolha da decisão e a fase final de implementação e 

revisão. Deve-se considerar que nem todas as decisões nas organizações são iguais e o 

processo de participação deve ser analisado de três perspectivas, segundo os autores: 
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quanto à formalidade (formal ou informal), objetividade (direta ou indireta) e grau de 

influência exercido. 

Em uma gestão participativa, o nível de participação de cada envolvido afeta 

positivamente a performance e a satisfação individual. Entre seus benefícios estão a 

confiança dentro do grupo, diminuição da hostilidade despertada por ordens impostas, 

aumento da produtividade dos empregados, sentimento de pertencimento e a ampliação 

do conhecimento através do processo de tomada de decisão (SHAGHOLI et al, 2010). 

 

 

2.3 A ESCOLA DEMOCRÁTICA 

 

A discussão sobre gestão democrática participativa das escolas públicas 

brasileiras está de acordo com a evolução da legislação e tem crescido nos últimos anos, 

acompanhando a transição das organizações de uma forma geral, que passam do modelo 

de administração clássica para um novo conceito de gestão onde a parceria estratégica 

com os stakeholders torna-se fundamental (BRITO; CARNIELLI, 2011). 

Após um histórico de governo autoritário, a democratização da Educação 

representa um ideal de democratização e acesso às instituições políticas. “A 

democratização do governo e do funcionamento das escolas representou uma dimensão 

central do próprio processo de democratização política” (LIMA, 2014, p.2). 

O processo de descentralização e redemocratização pode ter seus reflexos 

percebidos na elaboração da Constituição Federal, com um papel descentralizador e “de 

fortalecimento do vínculo entre a população e a Administração Pública” (COSTIN, 

2010, p.63). 

Castro e Neto (2011) destacam a relevância que o tema vem adquirindo nas 

últimas decadas, apontando a gestão escolar como um reflexo do cenário sociopolítico 

no qual se desenvolve e ressaltando a importância do princípio da gestão democrática na 

construção de um ensino público de qualidade. 

Na prática, pode-se observar em algumas situações uma apatia nas atuações 

participativas, considerando que a participação da comunidade ocorre muito mais por 

convocação para solucionar problemas específicos do que nas deliberações com caráter 

administrativo-pedagógico. Um grande obstáculo a ser superado é a falta de preparo e 

organização da comunidade interna e externa na eleição de seus representantes. “(...) a 

escola deixa de ser uma instituição burocratizada, hierarquizada e desarticulada dos 
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interesses sociais. Nela, todos os envolvidos são cidadãos, sujeitos participantes de um 

processo coletivo de fazer educação” (PEREIRA, 2011, p.8).  

A democracia como vivência social comprometida com o coletivo e construção 

do conhecimento sobre a realidade escolar são princípios interligados que estão 

presentes e fundamentam a gestão participativa.“Democracia e participação são dois 

termos inseparáveis, à medida que um conceito remete ao outro” (LUCK, 2013, p.54).    

De acordo com Lima (2014), a gestão democrática da escola pode se apresentar 

sob diferentes concepções, de acordo com o contexto social específico e a combinações 

de alguns fatores como eleição, colegialidade e participação na decisão.  

A escola, como organização educativa e comunidade de aprendizagem, tem 

papel fundamental e insubstituível na preparação do cidadão e sua entrada no mercado 

de trabalho. Seus objetivos tendem, portanto, mesmo os mais gerais, a se tornar 

pedagógico-didáticos, realizados não apenas pelos conteúdos transmitidos. As práticas 

de organização da escola, seu modelo de gestão, irão garantir as melhores condições 

para o processo ensino-aprendizagem, impactando na qualidade do ensino (LIBÂNEO, 

2015). “Isso porque é pela gestão que se estabelece unidade, direcionamento, ímpeto, 

consistência e coerência à ação educacional, a partir do paradigma, ideário e estratégias 

adotadas para tanto” (LUCK, 2013, p.17). 

Libâneo (2015) salienta que gerir uma escola vai além de questões 

administrativas e burocráticas, elencando as características organizacionais apontadas 

em pesquisas que afetam a qualidade do ensino e os resultados escolares dos alunos: 

capacidade de liderança dos dirigentes; práticas de gestão participativa; clima de 

trabalho; relacionamento entre membros da instituição; reflexão e troca de experiência 

entre professores; estabilidade profissional dos professores; participação dos pais; 

recursos didáticos; condições físicas e materiais. 

 

“construir uma escola democrática hoje, significa assegurar as condições 

pedagógicas e organizacionais para se alcançar maior qualidade no processo 

de ensino-aprendizagem visando ao desenvolvimento intelectual, afetivo e 

moral para todos os alunos” (LIBÂNEO,2015,p.27). 

 

 

Gestão é mobilizar competências do coletivo organizado “para que, por sua 

participação ativa e competente, promovam a realização, o mais plenamente possivel, 

dos objetivos de sua unidade de trabalho, no caso, os objetivos educacionais” (LUCK, 

2013, p.21). 
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2.3.1 Participação: um conceito fundamental 

 

A participação é um componente fundamental na construção da autonomia, 

sendo um processo mais complexo que a simples expressão da opinião na solução de 

problemas ou tomada de decisão. É através do exercício consciente da participação que 

os membros de uma organização social assumem um compromisso coletivo para 

alcançar o melhores resultados, não apenas como instrumentos da organização, mas 

como parte fundamental dela (LUCK, 2013). 

No contexto da Educação, a prática da participação faz parte da estruturação de 

ambientes sociais que promovam adequada formação, através da construção de 

responsabilidade social e cidadania. A participação é um meio para o desenvolvimento 

da vivência democrática, das responsabilidades compartilhadas e do aprendizado 

interpessoal (LUCK, 2013). 

Bordenave (1995), define participação como um processo coletivo 

transformador, uma intervenção ativa através das atividades sociais e da tomada de 

decisão, tendo como objetivo maior a autogestão, que seria a autonomia dos grupos 

organizados em relação ao Estado. 

 

A mudança de enfoque, naturalmente, deflagra uma nova abordagem dos 

processos educativos que, de um caráter meramente “integrador”, passam a 

ter caráter conscientizador e liberador, tornando-se verdadeiras escolas de 

participação (BORDENAVE, 1995, p. 21). 

 

 

O processo de participação exige sua própria gestão para que ocorra de forma 

eficiente. Alguns aspectos devem ser considerados, principalmente pela direção e 

coordenação pedagógica da escola, entre eles as formas de acompanhamento e 

avaliação, responsabilidades bem definidas e os procedimentos explícitos de tomada de 

decisão. A tomada de decisão coletiva não desresponsabiliza individualmente cada 

envolvido, são objetivos comuns almejados por toda a comunidade escolar. O 

acompanhamento de todo o processo de planejamento, tomada de decisão, execução das 

decisões e avaliação mútua é feito considerando a finalidade pedagógica e as 

competências técnicas, dando ênfase nas tarefas e relações interpessoais (LIBÂNEO, 

2015). 
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De acordo com Luck (2013), diferentes formas de participação podem ser 

incorporadas nas instituições, considerando a abrangência e o poder de influência 

exercido, destacando-se: 

 

 Participação como presença – A presença física é considerada, 

independentemente da ação consciente. A participação se dá por 

pertencimento ao grupo, o que pode ocorrer por obrigatoriedade ou 

necessidade. A participação passiva é um elemento corrosivo que pode 

contribuir para inércia e causar efeitos negativos no grupo. 

 Participação como expressão verbal e discussão de ideias – A liberdade de 

expressão e o debate são considerados como efetiva participação. Nesta 

forma, é possível ocorrer uma limitação se o objetivo do debate é somente 

legitimar decisões previamente tomadas. Muitas vezes, mesmo limitada, é 

considerada uma experiência satisfatória pelos envolvidos por estes 

acreditarem que foram ouvidos. Contudo, para que o “ouvir” seja efetivo, o 

processo precisa promover mudanças no entendimento compartilhado e 

avanços reais nas situações enfrentadas. 

 Participação como representação política – Ocorre em grupos grandes onde 

a participação direta de todos os membros se torna inviável, por exemplo. O 

caráter representativo ocorre através do voto. A limitação aqui pode 

acontecer por um entendimento equivocado e a transferência total da 

responsabilidade para o representante eleito quando, na verdade, o 

acompanhamento do trabalho e a partilha de responsabilidades se fazem 

necessários. No âmbito escolar está definida também na Lei nº 9394/96, Lei 

de Diretizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 14, inciso II. 

 Participação como tomada de decisão – Compartilhar poder e 

responsabilidades em decisões em conjunto tendo como objetivo a melhoria 

contínua. Não deve ser confundida ou limitada à discussão para solução de 

problemas operacionais, sem a análise dos significados e das ideias que 

orientam as ações. Questionamento, transparência e flexibilidade são 

apontados pela autora como fundamentais à gestão democrática para que 

não seja criada uma situação de “falsa democracia”. 

 Participação como engajamento – Envolvimento comprometido em todas as 

etapas, desde a expressão das ideias e opiniões até a efetivação das ações, 
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agindo com dedicação, competência e de forma responsável. “O 

engajamento representa o nível mais pleno de participação” (LUCK, 2013, 

p.47). 

 

Participação, como processo coletivo e transformador, pode ser classificado, 

segundo Bordenave (1995), em participação de fato, espontânea, imposta, voluntária e 

concedida. A participação de fato se refere ao grupo nuclear no qual o sujeito está 

inserido (familia, clã ou culto religioso), enquanto a espontânea, aos grupos sem 

organização ou propósitos claros, que não sejam a necessidade de pertencer e obter 

afeto e reconhecimento (vizinhos, amigos). A participação imposta ocorre nas 

atividades consideradas necessárias e indispensáveis (ritos de passagem, voto e 

alistamento militar obrigatório). A voluntária, se dá quando os participantes criam, 

organizam e estabelecem seus objetivos (sindicatos, cooperativas, negócios em 

sociedade), todavia, neste caso, a participação pode ter sido provocada ou manipulada 

por agentes externos ao grupo. A participação concedida são as situações onde é 

permitido aos subordinados exercerem poder ou influência legítima. O  planejamento 

participativo, em alguns casos, pode ser incluído nesta categoria. 

 Bordenave (1995) faz distinção entre níveis de decisão e graus de participação. 

Os níveis de decisão são enumerados pelo autor conforme o desenvolvimento da 

programação em: formulação da doutrina e da política da instituição; a determinação de 

objetivos e estabelecimento de estratégias; a elaboração de planos, programas e 

projetos; a alocação de recursos e administração de operações; a execução de ações e na 

avaliação dos resultados. 

Os graus de participação podem ser categorizados, segundo definições do 

supracitado autor, como informação, consulta facultativa, consulta obrigatória, 

elaboração/recomendação, cogestão, delegação e autogestão. 

Na categoria informação, as decisões são informadas posteriormente e, nesta 

situação, a reação dos membros pode ser considerada, em alguns casos, pelos 

superiores. Na consulta facultativa cabe à administração da instituição decidir se quer 

ou não consultar os subordinados. A consulta obrigatória pode ser definida quando a 

decisão final é dos dirigentes, mas os subordinados precisam ser consultados. Na  

elaboração/recomendação, os subordinados elaboram e sugerem propostas, sendo 

possível que rejeições ocorram, desde que sejam fundamentadas. Na cogestão, a 

organização apresenta uma administração compartilhada utilizando práticas de co-
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decisão e colegialidade. A delegação caracteriza-se pela autonomia dos administrados, 

em certos campos anteriormente designados aos administradores, contudo esta 

autonomia apresenta limites definidos no que concerne ao poder de decisão. Na 

autogestão o grupo se autodetermina, estabelece seus controles, sem a interferência de 

autoridade externa. 

Para que a participação preserve seu caráter social e pedagógico é importante 

que seja orientada por valores como ética, solidariedade, equidade e compromisso. É 

essencial que todos da comunidade escolar tenham claramente definidos os objetivos 

educacionais durante todo o processo participativo, a fim de garantir a formação cidadã 

de seus alunos e a qualidade do ensino (LUCK, 2013). 

O conceito de participação, segundo Libâneo (2015), comporta dois sentidos 

coexistentes, que representam o âmbito externo e o interno das relações: 

a. Externo (interação com sociedade) – como prática formativa pedagógica 

que promove o exercício e a conquista da autonomia. 

b. Interno (experiências compartilhadas) – como processso organizacional de 

tomada de decisão. 

O autor faz distinção entre duas concepções de gestão: a técnica-científica, com 

decisão centralizada em uma pessoa, e a democrático-participativa, com a participação 

como seu principal instrumento. A participação contribui para a aproximação dos 

membros da comunidade escolar, favorece ao entendimento da estrutura organizacional 

e das metas a serem alcançadas, além de proporcionar o exercício da democracia.  

A gestão participativa tem como uma de suas bases a autonomia, princípio 

interligado ao da participação, segundo Libâneo (2015, p.89): “O conceito de 

participação se fundamenta no de autonomia, que significa a capacidade das pessoas e 

dos grupos de livre determinação de si próprios (...)”. 

 

Portanto, o êxito da participação se dá por uma complexidade de fatores, 

incluindo a representatividade de todas as partes envolvidas, a qualidade da 

gestão participativa, o suporte governamental e, a destacar, ainda, a 

subjetividade dos sujeitos que assumem os diferentes papéis como 

profissionais nesse contexto (COSTA, 2011, p. 11). 

 

2.3.1.1 Os conselhos gestores 

 

As principais instituições colegiadas nas escolas são: grêmio estudantil 

(constituído somente por estudantes), colegiado ou conselho escolar (formado por 
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membros de toda comunidade escolar) e o conselho de classe (constituído por 

professores, alunos, coordenadores e especialistas). Cada uma destas instituições tem 

finalidades e objetivos específicos, mas todas se apresentam como importantes 

instrumentos dentro da gestão participativa (BRITO; SIVERES, 2015). 

Conselhos gestores têm, em sua maioria, caráter deliberativo e fiscalizador, se 

apresentando como um espaço de aprendizado da convivência participativa, onde o 

cidadão pode exercer sua corresponsabilidade com a gestão pública. O desafio está em 

tornar os mecanismos de participação em verdadeiros instrumentos da mesma, com as 

organizações públicas agindo com publicidade e transparência, enquanto os cidadãos 

exercem um controle social proativo e consciente, através de uma intervenção 

qualificada (KLEBA et al, 2015). 

Fernandes e Ramos (2010), consideram o conselho escolar como o espaço onde 

é possível partilhar o poder do Estado e efetivar a participação da comunidade, assim 

como as expressões de conflito e contradições. Os conselhos são ferramentas de gestão 

da escola, possibilitando a democratização das relações de poder. As dificuldades de 

engajamento dos conselheiros e o despreparo para exercer a função são apontados como 

algumas das barreiras de participação. 

O conselho escolar, integrado pela comunidade escolar, é um espaço 

significativo para a democratização da gestão da escola (PEREIRA, 2011). 

A autora considera o conselho escolar como “o mais importante órgão da 

descentralização político administrativa na escola” (PEREIRA, 2011, p.3), espaço para 

construção da democracia que integra pais, professores, alunos e funcionários e pode 

apresentar-se em alguns momentos como espaço conflituoso de negociação. 

Estado e sociedade mantem uma relação influenciada pela situação econômica 

vigente que, no caso da globalização, estabelece um diálogo entre o local e o global. As 

políticas de descentralização se inserem neste contexto, promovendo o surgimento de 

uma nova postura diante deste cenario. A escola então surge como espaço de formação 

do cidadão consciente, através da participação, sendo esta determinada de cima para 

baixo, de acordo com o caráter descentralizador das políticas educacionais. (PEREIRA, 

2011). 
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2.3.1.2 Espaço para os stakeholders 

 

 Maia (2010) considera que nas últimas décadas o interesse pela participação da 

sociedade civil no setor público cresceu, apresentando-se como possibilidade de 

revigorar o poder das comunidades e a construção de hábitos de cooperação.  

 

“Um dos maiores desafios da governança complexa é construir uma 

aparelhagem político-institucional capaz de institucionalizar a discussão e a 

participação de cidadãos e de assegurar variadas formas de controle e 

fiscalização” (MAIA, 2010, p.168). 

 

 

A gestão participativa, no que se refere ao envolvimento dos stakeholders, 

pode ser comparada a abordagem colaborativa que foi adotada por governos de diversos 

países. Esta abordagem, conforme Entwistle (2014), é uma tentativa dos governos locais 

de melhorar os serviços e cortar os custos através da criação de redes, porém existe o 

questionamento quanto à eficácia da colaboração diante dos resultados e esforços 

empreendidos. Utilizando esta lógica, os stakeholders formariam a rede colaborativa na 

gestão democrática, onde cada segmento defenderia seus interesses, dentro de um 

objetivo comum, e contribuiria para atingir os resultados desejados. 

O autor ressalta que as formas de colaboração estão relacionadas às diferentes 

formas de gestão, de acordo com a organização, todavia algumas variáveis contribuem 

para a eficácia do processo: apoio externo; integração da rede; gerenciamento da rede; 

formalização e responsabilização. 

A democracia é um dos princípios da participação e, muitas vezes, estes se 

confundem por serem termos interligados. Contudo, de acordo com Luck (2013), a 

democracia transcende a participação como um processo que se desenvolve através da 

dinâmica entre as pessoas da comunidade escolar e a estrutura organizacional, onde a 

cidadania é possível de ser exercida no usufruto dos bens e serviços e também na 

responsabilidade sobre os mesmos. Sendo desta forma, a atuação democrática da 

comunidade escolar, propicia que “a organização escolar se traduza em um coletivo 

atuante, cujos deveres emanam dele mesmo, a partir de sua maturidade social, e se 

configuram em sua expressão e identidade, que se renova e se supera continuamente” 

(LUCK, 2013, p.56). 

Ao analisar a gestão democrática, em seus vários aspectos, é necessário 

desvincular das estruturas de poder em vigor para que ocorra o alinhamento com a nova 

orientação. Luck (2013) defende o caráter social e pedagógico da participação, que não 
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é um fim em si mesmo, mas um instrumento para realizar os objetivos educacionais 

através da transformação da prática pedagógica e da estrutura social na escola. 

A promoção da participação, segundo a autora, contém objetivos gerais que 

tangem à comunidade, promovendo o desenvolvimento do ser social e a transformação 

da escola em unidade social dinâmica e aberta à comunidade. Outro ponto discutido é a 

responsabilidade social conjunta, através do desenvolvimento do comunitarismo e do 

espírito de coletividade no ambiente escolar.  

Brito; Síveres (2015) analisam as transformações nos modelos de 

administração e avanços industriais como fortes influências nas modificações das 

expectativas dos alunos ao que a escola pode lhes oferecer, por exemplo, a preparação 

para o mercado de trabalho. Consequentemente, segundo os autores, as exigências dos 

pais e sua inserção na escola também sofrem modificações, se traduzindo em maior 

proximidade e exigência quanto aos resultados. Em suas afirmações argumentam que se 

estabelece uma relação de dependência entre as partes e que o silêncio da comunidade e 

o não envolvimento são considerados motivos de inquietação por parte da escola. 

Desta forma, em um modelo participativo, a escola funcionaria como centro 

comunitário, espaço integrado com família e comunidade local, onde os objetivos 

pudessem ser discutidos e os resultados analisados em conjunto. 

Zuccolotto; Teixeira (2015) defendem a importância do protagonismo social, 

ou a construção coletiva das decisões, para que haja um aprofundamento do regime 

democrático. As soluções desejadas terão maior probabilidade de serem legitimamente 

construídas quando os interesses se fortalecerem e isto ocorre com a inserção dos 

membros da sociedade civil no processo decisório. 

 

 

2.3.2 Comunicação e o papel do gestor escolar 

 

A comunicação é componente fundamental na gestão escolar. Dar ciência dos 

projetos e todas informações à comunidade escolar, mantendo aberto o diálogo entre as 

partes, contribui para a diminuição dos conflitos e a prevalência da democracia e  da 

transparência (BRITO; SIVERES, 2015). 
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O gestor tem papel fundamental na implantação do modelo de gestão, 

promovendo conscientização e integração de todos, possibilitando reflexões e tomada 

de decisões em grupo (STÊNICO et al, 2015). 

A comunicação pode atuar como um entrave nos conselhos ou espaços 

participativos quando compartilhados por especialistas e sociedade civil. O uso de 

linguagem técnica especializada pode comprometer a participação dos membros da 

sociedade civil, gerando uma relação assimétrica e favorecendo o processo deliberativo 

de um grupo. No caso de conselhos gestores por exemplo, a capacitação dos membros 

leigos pode ser a saída para uma tomada de decisão mais informada e qualificada, 

prevenindo a prevalência dos técnicos sobre os leigos (FONSECA et al, 2012). 

Em estudo sobre gestão participativa nas escolas da África do Sul, Mokoena 

(2012), observou a confiança como fator fundamental no processo colaborativo do 

grupo para que o compartilhamento de decisões e opiniões ocorra de fato. Refere-se à 

confiança em uma organização quando um membro da mesma está seguro em permitir 

que algo esteja sob os cuidados e controle de outro(s). 

Grobler et al (2012) também conduziram estudos em escolas sulafricanas e 

constataram que, na prática, apesar da pressão constante por modelos participativos e 

colaborativos, ainda existem princípos burocráticos profundamente enraizados na gestão 

das escolas, causando uma falsa sensação de trabalhar juntos diante das demandas da 

legislação vigente. Aqui podemos traçar um paralelo e refletir sobre as recentes 

reformas administrativas brasileiras e o impacto real dessas mudanças no campo da 

Educação. Os resultados de suas pesquisas mostram que as relações interpessoais 

harmoniosas entre educadores e gestores na organização afetam positivamente a 

colaboração. Relações harmoniosas propiciam um ambiente que fomenta a confiança. 

Um estilo de gestão laissez-faire tem influência positiva na percepção dos funcionários, 

porém pode causar um efeito negativo na eficácia da organização que, no caso da 

escola, refere-se à excelência dos resultados acadêmicos. 

A participação da comunidade escolar nem sempre ocorre em primeiro plano, 

podendo se fazer de forma residual e algumas vezes somente para legitimar decisões 

autocráticas dos gestores (STÊNICO et al, 2015). 

Na gestão de uma escola não cabe considerar apenas aspectos técnicos, há que 

se considerar as concepções de homem, sociedade e cidadão, pois ao mesmo tempo que 

o ambiente escolar reflete a sociedade no qual está inserido, também ajuda a construí-lo 

(BRITO; SIVERES, 2015). 
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Heloísa Lück (2009) ressalta as competências necessárias para uma gestão 

participativa, o papel do Diretor nesse contexto e a importância da articulação entre 

direitos e deveres. O gestor tem um papel fundamental, pois é ele quem vai delimitar o 

grau de participação das partes envolvidas, sem as quais não se configura uma gestão 

participativa. 

 

 

2.3.3 Exercício do poder na escola 

 

Considerando que a descentralização da Educação vem se tornando uma 

tendência mundial, os gestores escolares enfrentam o desafio de revisar os papéis 

desempenhados por professores, pais, funcionários e por eles mesmos, enquanto 

implementam as modificações exigidas pelo modelo participativo (SHAGHOLI et al, 

2010). 

No processo de gestão democrática condições devem ser pensadas e elaboradas 

para que o coletivo tome parte das decisões importantes de forma regular e contínua, 

assim como, assuma responsabilidade por sua implementação (LUCK, 2013). Cada 

ação participativa apresenta dimensões política, pedagógica e técnica indissociáveis e 

interdependentes. Vivenciando e compartilhando o poder coletivo a autonomia é 

construída e as competências sociais são desenvolvidas, portanto têm-se a dimensão 

política. Compartilhando decisões e responsabilidades através da contínua ação e 

reflexão, formando o cidadão participativo, desta forma exercitando a dimensão 

pedagógica. Por fim, o exercício das competências técnicas através das estratégias de 

ação,  muitas vezes colocadas em segundo plano frente às pedagógicas, é necessário 

para atingir os objetivos. “Deve-se reconhecer, portanto, que sem competência técnica 

não é possível realizar qualquer projeto pedagógico” (LUCK, 2013, p.69). 

A gestão democrática implica no rompimento com as estruturas vigentes, 

incluindo as estruturas de poder. Descentralização, tomada de decisão compartilhada, 

autonomia e participação são, segundo afirmação de Luck (2013), aspectos 

interrelacionados da gestão democrática e que também mantém relação com as 

expressões de poder na escola. 

A autora elenca três diferentes formas possíveis de expressão de poder  na 

escola, sendo estas o poder de referência, o poder de competência e o contrapoder. 
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O poder de referência é formado pela afeição e respeito dirigidos a uma pessoa 

específica, sem que haja relação alguma com sua competência profissional. Depende 

muitas vezes do cargo ocupado ou do tempo de serviço e concentra-se em benefícios 

individuais. Manipulação e limitação do fluxo de informações, que acabam desgastando 

as interações na escola, são características dessa forma. 

O poder de competência ocorre através do reconhecimento da influência, 

habilidades e competências adequados aos fins educacionais. Quando orientado para a 

melhoria do sistema escolar, favorece o trabalho em conjunto e o potencial criativo, 

criando uma cultura proativa. 

O contrapoder é exercido na reação da escola a interferências externas que, no 

caso da escola pública, são comuns. O controle do sistema de ensino, regulamentações, 

indicações políticas para cargos de direção são exemplos de interferências externas que 

podem gerar reações de boicote ou desprezo pelas orientações recebidas. 

A escola é uma organização que deve ser analisada dentro de sua complexidade 

e suas especificidades, como a autonomia dos docentes em sala de aula, porém sem 

deixar de lado questões que a atravessam, como por exemplo, as relações de poder.  

 

“A escola, analisada como uma organização, constitui uma entidade 

complexa, moldada, simultaneamente, pelas forças materiais ou recursos que 

detém e por sistemas sociais e culturais que produz ou que se insere” 

(VELOSO et al., 2012,p.4). 

 

 

A observação, identificação e compreensão dessas relações de poder são 

importantes para a dinâmica das relações no contexto escolar democrático. Constituem 

um aspecto importante do trabalho dos gestores na promoção de um ambiente favorável 

e na melhoria da qualidade do ensino. Deus (2008), afirma que deve-se ressaltar a 

importância da aceitação desse modelo administrativo por parte dos gestores, servidores 

e profissionais da educação: “(...) a gestão terá que ser participativa, democrática e 

descentralizada, para que os sujeitos envolvidos se sintam co-responsáveis pelo sucesso 

ou fracasso da empreitada, ou seja, do desenvolvimento da organização ou instituição” 

(DEUS, 2008, p.95). 
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3 METODOLOGIA 
 

Pesquisa “é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, 

que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para reconhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.83). 

Segundo Gil (2002, p.17), “pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos”. 

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, 

compreendendo sua definição, a revisão sistemática da literatura, a construção do 

arcabouço teórico e dos instrumentos de coleta de dados, o tratamento e análise dos 

dados. 

 

 

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

A proposta desta pesquisa é realizar um estudo de caso, considerado como uma 

estratégia adequada de pesquisa em administração pública, estudos organizacionais e 

gerenciais, assim como para temas contemporâneos inseridos em contextos reais. Sendo 

uma estratégia abrangente, pode-se incluir a observação direta e entrevistas como fontes 

de evidência (YIN, 2001). Optou-se, nesta pesquisa, pela realização de entrevistas 

semiestruturadas e aplicação de questionários como métodos de levantamento dos 

dados. 

Yin (2001), define as entrevistas como uma das principais fontes de 

informações em um estudo de caso e as classifica, segundo a forma, como espontâneas, 

focais e estruturadas (levantamento formal). A entrevista focal assume um caráter 

semiestruturado, pois é definida como uma conversa informal, que segue um conjunto 

de perguntas, não deixando de ser espontânea.  

Nesta pesquisa, fez-se uso de questionário com perguntas de múltipla  escolha, 

a fim de obter-se respostas em grau crescente ou decrescente de intensidade. “A técnica 

da escolha múltipla é facilmente tabulável e proporciona uma exploração em 

profundidade quase tão boa quanto a de perguntas abertas” (MARCONI; LAKATOS, 

2003, p.207). 
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Com o objetivo de complementação dos dados obtidos, poderia ser utlizada a 

análise documental, cujo uso em estudo de caso, conforme Yin (2001), propicia 

corroborar as evidências obtidas em outras fontes ou, no caso de contradizê-las, pode 

indicar a necessidade de aprofundar um determinado tópico. Através da análise 

criteriosa é possível fazer inferências e o cruzamento das informações. 

Ao longo de toda a pesquisa pretendeu-se fazer uso da observação, quando 

possível, através do acompanhamento de reuniões regulares de planejamento 

administrativo, cujas anotações poderiam enriquecer e auxiliar na análise dos dados 

obtidos. “A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de 

objetivos sobre os quais os indivíduos não tem consciência, mas que orientam seu 

comportamento” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.191). 

Gil (2002) acrescenta que um dos propósitos do estudo de caso é proporcionar 

compreensão global do problema e apontar os fatores que o influenciam e os que são 

influenciados por ele, o que está alinhado com os objetivos específicos desta pesquisa. 

Yin (2001) elenca cinco componentes fundamentais em um projeto de 

pesquisa: as questões do estudo, suas proposições, sua unidade de análise, a lógica que 

une os dados às proposições e os critérios para se interpretar as descobertas. 

O problema e as questões de pesquisa suscitaram proposições que, por sua vez, 

provocaram a atenção para alguns conceitos a serem pesquisados. Estes conceitos foram 

discutidos no capítulo 2 e construíram a fundamentção dos instrumentos de pesquisa. 

 

 

3.1.1 Protocolo de estudo de caso 

 

O protocolo de estudo de caso é uma tática essencial para o aumento da 

confiabilidade da pesquisa, comportando o instrumento de coleta de dados, assim como 

os procedimentos e regras gerais que devem ser seguidos na sua utilização (Yin, 2001).    

Para ilustrar o desenvolvimento desta pesquisa foi elaborado o esquema 

demonstrativo a seguir com o planejamento de suas fases: 

 

Formulação da situação problema – 

definição dos objetivos - caracterização 

da pesquisa. 

 

    FASE 1 
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Pesquisa portal capes – revisão 

bibliográfica – elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados. 

 

Coleta dos dados – análise e apresentação 

dos resultados. 

 

 

Figura 2: Fases de desenvolvimento da pesquisa 

Fonte: Adaptado de Melo (2004) 

 

As fases 1 e 2 da figura acima ilustram a primeira etapa da pesquisa, etapa esta 

que foi finalizada com a qualificação do projeto. O início da segunda etapa, fase 3 

ilustrada acima, ocorreu com o agendamento e realização das entrevistas e a aplicação 

dos questionários.  

Os critérios utilizados nos instrumentos de coleta de dados são apresentados 

nas seções 3.4.1 e 3.4.2, respectivamente quanto à entrevista e ao questionário. Após a 

coleta, os dados foram processados separadamente, conforme o planejamento inicial 

explicado na seção 3.5 adiante. Utilizou-se a análise de conteúdo para as entrevistas e a 

análise de frequência para os dados tabulados dos questionários.  

A análise dos dados coletados através de dois instrumentos diferenciados 

permitiu estabelecer o cruzamento de informações e inferências sobre o tema. A 

descrição da análise está exposta no capítulo 4. 

A pesquisa finalizar-se-á com a apresentação dos resultados obtidos. 

“Na verdade, a pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que envolve 

inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a satisfatória 

apresentação dos resultados” (GIL, 2002, p. 17). 

 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

Conforme Gray (2012), pode-se caracterizar uma população como a totalidade 

de elementos possíveis implicados no estudo. A amostra, ainda segundo o autor, é 

selecionada por ser representativa dessa população. 

FASE 2 

FASE 3 
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Definiu-se a unidade de análise como a gestão atualmente implantada no 

campus Tijuca II do Colégio Pedro II e a população refere-se aos membros da 

comunidade escolar do referido campus, incluída a equipe gestora. 

Após levantamento inicial, constatou-se que no início do ano letivo de 2016, o 

Campus contava com 185 servidores e 987 alunos. Para definir a amostra da 

comunidade escolar a ser aplicada o questionário, utilizou-se como critério a data de 

ingresso no campus, sendo considerados apenas os membros que ingressaram no ano de 

2014 ou em anteriores, compreendendo assim o período de gestão a ser analisado. Desta 

forma, alunos e servidores que ingressaram nos anos de 2015 e 2016 foram 

desconsiderados. Em relação aos alunos, optou-se ainda por considerar apenas as 2ª e 3ª 

séries do ensino médio regular e integrado, para garantir a plena compreensão do tema. 

A margem de erro de 10% e o intervalo de confiança de 90% se mostraram suficientes 

para que o cálculo das amostras alcançasse o valor igual ou superior a 30 indivíduos. 

A partir destes totais, aplicando-se o critério ano de ingresso e excluindo-se 

aqueles que estavam em situação diversa como licenças, encontrou-se a população de 

29 técnicos administrativos e 47 docentes, totalizando 76 servidores, que produziram 

uma amostra de 37 indivíduos. No tocante aos alunos, aplicando-se os critérios 

previamente definidos, a população contabilizou 278 sujeitos, formando uma amostra 

de 55 indivíduos. O quantitativo de pais/responsáveis foi considerado como igual ao de 

alunos, todavia, a amostra foi feita por acessibilidade. 

A amostra das entrevistas foi determinada entre os membros da equipe gestora, 

que compreende o Diretor Geral, o Diretor Pedagógico, a Diretora Administrativa e 

assessores, por acreditar que estes disponham das informações pretendidas sobre o 

modelo de gestão proposto e atualmente empregado.  

 

 

3.3  PROCEDIMENTO DE REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

“A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 

realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e 

relevantes relacionados com o tema” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.158). 

A revisão da literatura foi realizada com o material selecionado, 

principalmente, no portal de periódicos capes. As principais bases utilizadas foram 
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Scopus (de 07 a 09/12/15 e 27/12/15), Web of Science (no período de 07 a 09/12/15 e 

em 27/12/15) e Scielo (no período de 05 a 07/02/16), com maior concentração na base 

Scopus por opção da pesquisadora.  

Uma análise preliminar foi realizada através da leitura do resumo dos artigos, 

das principais referências bibliográficas e da descrição da metodologia empregada nos 

mesmos. Todos os artigos que não estavam em duplicidade, inclusive os classificados 

em áreas de conhecimento não pertinentes a esta pesquisa, foram submetidos à análise 

preliminar. O material selecionado foi submetido à análise posterior, que constava da 

leitura detalhada seguida de anotações acerca do conteúdo. 

Pesquisas auxiliares foram realizadas em livros e em bancos de dissertações e 

teses com o recurso da internet e parte das obras, majoritariamente artigos, foi adquirida 

por referências citadas no material obtido através da pesquisa nas bases abaixo 

relacionadas. 

 

 Scopus – As palavras-chaves utilizadas foram: “participative management”, 

“participatory management”, “gestão participativa”, “democratic management” 

e “gestão escolar”. Aplicou-se  filtro de data de publicação (“2008 a 2015”) e 

tipo de documento (“article or review”). No caso da palavra “participatory 

management” o filtro da área de conhecimento (gestão/administração e 

correlatos em inglês) foi aplicado posteriormente devido ao grande número de 

resultados obtidos. 

 

PALAVRA PESQUISADA RESULTADO OBTIDO 

Participative Management 127 

Participatory Management 619/233* 

Gestão Participativa 13 

Democratic Management 60 

Gestão Escolar 9 

*Após aplicação do filtro de área de conhecimento 

 Quadro 1: Palavra-chave x base de dados (Scopus).  

              Fonte:Elaborado pela pesquisadora 

 

No total, após análise preliminar, foram obtidos 41 artigos para análise 

detalhada posterior, que resultou na utilização de 15 artigos. 
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 Web of Science – As palavras-chaves utilizadas foram: “participative 

management” e “participatory management”. Aplicou-se o filtro de data de 

publicação (“últimos 5 anos”), tópico (“título”) e no caso da segunda palavra 

foi necessário utilizar o filtro de área de conhecimento devido ao grande 

número de resultados em outras áreas de interesse. 

 

PALAVRA PESQUISADA RESULTADO OBTIDO 

Participative Management 18 

Participatory Management 182/17* 

*Após aplicação do filtro de área de conhecimento 

Quadro 2: Palavra-chave x base de dados (Web of Science).  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Ao final, foram selecionados 3 artigos dentre os quais apenas 1 foi utilizado na 

revisão da literatura.  

 

 Scielo – Pesquisa feita posteriormente após o início da revisão bibliográfica 

afim de aprofundar alguns pontos que se destacaram. As palavras-chaves 

utilizadas foram “poder nas organizações” e “poder e participação”, com a 

aplicação de filtro de data de publicação (“2010 até presente”) e tipo de 

documento (“artigos”). 

 

PALAVRA PESQUISADA RESULTADO OBTIDO 

Poder nas organizações 4 

Poder e participação 183 

 

Quadro 3: Palavra-chave x base de dados (Scielo).  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Foram selecionados 16 artigos para submissão à análise preliminar e ao final da 

análise detalhada foram utilizados apenas 2. 

A base Proquest também foi pesquisada, com menor ênfase,  resultando em 2 

artigos utilizados. 
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Para melhor compreensão das diferenças entre os resultados obtidos e artigos 

selecionados foi feita uma análise dos resultados das duas principais bases de acordo 

com a área de conhecimento, antes da aplicação deste filtro, que está demonstrada 

abaixo com as 4 principais áreas em ordem decrescente: 

BASE SCOPUS 

PARTICIPATIVE MANAGEMENT PARTICIPATORY MANAGEMENT 

1ª Social Sciences 1ª Medicine 

2ª Business, Management and Accounting 2ª Environmental Sciences 

3ª Medicine  3ª Social Sciences 

4ª Environmental Science 4ª Agricultural and Biological Sciences 

Quadro 4: Palavra-chave x área de conhecimento (Scopus).  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

 

BASE WEB OF SCIENCE 

PARTICIPATIVE MANAGEMENT PARTICIPATORY MANAGEMENT 

1ª Business/Economics 1ª Environmental Sciences 

2ª Environmental Sciences/Ecology 2ª Environmental Studies 

3ª Physical Geography 3ª Ecology 

4ª Education Educational Research 4ª Public Environmental Occupational 

Health 

Quadro 5: Palavra-chave x área de conhecimento (Web of Science).  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

A seguir, o quadro 6 apresenta o resultado final dos artigos utilizados 

considerando-se o ano de publicação. Observa-se que quase 40% das publicações 

utilizadas concentram-se no período de 2013 a 2015, contudo a maior parte dos artigos 

uitlizados (48,5%) foi publicada em 2012 e 2015. 

 

ANO DE PUBLICAÇÃO % 

2010 15,1 

2011 18,2 

2012 27,3 

2013 09,1 

2014 09,1 

2015 21,2 



49 

Total 100,0 
Quadro 6: Porcentagem de artigos por ano de publicação. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Nesta pesquisa foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados, 

entrevista e questionário, em amostras distintas, com o propósito de aprofundar a 

compreensão da situação investigada e comparar os dados obtidos. 

Gray (2012) categoriza a entrevista segundo seu formato em estruturadas, 

semiestruturadas e não estruturadas. As estruturadas utilizam perguntas padronizadas 

que são dirigidas a todos os respondentes, registradas em planilhas e usadas para coletar 

dados em análise quantitativa. Nas semiestruturadas é elaborada uma lista de questões 

que pode, ou não, ser usada na íntegra pelo pesquisador, de acordo com o andamento da 

entrevista. As respostas são registradas em áudio ou anotações. As não estruturadas são 

espontâneas e mais flexíveis e tendem a coletar dados para análise qualitativa, assim 

como as semiestruturadas.  

Segundo o referido autor, os questionários são ferramentas de pesquisa com 

perguntas em ordem pré determinada, configurando uma das técnicas mais usadas na 

coleta de dados primários. Gray (2012) aponta como pontos essenciais que sejam claros, 

precisos e simples de responder, classificando as perguntas como abertas ou fechadas, 

estando, neste último caso, incluídas as que apresentam resposta de múltipla escolha. Os 

questionários de perguntas fechadas facilitariam a comparação das percepções entre 

grupos, neste caso os gestores e parte da comunidade escolar. 

 

 

3.4.1 Entrevista 

 

O roteiro de entrevista foi elaborado considerando a revisão da literatura, os 

objetivos específicos desta pesquisa e encontra-se no apêndice 1. Compõe-se de três 

perguntas de caráter informativo e seis perguntas abertas sobre o tema, que relacionam-

se com as questões apresentadas no questionário, como demonstrado na figura 3. 
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Figura 3: Relação entre entrevistas e questionários. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

As perguntas 1 e 2 permitem obter uma visão geral sobre as ideias apresentadas 

e o planejamento feito antes da posse da equipe gestora. As perguntas 3 e 6 tratam das 

dificuldades e dos objetivos, respectivamente, e relacionam-se com questões do 

questionário sobre a preparação dos alunos, a comunicação com a comunidade e o 

relacionamento entre setores e Direção Geral. A pergunta 4 aborda as estratégias de 

ação e estabelece a conexão com questões sobre como as decisões são compartilhadas e 

discutidas. Finalizando, pergunta 5 que abarca as práticas de participação e mantém 

correspondência com questões acerca da rotina de reuniões e discussão de temas dentro 

da escola. 

As entrevistas foram feitas pessoalmente pela pesquisadora, de acordo com a 

disponibilidade dos entrevistados e, mediante autorização prévia do respondente, fez-se 

o uso de anotações e gravação em áudio.  

 

 

3.4.2 Questionário 

 

O questionário, que encontra-se no apêndice 2, foi elaborado com questões 

fechadas de resposta múltipla em escala, utilizando uma adaptação da escala de 

Guimarães (2010), como exemplificado a seguir: 
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Discordo/ 

Nunca participa 

Discordo 

parcialmente/ 

Algumas vezes 

participa 

Indiferente/Não se 

aplica 

Concordo 

parcialmente/Na 

maioria das vezes 

participa 

Concordo/ Sempre 

participa 

1 2 3 4 5 

Figura 4: Escala do questionário. 

Fonte: Adaptado de Guimarães (2010). 

 

As perguntas de múltipla escolha se subdividem em: por categoria, em lista, de 

classificação e de escala. O uso da escala de Likert é feito em perguntas de múltipla 

escolha de escala ordinal onde “os respondentes devem indicar com que intensidade 

concordam ou discordam de várias declarações (...). A maioria das escalas de Likert usa 

critérios de uma escala de quatro ou cinco pontos” (GRAY, 2012, p.284). 

A elaboração das questões baseou-se nos critérios que mais se destacaram 

durante a pesquisa e revisão sistemática da literatura: Participação, Autonomia e 

Relações interpessoais. Os referidos critérios foram desmembrados em elementos e 

relacionados aos principais autores pesquisados como detalhado no quadro abaixo. Vale 

destacar que a separação em elementos é um recurso para facilitar o entendimento, haja 

vista que se entrelaçam e podem estar presentes, em maior ou menor grau, em mais de 

um critério principal. 

 

CRITÉRIOS ELEMENTOS QUESTÕES PRINCIPAIS AUTORES 

Participação 

Poder de 

decisão 

compartilhado 

2 – 5 – 6 - 10 

– 13 – 14 – 

15 – 16 

Luck (2013) / Pardo-del-Val et al 

(2012) / Shagholi et al (2011) / 

Bordenave (1995) 

Autonomia 

Construção do 

ensino público 

de qualidade 1 – 7 - 8 

Castro; Neto (2011) / Matshe; Pitsoe 

(2013) / Libâneo (2015) / Luck 

(2013) 

Conselhos 

gestores 

Kleba et al (2015) / Fernandes; 

Ramos (2010) / Pereira (2011) 

Relações 

Interpessoais 

Resistência a 

mudanças 
3 – 4 – 9 -11 

– 12 - 17 

Luck (2013) / Bernardes et al (2015) 

/ Pardo-del-Val et al (2012)  

Papel do gestor 

Brito; Siveres (2015) / Luck (2009) / 

Grobler et al (2012) / Fonseca et al 

(2012) 
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Exercício do 

poder 

Fast et al (2012) / Luck (2013) / 

Deus (2008) / Bunderson; Reagans 

(2011) / Bernardes et al (2015) 

Quadro 7: Critérios do questionário.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

Foram elaborados dois modelos de questionários: 

 Modelo para pais/responsáveis e alunos – esclarecimentos, perguntas de 

caracterização do respondente e questões de 01 a 11, seguidas de espaço 

para possíveis comentários ao final. 

 Modelo para servidores – esclarecimentos,  perguntas de caracterização do 

respondente e questões de 01 a 17, seguidas de espaço para possíveis 

comentários ao final. 

 

Todas as questões de 01 a 11 são idênticas em ambos modelos, sendo as 

questões de 12 a 17 acrescentadas somente no modelo dos servidores por serem 

específicas quanto à rotina de trabalho dos setores. 

Cumpre assinalar que anteriormente à distribuição de fato, foi realizado um 

pré-teste com um pai/responsável, dois servidores e dois alunos. A respeito do pré-teste, 

“ele está centrado na avaliação dos instrumentos enquanto tais, visando garantir que 

meçam exatamente o que pretendem medir” (GIL, 2002, p.119). 

 

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para o tratamento das entrevistas foi escolhida a técnica de análise de 

conteúdo. Segundo Bardin (1977, p.38), “a análise de conteúdo aparece como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Possui duas funções: 

a heurística (enriquecedora da exploração) e a de administração de prova (questões 

servindo de diretrizes para posterior verificação). Essas funções podem estar associadas 

ou não na prática, coexistindo de maneira complementar. 
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Os dados obtidos nos questionários foram tabulados utilizando o recurso 

“tabela dinâmica” na planilha eletrônica do programa Microsoft Office Excel 2007, que 

permite construção de tabelas e análise da frequência das respostas, assim como o 

cruzamento das respostas de questões diferentes. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos após a aplicação dos instrumentos 

de pesquisa. Com o propósito de contextualizar os dados e proporcionar uma melhor 

compreensão, são apresentadas aqui as principais características da instituição 

pesquisada. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

O Colegio Pedro II, fundado em 1837, é uma autarquia federal que tem suas 

atividades fiscalizadas pelos órgãos de controle (interno/externo) e pelo Ministério da 

Educação. Apoia-se financeiramente em recursos do orçamento geral da União tendo, 

portanto, autonomia orçamentária constitucionalmente limitada pelo Congresso 

Nacional, responsável pelo referido orçamento. 

Em 2012, através da lei nº 12.677, foi integrado à Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, sendo equiparado aos institutos federais. O 

Colégio permanece vocacionado à educação básica e profissional, podendo ofertar 

cursos de graduação e pós graduação, lato ou stricto senso, na área de Educação, desde 

que autorizados pelo seu Conselho Superior. 

Seu corpo técnico contabilizou em 2014, de acordo com o relatório de gestão 

daquele ano, 2413 servidores técnicos, distribuídos pelos 14 campi, 1 Unidade de 

Educação Infantil e a Reitoria. Destes servidores, 990 eram técnicos administrativos em 

Educação e 1423 docentes (efetivos e contratados). 

É organizado administrativamente da seguinte forma (simplificada): 

 

I. Órgãos Colegiados Superiores 

II. Reitoria (e suas subdivisões) 

III. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

IV. Os Campi 

V. Órgãos de Controle 

VI. Procuradoria Jurídica 
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Os Campi: 

 

Quadro 8 :Distribuição de ensino nos Campi do Colégio Pedro II 

Fonte: Relatório anual de gestão 2014 

 

O Campus Tijuca II, fundado em 1957, comporta atualmente 185 servidores 

docentes e técnico-administrativos e cerca de mil alunos, distribuídos em seus três 

turnos de funcionamento (M/T/N), e destina-se ao segundo segmento do ensino 

fundamental, ao ensino médio regular e técnico e à educação na modalidade EJA 

(jovens e adultos), através do PROEJA. Escolhido como campo desta pesquisa, 

atualmente passa por uma reorganização administrativa, consequência da equiparação 

aos IFEs. 

 

 

4.1.1 A gestão 

 

A atual gestão do campus TII iniciou-se em 2014 e encerrará seu mandato ao 

final de 2017, logo após novo processo eletivo. O núcleo principal da Direção Geral, 

assim considerado nesta pesquisa, é composto por três diretores, entre eles o Diretor 

Geral do Campus, e dois assessores. Vale destacar que o turno da noite tem diretor e 

assessor próprios e seu funcionamento difere em alguns pontos dos turnos regulares 

devido à especificidade do ensino na modalidade EJA. A equipe foi eleita após dois 

mandatos anteriores, de outro grupo gestor, que apresentava características de uma 

gestão mais tradicional e verticalizada. 
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As propostas apresentadas tinham como base um ideal de descentralização das 

decisões, através da outorga de autonomia e a participação. As principais metas a 

implantar eram: 

 Autonomia para os setores, inclusive com eleição do chefe por seus 

pares e não mais por indicação da Direção. 

 A sala da Direção Geral estar sempre aberta a todos, como um canal 

permanente de diálogo com a comunidade. 

 Comunidade convidada a decidir, promovendo desta forma a 

descentralização do poder por meio da decisão compartilhada, com a 

Direção sancionando as decisões sempre que viável. 

 “Escola para todos”. O campus possui diversos ambientes pedagógicos 

além das tradicionais salas de aula – sala de artes visuais, sala de 

multimeios, laboratório de informática, sala de música, entre outros – 

todos possíveis de serem ocupados com atividades extras na tentativa 

de aproximar o aluno e fazê-lo se apropriar de um espaço que sempre 

foi seu. 

Com este intuito de ocupar o espaço escolar, foram instituídas algumas oficinas 

como a oficina de grafite, o sopa de letras, oficina de cinema, oficina de violão, a 

ginástica rítmica, oficina de informática e a continuação do trabalho com o coral de 

alunos que havia sido retomado em 2012, na gestão anterior. 

Outrossim, alguns espaços como a quadra coberta, o pátio e o refeitório 

poderiam ser cedidos para que os alunos, professores e comunidade desenvolvessem 

atividades, quando possível. 

Ao final do segundo ano do mandato, em novembro de 2015, os gestores 

passaram a lidar com a descentralização administrativa e orçamentária, já prevista no 

artigo 13A da lei 12.677/12, ao receber o planejamento feito para esse fim apresentado 

pelo Reitor a todos os campi.  

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

A composição das amostras foi detalhada no item 3.2, contudo é do interesse, 

para maior clareza, descrever a amostra obtida após aplicação dos instrumentos de 

coleta de dados. 
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4.2.1 Participantes das entrevistas 

 

O planejamento das entrevistas considerou a participação da totalidade do 

núcleo principal da Direção Geral, assim sendo, três diretores e dois assessores. As 

entrevistas foram realizadas com quatro dos cinco membros devido ao afastamento de 

um dos diretores por licença. O servidor que atualmente ocupa a função, em 

substituição ao anterior, não participou da construção das propostas de campanha e da 

implantação da gestão no campus e, por este motivo, a entrevista não foi realizada. 

Isto posto, a amostra final obtida foi de quatro indivíduos participantes e as 

entrevistas ocorreram entre os dias 04 e 14 de julho de 2016, como detalhado no quadro 

abaixo: 

 

ENTREVISTADO DATA  FUNÇÃO 
TEMPO NO TII 

(anos) 

1 04/07 Diretor 17 

2 04/07 Assessor 07 

3 06/07 Assessor 31 

4 14/07 Diretor 24 
Quadro 9: Relação dos entrevistados. 

Fonte: Adaptado de Silva (2013). 

 

 

4.2.2 Respondentes dos questionários 

 

Os questionários foram distribuídos de acordo com o segmento respondente, da 

seguinte maneira: 

 Servidores – entregues individualmente com breve explicação do 

propósito e com agendamento da devolução conforme disponibilidade 

do respondente. Apenas 17 questionários foram efetivamente 

devolvidos. 

 Alunos – para a 3ª série do ensino médio integrado foram entregues em 

sala de aula, precedida de breve explicação, e agendamento da entrega 

para o final das aulas no mesmo dia do recebimento. Os alunos da 2ª 

série do ensino médio regular receberam os questionários 

individualmente, igualmente com breve explicação, e agendamento 

para o dia posterior. As séries são de turnos opostos, tarde e manhã, e a 
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diferença na entrega ocorreu devido ao início do período de provas com 

alteração do horário de todos os alunos, que permaneciam no campus 

somente para a realização das provas, e posterior início do recesso 

escolar. Somente 29 questionários foram devolvidos. 

 Pais/responsáveis – a amostra foi feita por acessibilidade com o auxílio 

do Serviço de Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP) e dos 

próprios alunos. Aos pais que compareciam ao SESOP, e preenchiam o 

perfil estabelecido, era solicitado que respondessem ao questionário. 

Poucos pais dentro do perfil compareceram. A alguns alunos foi 

solicitado que levassem o questionário para casa, a fim de que fosse 

respondido por um dos responsáveis, observado o perfil buscado. Neste 

segmento apenas 8 questionários foram devolvidos. 

 

A amostra total final obtida com os questionários foi de 54 respondentes. 

 

 

4.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Conforme anteriormente exposto no item 3.5, para o tratamento das entrevistas 

empregou-se a análise de conteúdo, sem a categorização prévia. Após a transcrição das 

entrevistas fez-se a leitura flutuante, descrita por Bardin (1977) como um primeiro 

contato onde o pesquisador conhece o texto e permite que impressões o invadam para 

que, pouco a pouco, a leitura torne-se mais precisa. Procedeu-se, após a leitura, a uma 

categorização do conteúdo, visto que objetivou-se uma análise qualitativa e uma 

simplificação dos dados brutos, seguindo o exposto por Bardin (1977). 

 

 

4.3.1 Categorização 

 

Optou-se por sintetizar os conteúdos em duas grandes categorias, em sintonia 

com o arcabouço teórico previamente construído e, consequentemente, com a 

elaboração do questionário. “Uma categoria é considerada pertinente quando está 

adaptada ao material de análise escolhido, e quando pertence ao quadro teórico 
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definido” (BARDIN, 1977, p.120). As categorias “participação” e “autonomia” foram 

elegidas e, em um segundo momento, subdivididas, após nova leitura, em 

“Dificuldades”, delimitando os conteúdos relativos às mesmas. 

O agrupamento nas categorias efetuou-se ponderando as idéias embutidas em 

frases ou conjunto de frases, isto é, considerando-se o contexto semântico. O processo 

efetivou-se por demarcação nas transcrições através da coloração e extração dos trechos 

selecionados. A figura abaixo ilustra a frequência de citações por categoria para cada 

entrevistado, ainda sem a discriminação da subcategoria. 

 

 

Gráfico 1: Frequência das citações por categoria. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Na categoria “participação”, que contém ideias sobre o poder de decisão 

compartilhado e troca entre as partes, observou-se as frequências de 11; 22; 16 e 07 

citações, respectivamente, para os entrevistados 1; 2; 3 e 4. A categoria “autonomia”, 

que abarca as práticas administrativas e pedagógicas, contabilizou 13 citações para o 

entrevistado 1 e 04 citações para cada um dos demais. Dentre as citações extraídas 

seguem os seguintes exemplos: 

 

 Participação – “Mas, nós fomos conversando com os setores, os 

inspetores, o Sesop, tentando fazer entender essa ideia da autonomia e 

da participação e da responsabilidade de cada setor.” 

   “É a pessoa perceber a escola como um espaço de troca, espaço que ela 

pode agir, que ela pode se desenvolver de fato. Não a escola dos 

moldes comuns, de que ele vem aqui só ser reprimido, só para estudar 

efetivamente e, que ele possa participar.” 
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 Autonomia – “Acho que essa é a primeira: a participação dos setores, 

para dar uma autonomia administrativa para cada setor. Até ter 

eleição de chefe que não tinha isso antes, quem elegia era o diretor. 

Assim, não elegia, quem colocava era o diretor, não havia eleição né? 

Então acho que isso aí foi uma coisa interessante, aumento da 

autonomia também.” 

“A médio prazo ou longo seria a autogestão. A Direção, como sempre 

digo, seria um ´não lugar´. Ela não precisaria existir como ela existe 

hoje, que ela continua a ser como uma referência.” 

 

Nota-se, pelos exemplos acima, que as palavras “autonomia” e “participação” 

aparecem em ambas as categorias e por isso vale ressaltar novamente, que os trechos 

foram categorizados pelo contexto semântico. Portanto, de forma alguma, a aparição 

destas palavras implica em contradição, pois os trechos foram considerados conforme a 

ideia que expressavam, autonomia ou participação, independentemente das palavras que 

continham. Ainda, convém esclarecer, que as categorias se relacionam e são 

interdependentes. 

Prosseguiu-se à análise dos trechos extraídos e categorizados, resultando nas 

subcategorias “dificuldades” em decorrência, conforme os quadros 11 e 12 abaixo, nesta 

ordem.  

 

ENTREVISTADO FREQUÊNCIA EXEMPLO DE CITAÇÃO 

1 0 - 

2 06 

“O pessoal é muito tutelado 

mesmo, eles querem ser 

cumpridores de ordem, não 

querem participar, não 

querem ser atores. E é ao 

longo do tempo para mudar 

isso na cabeça.” 

3 02 

“As pessoas tem essa visão 

que é muito tranquilo, vai ser 

uma anarquia, uma bagunça, 

e na verdade não é isso.” 
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4 03 

“O problema do grêmio é que 

ele sempre trabalhava com 

alunos do ensino médio, do 2º 

e 3º ano, então sempre 

deixava um vácuo.” 

 

Quadro 10: Subcategoria “dificuldades” em “participação”. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

De um modo geral, observa-se que a categoria “participação” obteve mais 

citações, contudo, dentro da categorização das dificuldades, autonomia registrou um 

maior índice de citações. 

 

ENTREVISTADO FREQUÊNCIA EXEMPLO DE CITAÇÃO 

1 09 

“Dessa forma, com a 

autonomia administrativa e a 

falta de autonomia 

pedagógica, complica um 

pouco” 

2 03 

“Acaba que você não tem 

muita saída na hora de punir, 

aí fica a suspensão pela 

suspensão, o que a gente 

percebe que não funciona” 

3 01 

“E com essa redução de 

servidores também muito 

grande, que não tinha 

antigamente, estava ruim, 

mas piorou muito e também 

dificulta a administração” 

 

4 0 - 

Quadro 11: Subcategoria “dificuldades” em “autonomia”. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Observando-se todo o material destacado das entrevistas, é possível inferir que 

a resistência de parte dos membros da comunidade em se adaptar ao novo modelo,citada 
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repetidamente, é um fator apontado como uma das grandes dificuldades percebidas 

pelos gestores. Como explicitado na seção 2.3.1, a participação ativa e competente do 

coletivo organizado é tida como uma conceituação possível de gestão, enquanto a 

subjetividade dos sujeitos participantes figura entre os fatores contribuintes para uma 

participação bem sucedida. Nesse sentido fica evidente a importância atribuída a esse 

fator, como exemplificado em: “porque tem que vestir a camisa, ´vamos participar do 

programa do J., apoiar a comunidade´ mas a pessoa só quer ver o lado dela, né? Então 

é muito complicado.”, e a necessidade de atuação da equipe gestora nesse sentido. 

Tal qual a resistência, a autonomia relativa é citada como um fator de 

dificuldade, estabelecendo-se como impedimento de mais ações de reorganização da 

gestão, como visto em: “Como você vai fazer um planejamento se também a 

descentralização administrativa começou agora em 2015 para 2016, né? Então não 

podíamos planejar. Primeiro, planejar o que? Se nós não tínhamos a autonomia 

financeira. Tudo dependia de São Cristóvão, o material todo.”. Luck (2013) ressalta em 

2.3.3, que gerir democraticamente implica em romper com as estruturas outrora 

vigentes, incluindo as relações de poder. 

Infere-se que a estrutura organizacional, assim como está estabelecida no 

presente momento, impede em determinadas circunstâncias que ocorra uma ampliação 

da autonomia no campus. Esta estrutura independe da instituição pois, vale lembrar, que 

trata-se de uma instituição pública federal de ensino que, portanto, deve se submeter às 

decisões de esferas superiores de governo. 

Os gestores são os principais atores na implantação do modelo participativo, 

através de suas ações pode-se promover a integração de todos os segmentos da 

comunidade escolar, conforme já apresentado na seção 2.3.2. Os respondentes declaram 

a vontade da equipe gestora de integrar os segmentos em trechos como “Interação para 

o bem comum”, em relação à importância da participação e “E sistematicamente nós os 

convidávamos para as reuniões com os responsáveis e nós víamos até os esforços de 

determinados membros dessa comissão” sobre a atuação da  comissão de pais e 

responsáveis.  

A atuação e reestruturação do grêmio estudantil é igualmente uma 

preocupação, como exemplificado no quadro 11, assim como a participação e 

envolvimento de todos os alunos: “Então que isso fizesse com que o aluno pudesse se 

sentir mais parte da escola, e aí desde evitar depredações e estar mais ativamente 
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participando da escola, como se o desempenho dele pudesse melhorar a partir disso 

também”. 

 

 

4.3.2 Ferramenta TagCrowd 

 

Após a leitura e categorização das citações, fez-se uso da ferramenta 

TagCrowd, recurso disponível na internet, para criação de “nuvem de palavras”. Deste 

modo, primeiramente foram submetidas todas as transcrições como se um só texto 

fossem, excetuando-se a intervenção da pesquisadora, a fim de criar uma “nuvem” 

única.  

Bardin (1977) relaciona a importância da unidade de registro com a frequência 

de sua aparição e, neste caso, considerou-se a palavra como unidade de registro, 

diferentemente da análise anterior que considerou trechos conforme o contexto 

semântico. 

Os seguintes critérios foram aplicados: máximo de 30 palavras e com 

freqüência mínima de 05 aparecimentos. Ao formar a “nuvem”, foram excluídos os 

nomes próprios, interjeições, advérbios, pronomes e alguns verbos como “vamos” e 

“entendeu”, que não interferiam no contexto.  

A “nuvem” gerada foi transferida para o software Microsoft Word 2007, onde 

as palavras foram coloridas conforme a frequência simples registrada para melhor 

visualização, sendo: vermelho – 30 ou mais aparições; verde – 25 a 29 aparições; azul – 

15 a 24 aparições; roxo – menos de 15 aparições.  

 

A figura 5 a seguir ilustra a “nuvem” criada. 
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Figura 5: “Nuvem” das transcrições integrais. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com TagCrowd. 

 

Analisando a figura, percebe-se maior destaque para as palavras “direção” e 

“escola”, seguidas de “professor”, “pais”, “aluno” e “alunos”. Entre as palavras de 

menor destaque estão “setores”, “gestão” e “espaço”. 

Em seguida, procedimento semelhante foi aplicado às citações destacadas 

como “dificuldades”. Foram geradas duas nuvens, cada uma delas específica de uma das 

categorias principais. Os critérios aplicados foram o máximo de 30 palavras com o 

mínimo de 02 aparecimentos e exclusão dos termos semelhantes aos da “nuvem” 

anterior. Nestes dois casos não foi aplicada a coloração posterior, pois se tratou de um 

volume menor de citações. 

As figuras 6 e 7 abaixo ilustram os resultados. 

 

 

 

Figura 6: “Nuvem” da categoria “dificuldades” em “participação”. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com TagCrowd. 
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Figura 7: “Nuvem” da categoria “dificuldades” em “autonomia”. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com TagCrowd. 

 

Observa-se na figura 6 maior destaque para a palavra “não”, seguida de 

“querem” e “visão”. As demais palavras de menor destaque apresentam apenas duas 

citações cada. A figura 7 apresenta “não”, “administrativa” e “autonomia” como mais 

destacadas. Entre as menos destacadas estão “descentralização”, “pedagógica”, 

“participativa” e “reitoria”, com frequências diferentes entre si. 

A relação entre Direção, servidores, pais e alunos é explicitada na figura 5, 

demonstrando a presença frequente destes termos no discurso dos respondentes da 

entrevista. Nas figuras 6 e 7 observa-se que as dificuldades são expressas pela negativa, 

tendo a palavra “não” como a de maior frequência em ambas. 

É importante ressaltar, que a escolha por criar “nuvens” específicas para as 

categorias “dificuldades” separadamente vincula-se a um dos objetivos específicos desta 

pesquisa. Acredita-se que a visualização em “nuvem” possa contribuir para melhor 

compreensão e contextualização das dificuldades. 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 

A tabulação dos questionários foi realizada como descrito no item 3.5, sendo 

para cada questão respondida elaborada uma tabela. Os dados de algumas das questões 

foram cruzados para possibilitar uma análise mais dinâmica. 
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4.4.1 Respondentes 

 

Conforme os dados da tabela apresentada a seguir, verificam-se como os 

segmentos da comunidade escolar estão representados. 

 

Tabela 1 – Segmento da comunidade escolar 

Segmento da comunidade escolar f % 

Aluno 29 53,7 

Pais/responsáveis 8 14,8 

Docente 7 13,0 

Técnico administrativo 10 18,5 

Total  54 100,0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Os servidores representam 31,5% dos respondentes, enquanto a maior parcela é 

de alunos com mais de 50%. 

Abaixo seguem os dados quanto ao tempo pertencente à comunidade do 

campus. 

 

Tabela 2 – Anos no campus TII 

Anos no campus TII f % 

03 19 35,2 

04 a 08 22 40,7 

09 a 13 5 9,3 

14 ou mais 8 14,8 

Total  54 100,0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Diante do exposto pode-se afirmar que a maioria dos respondentes, 75,9%, está 

vinculada ao campus há no máximo 08 anos. 

A tabela 3 retrata o cruzamento dos dados entre o segmento representado e o 

tempo de campus. 
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Tabela 3 – Segmento x anos no campus 

 

Anos no campus TII (%) 

Segmento 3 14 ou mais 4 a 8 9 a 13 

Aluno 89,5 0 40,9 60 

Docente 10,5 12,5 9,1 40 

Pais/resp. 0,0 0 36,4 0 

Técnico adm. 0,0 87,5 13,6 0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Os dados apresentados demonstram que o segmento docentes é o único com 

representantes em todas as opções, enquanto o segmento pais/responsáveis aparece 

unicamente entre 04 e 08 anos. 

 

 

4.4.2 A comunicação entre gestores e comunidade 

 

A seguir serão apresentados os resultados quanto à percepção dos respondentes 

sobre a comunicação e possibilidade de participação no campus. 

 

Tabela 4 – Possibilidade de pais e alunos discutirem as dificuldades 

Possibilidade de pais e alunos discutirem as 

dificuldades do campus f % 

Discordo 4 7,4 

Discordo parcialmente 18 33,3 

Indiferente 6 11,1 

Concordo parcialmente 22 40,7 

Concordo 4 7,4 

Total  54 100,0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Em relação à discussão das dificuldades do campus, a tabela 4 indica que os 

respondentes dividem-se de forma equilibrada entre os extremos discordo/discordo 

parcialmente (40,7%) e concordo parcialmente/concordo (48,1%). 

Contudo, ao se afirmar sobre a forma como as decisões são tomadas e 

comunicadas encontramos os dados a seguir. 
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Tabela 5 – Decisões comunicadas posteriormente 

Decisões são tomadas e comunicadas  

posteriormente f % 

Discordo 3 5,6 

Discordo parcialmente 9 16,7 

Indiferente 8 14,8 

Concordo parcialmente 21 38,9 

Concordo 13 24,1 

Total  54 100,0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Observa-se que 34 dos 54 respondentes tendem a acreditar que as decisões são 

tomadas e apenas posteriormente comunicadas.  

 

 

4.4.3 A construção do ensino  

 

De acordo com o exposto anteriormente na seção 2.3, considera-se que em uma 

escola com orientação participativa todos os sujeitos são participantes do processo de 

construir a educação e ressalta-se a gestão democrática como um importante princípio 

na qualidade da educação pública.  

Referente a este ponto observam-se as tabelas abaixo. 

 

Tabela 6 – Construção da cidadania 

Trabalha para construção da cidadania f % 

Discordo 1 1,9 

Discordo parcialmente 4 7,4 

Indiferente 4 7,4 

Concordo parcialmente 28 51,9 

Concordo 17 31,5 

Total  54 100,0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

A tabela 6 representa a questão 8: “Os alunos estão sendo preparados para 

serem cidadãos autônomos”. Pode-se observar que apenas 1 respondente dos 54 

discorda desta afirmação, enquanto 4 discordam parcialmente. O índice de concordância 

parcial ou total foi de 45 respondentes.  
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Tabela 7 – Alunos e clima institucional 

Escola constrói bom clima para alunos f % 

Discordo 4 7,4 

Discordo parcialmente 5 9,3 

Indiferente 3 5,6 

Concordo parcialmente 22 40,7 

Concordo 20 37,0 

Total  54 100,0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Conforme os dados da tabela 7, nota-se que o clima institucional é considerado 

bom, em relação aos alunos, para a maioria dos respondentes. São 77,7% que 

concordam que a escola constrói um bom clima, ou seja, existe um esforço consciente 

nessa direção. 

 

Tabela 8 – Escolha das temáticas 

Escolha das temáticas educativas em conjunto com 

alunos f % 

Discordo 7 13,0 

Discordo parcialmente 5 9,3 

Indiferente 13 24,1 

Concordo parcialmente 16 29,6 

Concordo 12 22,2 

Sem resposta 1 1,9 

Total  54 100,0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Quanto à escolha das temáticas existe certo equilíbrio entre os respondentes se 

considerarmos que 51,8% concordam em algum nível que a escolha é feita em conjunto 

com os alunos, enquanto 22,3% discordam e 26% são indiferentes ou sem resposta. 

Esses dados, juntamente com o relatado nas entrevistas, exemplificado no quadro 12 e 

na figura 6, expressam a questão da autonomia relativa.  

 

 

4.4.4 Rotina dos setores 

 

Utilizando os dados obtidos, é viável verificar a percepção dos servidores 

quanto ao nível de participação na rotina dos setores. Imprescindível recordar que as 
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questões concernentes à rotina da instituição estiveram presentes apenas nos 

questionários entregues aos servidores, portanto o total de respondentes foi de 17 

pessoas. 

A seguir, os resultados quanto ao relacionamento entre os setores. 

 

Tabela 9 – Relacionamento entre setores 

Relacionamento eficaz entre setores f % 

Discordo 1 5,9 

Discordo parcialmente 5 29,4 

Concordo parcialmente 7 41,2 

Concordo 4 23,5 

Total  17 100,0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

A tabela acima demonstra que, 11 dos 17 servidores, concordam parcial ou 

totalmente quanto à eficácia do relacionamento entre setores, contabilizando 64,7% dos 

respondentes. 

A título de comparação, os servidores responderam uma questão afirmando 

existir rigidez na hierarquia e, em seguida, a respeito de reuniões de equipe e o processo 

de tomada de decisão em cada setor. As tabelas 10, 11 e 12 abaixo ilustram os 

resultados. 

 

Tabela 10 – Hierarquia 

Hierarquia  rígida f % 

Discordo 7 41,2 

Discordo parcialmente 4 23,5 

Indiferente 4 23,5 

Concordo parcialmente 1 5,9 

Sem resposta 1 5,9 

Total  17 100,0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Verifica-se que não houve o registro de resposta “concordo”, mas por outro 

lado, 11 servidores discordaram parcial ou totalmente. Importante destacar que existem 

setores que contam apenas com um servidor, sendo este chefe de si mesmo. 
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Tabela 11 – Reuniões de equipe 

Reuniões  regulares de equipe f % 

Discordo 2 11,8 

Concordo 15 88,2 

Total  17 100,0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Dados sobre reuniões de equipe demonstram que 88,2% dos servidores 

acreditam que elas ocorram com regularidade. Apenas 2 servidores, 11,8%, discordaram 

desta afirmação. 

 

Tabela 12 – Tomada de decisão setorial 

Chefe do setor possibilita discussão e participação f % 

Discordo 2 11,8 

Concordo parcialmente 5 29,4 

Concordo 10 58,8 

Total  17 100,0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Os percentuais apresentados na tabela 12 acima apontam que 88,2% 

concordam em algum nível que existe a possibilidade de discussão e participação nas 

decisões do setor. O mesmo índice de 11,8%, ou 2 servidores, observado na tabela 11 

aparece como discordante. Este resultado comparado pode revelar um problema 

concentrado em algum setor, mas necessitaria de um aprofundamento do questionário 

para maiores elucidações. 

 

 

4.4.5 Relação dos gestores e servidores 

 

Luck (2009) destaca a importância do gestor no contexto da participação, como 

um delimitador do grau de participação das partes, enquanto Veloso et al (2012) 

analisam a complexidade da organização escola e os sistemas sociais que a influenciam, 

assim como também são produzidos em seu contexto. 

Nesta seção, as tabelas 13 e 14 exibem os resultados sobre a percepção dos 

servidores quanto ao relacionamento com a equipe gestora. 
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Tabela 13 – Discussão sobre o plano de ação 

Discussão do plano de ação com servidores f % 

Discordo 1 5,9 

Discordo parcialmente 1 5,9 

Indiferente 2 11,8 

Concordo parcialmente 8 47,0 

Concordo 5 29,4 

Total  17 100,0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Observa-se acima que 13 dentre 17 servidores respondentes concordam total ou 

parcialmente que existe a discussão do plano de ação entre gestores e servidores.  

 

 

Tabela 14 – Confiança na capacidade profissional 

Gestores confiam  na capacidade profissional dos 

servidores f % 

Discordo parcialmente 1 5,9 

Indiferente 1 5,9 

Concordo parcialmente 6 35,3 

Concordo 9 52,9 

Total  17 100,0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

A tabela 14 evidencia que a maioria dos respondentes, 88,2%, concorda quanto 

a confiança que os gestores depositam na capacidade profissional dos servidores. 

Novamente apenas 2 servidores apresentaram respostas discordantes da maioria, o que 

pode corroborar a hipótese de um problema concentrado em determinado setor, quando 

relacionadas com as respostas analisadas anteriormente. 

 

 

4.5 SÍNTESE 

 

Este tópico é destinado à análise a partir da comparação dos resultados dos 

dados anteriormente descritos nos tópicos 4.3 e 4.4, iniciando pela dificuldade percebida 

pelos gestores quanto à resistência de parte da comunidade escolar, citada em 4.3.1, que 

também foi percebida na devolução dos questionários.  
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Apesar do contato individualizado, os servidores apresentaram baixo índice de 

participação, apenas 17 devoluções, estando acima apenas dos responsáveis, que se 

tornaram o segmento de mais difícil contato nesta pesquisa devido à baixa freqüência no 

campus durante o período de aplicação dos questionários. 

Quanto à comunicação e discussão dentro da escola, os dados apresentados no 

item 4.4.2 corroboram algumas citações das entrevistas referentes à falta de reuniões 

regulares de planejamento (“na verdade não tem necessidade de reunião porque agora 

não mudou nada. Quando chega um momento que acontece alguma coisa que ´ah não, 

a gente precisa replanejar isso´ e tudo, aí não, a gente marca uma reunião mesmo”/ 

“Geralmente, às vezes, são implantadas de supetão porque questão de tempo mesmo ou 

às vezes precisou fazer naquele momento e já fica”) e ao fato de poucos efetivamente 

participarem (“Mas, de novo, a esmagadora maioria dos pais está aqui só para cobrar, 

cobrar coisas” / “Agora, uma dificuldade em relação à aplicação desse modelo, eu 

diria que foram as próprias pessoas, em especial os professores. A resistência ou falta 

de entendimento”). Os dados podem ser comparados com a “nuvem” da categoria 

“dificuldades” em “participação”, na qual as palavras “não” e “querem” ganham maior 

destaque. Em contrapartida, Stênico et al (2015) ressaltam que em algumas situações a 

participação da comunidade ocupa o papel de legitimar decisões autocráticas, 

permanecendo em segundo plano. 

Todavia, apesar dos dados demonstrarem que a maioria dos servidores acredita 

existir um canal de discussão sobre o plano de ação com a equipe gestora, eles também 

demonstram que grande parte dos respondentes percebe que as decisões sobre o campus 

são tomadas e somente comunicadas posteriormente, diferentemente da tomada de 

decisão nos setores. 

Os resultados quanto à rotina dos setores, seção 4.4.4, demonstram que a 

maioria dos servidores respondentes percebe a possibilidade de discussão, participação 

e o bom relacionamento entre setores. Esses dados confirmam trechos destacados das 

entrevistas em 4.3.1, que expressam a tentativa dos gestores de manter um canal de 

diálogo e participação sempre aberto. Ainda assim, nos relatos das entrevistas, foi citada 

a dificuldade de planejamento e de traçar planos de ação devido à reorganização 

administrativa e a autonomia pedagógica relativa, contudo foi enfatizado que as 

reuniões com os setores acontecem sempre que necessárias. Exemplos:  
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 “A questão da gestão participativa, vamos ter autonomia 

administrativa, mas nós não vamos ter autonomia pedagógica, 

então quando a gente fala de gestão participativa, a direção 

pedagógica esbarra nisso. Não temos autonomia. A Direção 

Geral com autonomia administrativa, mas nós estamos ligados às 

chefias de departamentos pedagógicos, à Reitoria” 

 “Costuma participar todos os diretores, os assessores, diretor e 

assessor da noite também, o SGP também é convidado e o Sesop. 

E secretaria também, mas assim, esse é um momento posterior, o 

momento que a gente traça as linhas de orientação, vamos dizer 

assim, é mais interno mesmo. Depois a gente abre, mas 

geralmente é quase todos os setores mesmo.” 

 

Complementando, os dados apresentados na tabela 14 demonstram que os 

servidores percebem a confiança depositada pelos gestores. Esta resposta atesta um dos 

trechos das entrevistas onde a autogestão é citada como um ideal a longo prazo, “A 

médio prazo ou longo seria a autogestão. A Direção, como sempre digo, seria um ´não 

lugar´. Ela não precisaria existir como ela existe hoje, que ela continua a ser como uma 

referência”. 

Em relação à participação e formação dos alunos, os dados convergem para 

uma concordância quanto à existência de uma ação consciente para a construção de 

ensino de qualidade e desenvolvimento da cidadania através da participação. Contudo, a 

questão da autonomia relativa, principalmente no campo pedagógico, aparece como 

fator limitador. 
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5 CONCLUSÕES 

  

Com base na revisão de literatura foram identificados os principais critérios 

que caracterizam um modelo de gestão participativa, o que permitiu a realização do 

objetivo desta pesquisa: analisar a adequação da gestão pesquisada aos princípios e 

critérios de uma gestão participativa. 

As entrevistas realizadas permitiram compreender a perspectiva dos gestores, 

enquanto os questionários buscaram levantar a percepção da comunidade escolar do 

campus. Deste modo, estabeleceu-se uma visão mais ampla, comparativa, acerca da 

gestão e dos stakeholders. 

Quanto aos objetivos específicos, primeiramente, identificou-se que o cotidiano 

do campus foi alterado com ações dentre as quais estão as oficinas abertas para os 

alunos; a eleição dos chefes por parte dos membros dos próprios setores; a 

reestruturação do grêmio e da comissão de pais/responsáveis; e o acesso à Direção 

Geral sem agendamento prévio. Todas essas ações estão conforme o planejado e 

exposto durante a campanha.  

Em seguida, estabeleceu-se que as principais dificuldades mencionadas pelos 

gestores foram a resistência de alguns membros da comunidade escolar, principalmente 

servidores, e a autonomia relativa que acarreta em uma limitação das ações possíveis. A 

resistência a mudanças é citada por diversos autores, conforme seção 2.2, como um 

processo recorrente nas mudanças organizacionais. Outra dificuldade citada foi a 

reestruturação administrativa pela qual a instituição como um todo está sujeita e que, no 

caso dos campi, significa a criação de novos setores, como contabilidade e compras, que 

antes se concentravam na Reitoria.  

As dificuldades, de acordo com os membros da comunidade, apareceram 

quanto à possibilidade de discutir as dificuldades do campus, visto que a opinião 

dividiu-se de forma equilibrada nesta questão, e às decisões serem divulgadas depois de 

efetivadas. Esta percepção está consoante com a fala dos gestores, que admitem 

necessitarem algumas vezes, em determinadas situações, implantar soluções que se 

tornam permanentes. 

Em terceiro lugar, de uma maneira geral, as percepções obtidas através dos 

dados mostram-se positivas, em concordância com a equipe gestora, apesar de existirem 

problemas. 



76 

Respondendo às questões de pesquisa, o nível de participação dos servidores 

ainda está abaixo do desejável para que se caracterize um modelo de gestão 

participativa. A tomada de decisão compartilhada ocorre mais no nível interno dos 

setores, na rotina diária de trabalho, do que no nível do campus como um todo. Apesar 

de estarem presentes na prática diária, as ações participativas são compartimentalizadas, 

no sentido de não haver uma discussão, comunitária e periódica, a respeito dos  

objetivos e resultados do campus, conforme exposto em 4.5. 

 Esta situação ocorre possivelmente pela falta de mecanismos de participação 

estruturados, falta causada principalmente pelas dificuldades encontradas e já citadas 

anteriormente: a reorganização administrativa aliada à grande diminuição do número de 

servidores e a resistência encontrada pelos gestores.  

Em relação ao modelo de gestão implantado, pode-se concluir que não houve o 

desenho do mesmo pela equipe antes da posse. De acordo com as entrevistas, ocorreram 

reuniões, ainda durante a campanha, a fim de estabelecerem as propostas e idéias a 

serem empregadas no campus após as eleições. O modelo de gestão, contendo objetivos, 

estratégias, organização e resultados esperados, nunca foi estruturado de forma 

detalhada. Ao se pesquisar a instituição, também não foi encontrada sugestão de um 

modelo a ser utilizado, cada equipe aplica o que considera ser mais adequado, dentro 

das regulamentações específicas. 

Nesta perspectiva, considerando que o campus está há três anos sob esta 

gestão, pode-se concluir que é um modelo participativo em construção. Existe a 

presença de alguns critérios como a construção da autonomia e cidadania dos alunos 

através de ações participativas e inclusivas; a existência de um canal permanentemente 

aberto de diálogo com a Direção, contudo o processo de tomada de decisão ainda não 

está estruturado de forma organizada e com a participação de todos. A gestão enquadra-

se bem na definição de participação como expressão verbal e discussão de ideias vista 

na seção 2.3.1. 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há que se considerar todas as questões que interferiram ao longo da gestão 

como a reorganização administrativa determinada pela legislação e a autonomia 

relativa. O princípio de participação se relaciona profundamente com o de autonomia, 
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portanto, ao se estabelecer uma autonomia relativa limita-se simultaneamente a 

participação.  

Esta pesquisa foi delimitada a um único campus e teve por limitação obter 

amostras menores que o esperado dos segmentos pais/responsáveis e servidores. Os 

dados aqui obtidos são característicos do campus pesquisado, neste período específico 

de tempo e condições institucionais, não sendo generalizados aos outros campi da 

instituição. 

Finalizando, como recomendação para estudos futuros, propõe-se um estudo 

comparativo entre os modelos de gestão dos campi que integram a instituição, 

analisando o período pós descentralização administrativa. 
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APÊNDICES 

 

1  ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Dados informativos: 

 

A) Cargo e função ocupada -  

B) Ano de ingresso no Colégio Pedro II –  

C) Ano de ingresso no campus Tijuca II –  

 

Questões: 

 

1) Como surgiu a decisão pelo modelo de gestão participativa? 

2) Quais foram as principais propostas desenvolvidas durante a campanha 

para a Direção Geral do campus? Como elas foram elaboradas? 

3) Quais os principais obstáculos que a equipe enfrentou no início da gestão? 

E atualmente? 

4) Como é o processo de planejamento das estratégias de ação? E como elas 

são executadas? 

5) Quais as táticas ou instrumentos existentes para promover a participação 

da comunidade escolar na gestão do campus? Especificamente em relação 

aos servidores, como ocorre a participação? 

6) Qual o principal objetivo a ser alcançado até o final da gestão? 
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2 QUESTIONÁRIO 

 

As questões de 12 a 17 constaram apenas dos questionários distribuídos aos servidores. 

 

 
ESCLARECIMENTOS 

Esta pesquisa faz parte do programa de pós graduação strictu sensu em 

Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense – UFF para elaboração de 

dissertação do Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão. 

Tem como objetivo coletar dados acerca da participação da comunidade 

escolar no atual modelo de gestão implantado no Campus Tijuca II. 

Considere comunidade escolar como o conjunto de pais/responsáveis, alunos e 

servidores (técnicos administrativos e docentes) do campus. 

 

IMPORTANTE 

É garantido o sigilo das respostas. As informações serão analisadas de forma 

global. 

Responda com sinceridade, baseando-se em sua experiência. 

Escolha apenas uma opção para cada questão. 

 

 

Caracterização do respondente: 

A. Gênero 

( ) Feminino   

( ) Masculino 

 

B. Faixa etária 

( ) Menor de 16 anos        ( ) 36 a 45 anos 

( ) 16 a 25 anos                ( ) Acima de 45 anos 

( ) 26 a 35 anos 

 

C. Segmento da comunidade escolar ao qual pertence 

( ) Aluno                         ( ) Servidor técnico administrativo 

( ) Pais/responsáveis          ( ) Servidor docente 
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D. Há quantos anos faz parte da comunidade Tijuca II 

( ) 3 anos                          ( ) 9 a 13 anos 

( ) 4 a 8 anos                     ( ) há 14 anos ou mais 

 

Responda as questões de acordo com as opções abaixo: 

 

Discordo/ 

Nunca participa 

Discordo 

parcialmente/ 

Algumas vezes 

participa 

Indiferente/Não 

se aplica 

Concordo 

parcialmente/Na 

maioria das vezes 

participa 

Concordo/ 

Sempre 

participa 

1 2 3 4 5 

 

 
Questões 

 

1. Na estrutura organizacional, a escola possui conselho escolar ou alguma 

outra instância de gestão democrática formalmente estabelecida. 

1 2 3 4 5 

 

2. Os pais/responsáveis e alunos têm a possibilidade de discutir as dificuldades 

do campus e de participar das iniciativas para a solução dos problemas. 

1 2 3 4 5 

 

3. A escola realiza reuniões anuais ou semestrais com a comunidade escolar. 

1 2 3 4 5 

 

4. As decisões são tomadas e comunicadas posteriormente aos membros da 

comunidade escolar. 

1 2 3 4 5 

 

5. A composição do Conselho Superior possui o mesmo número de 

funcionários e não funcionários. 

1 2 3 4 5 

 

6. A utilização dos recursos financeiros é discutida com a comunidade escolar. 

1 2 3 4 5 

 

7. A escola trabalha para construir um bom clima para os alunos. 

1 2 3 4 5 

 

8. Os alunos estão sendo preparados para serem cidadãos autônomos. 

1 2 3 4 5 

 

9. A comunicação entre a Direção e membros da comunidade escolar ocorre de 

maneira eficaz e regular. 

1 2 3 4 5 
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10. Temáticas atuais importantes ao processo educativo são escolhidas em 

conjunto entre professores e alunos para serem trabalhadas ao longo do ano 

letivo. 

1 2 3 4 5 

 

11. A gestão da escola informa a toda a comunidade escolar sobre os principais 

acontecimentos ou eventos. 

1 2 3 4 5 

 

12. Os setores se interrelacionam suficientemente para o bom andamento do 

trabalho. 

1 2 3 4 5 

 

13. A hierarquia é rígida. Decisões são tomadas somente pelas chefias. 

1 2 3 4 5 

 

14. A equipe a qual pertenço promove reuniões regulares para melhor 

organização do trabalho. 

1 2 3 4 5 

 

15. O plano de ação, seus objetivos e metas, são discutidos com os servidores. 

1 2 3 4 5 

 

16. O(a) chefe oferece à equipe oportunidades de discussão e participação nas 

decisões. 

1 2 3 4 5 

 

17. Os gestores confiam no discernimento e na capacidade profissional dos 

servidores 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 Utilize o espaço abaixo para comentários que julgar necessários: 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 


