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RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo geral analisar a relação entre gestão escolar, participação 

e qualidade da educação e, mais especificamente, analisar se as concepções e práticas de 

gestão da escola se aproximam mais de uma perspectiva de gestão democrática social ou 

gerencialista; analisar as singularidades da gestão dos Colégios de Aplicação Federais no 

contexto da escola pública brasileira e; investigar as concepções de qualidade da educação do 

Colégio de Aplicação (CAp) da UFPE. A pesquisa se caracteriza como um estudo de caso de 

abordagem qualitativa, tendo como procedimentos de coleta dos dados a análise documental, 

entrevistas e observações; estes dados foram tratados pela técnica da análise de conteúdo de 

Bardin (2009). Participaram da investigação integrantes da equipe gestora, professores, 

profissionais técnico-administrativos em educação, alunos e pais da comunidade escolar. Para 

analisar o objeto de estudo, defendemos que a gestão escolar, numa perspectiva democrática, 

deve promover a articulação de todos os segmentos da escola no que diz respeito à 

participação coletiva na tomada de decisões, bem como no exercício de poder, acenando para 

uma concepção de democracia numa perspectiva de qualidade social; tal compreensão se 

articula com o sentido de democratização no que concerne à universalização do acesso à 

escola, através da igualdade de oportunidades reais para todos. Para dar conta do estudo, 

aprofundamos nosso conhecimento a respeito de gestão escolar, cultura escolar, participação e 

qualidade da educação. Os resultados demonstraram um paradigma híbrido de gestão na 

escola, ora apontando tendências e práticas democráticas com viés social, através de 

mecanismos democratizantes como as estruturas colegiadas, avanços no formato de eleição 

para diretor com a conquista da paridade entre todos os segmentos, maior participação destes 

no processo decisório da escola, etc.; ora apresentando tendências gerencialistas, tais como 

centralização de decisões na gestão da escola e no corpo docente, concepção individualista de 

formação de professores, processo seletivo para estudantes de caráter competitivo e 

meritocrático, evidenciando a lógica concorrencial do mercado. Identificamos a necessidade 

de avanços em relação à compreensão de democracia numa perspectiva social e emancipatória 

e de participação ativa e política que se manifesta cotidianamente nos diversos momentos da 

escola. Em relação às concepções de qualidade, foram identificadas diferentes visões, 

evidenciando a ausência do debate sobre a qualidade da educação nos aspectos conceitual e 

político que o termo encerra. No entanto, na prática se efetiva uma educação que agrega 

aspectos de qualidade total e de qualidade social, o que confirma a nossa hipótese de 

hibridismo na gestão escolar, sendo que a primeira perspectiva parece se sobrepor à segunda. 

Dentre as conclusões, destacamos que os resultados externos são impulsionadores simbólicos 

relacionados à ideia de prestígio social e hierarquia escolar. Evidenciamos que a gestão 

democrática é um processo de aprendizado com avanços e retrocessos, onde garantir uma 

estrutura favorável tanto física quanto regimental, não é suficiente para a consolidação da 

democracia. É preciso haver permanente debate e reflexões em torno das dificuldades e 

potencialidades desse processo. Um dos aspectos relevantes ao realizarmos estudos 

envolvendo escolas de alto desempenho acadêmico, é que contribuímos no entendimento de 

como se constroem as hierarquias escolares e as consequências advindas do mercado 

educacional. Concluímos que os dados refletem a maneira como a educação escolar é 

concebida em nossa sociedade, através do estímulo à competitividade e à meritocracia, a 

despeito de se tratar de um Colégio de Aplicação, diferenciado por seu contexto institucional, 

por seus princípios geradores, por sua potencialidade intelectual docente, enfim, por suas 

singularidades em termos de aplicação de princípios e experimentação didática e filosófica. 

 

Palavras-chave: Gestão Escolar. Participação. Qualidade da Educação. Hibridismo. Colégio 

de Aplicação.  



 

ABSTRACT 

 

The main objective of the present study was to analyze the relation between school 

management, participation and quality of education and, more specifically, to analyze if the   

school management practices and conceptions are closer to a perspective of a social 

democratic management or a managerial one; analyze the singularities of the management of 

the Colégios de Aplicação Federais in the context of Brazilian public schools and; investigate 

the quality concepts of Education at Colégio de Aplicação (CAp), UFPE. The research is 

characterized as a case study of qualitative approach, having as data collection procedures the 

analysis of documents, interviews and observations; these data were treated by the technique 

of content analysis proposed by Bardin (2009). Members of the management team, teachers, 

technical and administrative professionals in education, students and parents of the school 

community participated in the research. To analyze the object of study, we argue that school 

management from a democratic perspective should promote the articulation of all segments of 

the school with respect to collective participation in decision making and in the exercise of 

power, alluding to a conception of democracy from a social quality perspective; such 

understanding is linked to the sense of democratization concerning  universal access to school 

through real and equal opportunities for all. To carry out this study, we deepened our 

knowledge of school management, school culture, participation and quality of education. The 

results demonstrated a hybrid management paradigm in the school, sometimes pointing trends 

and practices with social bias, through democratizing mechanisms such as collegiate 

structures, advances in the director voting process with the achievement of parity between all 

segments, more participation of these segments in the decision making process of the school, 

etc .; sometimes presenting managerial trends such as centralization of decisions in school 

management and teaching staff, individualistic conception of teacher training, competitive 

and meritocratic selective process of students, highlighting the logic of a competitive market. 

We identified the need for improvements regarding the understanding of democracy from a 

social perspective and emancipatory perspective and active-participative policy manifested 

daily in the various moments of school. Regarding the concepts of quality, different views 

were identified, indicating the absence of debate on the quality of education in the conceptual 

and political aspects which the term covers. However, in practice, we have an  education that 

aggregates total quality aspects and social quality, which confirms our hypothesis of hybridity 

in school management, where the first perspective seems to overlap the second. Among the 

conclusions, we highlight that external results are symbolic drivers related to the idea of social 

prestige and school hierarchy. We showed that the democratic management is a learning 

process with advances and setbacks, where ensuring  a favorable physical and regimental 

structure is not enough for the consolidation of democracy. There must be a permanent debate 

and reflections on the difficulties and potential of this process. One of the  important aspects 

emerged in our studies  involving  high academic performance schools is that we  contributed 

to understanding  how school hierarchies are built and the consequences from the education 

market. We conclude that the data reflect the way education is conceived in our society, 

through the encouragement of competitiveness and meritocracy, regardless of whether it is a 

Colégio de Aplicação, distinguished by its institutional context, generating principles, 

teaching intellectual potential, in short, for its uniqueness in terms of the application of 

principles and didactic and philosophical experimentation. 

 

Keywords: School Management. Participation. Education quality. Hybridity. Colégio de 

Aplicação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa se insere no âmbito dos estudos sobre gestão da escola pública e 

qualidade da educação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa caracterizada como estudo de 

caso. Tivemos como objetivo central de pesquisa analisar a relação entre gestão escolar, 

participação e qualidade da educação, a partir da forma como essa relação vem sendo 

construída e vivenciada pelos sujeitos da escola pública e tomamos como campo de estudos 

um Colégio da Rede Pública Federal de Ensino, o Colégio de Aplicação (CAp) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).   

Este interesse se justifica tendo em vista que, nas últimas décadas, o campo da gestão 

educacional vem sofrendo diferentes influências. Dentre elas, destacamos a concepção de 

democracia numa perspectiva de qualidade social, em que valores sociais como inclusão, 

justiça e igualdade se constituem como elementos intrínsecos dessa concepção, bem como as 

influências das correntes gerencialistas neoliberais atreladas à globalização da economia na 

perspectiva da qualidade total, inspirada no mercado competitivo das organizações 

empresariais. 

Entendemos que a gestão escolar, numa perspectiva democrática, deve promover a 

articulação de todos os segmentos da escola no que diz respeito à participação coletiva na 

tomada de decisões, bem como no exercício de poder, visando à qualidade social da escola 

pública. Dessa forma, deve-se buscar a superação de estruturas autoritárias e centralizadoras, 

por meio de processos de aprendizagem que visem modificar a cultura da escola. Nesse 

processo, tornam-se necessárias também mudanças paradigmáticas, através de uma nova 

visão de mundo por parte dos grupos sociais envolvidos, tendo em vista que, embora os 

mecanismos legais sejam imprescindíveis, os mesmos não são suficientes para garantir a 

vivência da gestão democrática na escola. Além de tratar aqui das estruturas de 

democratização e da horizontalização das relações entre os diferentes segmentos no interior 

da organização escolar, não podemos deixar de considerar o sentido de democratização no que 

concerne à universalização da escola como alcance de todos, por meio da igualdade de 

oportunidades reais para todos, inclusive para aqueles que tiveram percursos e condições 

objetivas de vida desiguais.  

Entretanto, existe também outra perspectiva de gestão escolar presente nas reformas 

educacionais, regida por propósitos gerencialistas, sintonizada com a lógica da produtividade 

e do mercado competitivo, cuja ênfase diz respeito aos resultados, em detrimento do processo 

pedagógico e das múltiplas dimensões que dizem respeito à qualidade da educação. Nesta, 
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passam a ser exigidos das escolas resultados correspondentes aos financiamentos aplicados 

pelos organismos internacionais, em que estão presentes pressupostos como a lógica 

concorrencial do mercado, avaliação de desempenho, eficácia, eficiência, meritocracia, entre 

outros aspectos. Uma das suas principais características diz respeito à adoção de termos 

presentes no ideário democrático emancipatório, tais como participação, descentralização, 

autonomia, entre outros, mas cuja prática é essencialmente gerencialista. Em tal perspectiva, a 

participação dos atores, por exemplo, seria apenas funcional e consentida em regime de 

colaboração, mas não uma participação de empoderamento, à luz dos pressupostos 

democratizantes que inspiraram o campo educacional na década de 1980. 

A coexistência desses campos de gestão da educação demarca projetos educacionais 

distintos, agregando adeptos na prática cotidiana, mesmo que as razões sejam latentes e os 

discursos sejam diferentes da prática. 

A temática da gestão escolar tem sido objeto de interesse ao longo do nosso exercício 

profissional, a partir da vivência em duas realidades díspares em escolas públicas. A primeira, 

na docência nas séries iniciais e como coordenadora de Programa de Educação Integral numa 

escola da rede pública municipal do Recife entre 2005 e 2011, em que as decisões eram 

tomadas pela direção da escola e informadas aos professores, as reuniões do Conselho Escolar 

eram esporádicas, em vários momentos aconteciam “secretamente” e o seu conteúdo 

geralmente não era informado à comunidade escolar. As reuniões dos Conselhos de Classe, 

por sua vez, eram utilizadas para o preenchimento de cadernetas. 

A segunda realidade em escola pública que temos vivenciado desde 2011, tem sido no 

CAp da UFPE, como integrante da equipe pedagógica, onde passei a observar as formas como 

ocorrem os processos decisórios através das estruturas colegiadas. Os discursos proclamados 

por essa instituição reforçam a crença de que a mesma possui uma gestão democrática, 

assumida face a institucionalização de mecanismos colegiados e a consequente participação 

dos diferentes segmentos da comunidade escolar nas decisões da escola, principalmente via 

representatividade.   

Em tempos em que as políticas educacionais vêm focalizando a questão da qualidade 

da escola pública e que os sistemas de avaliação expõem as desigualdades educativas, urge a 

necessidade de minimizar tais desigualdades e promover a qualidade dos percursos escolares. 

Nesse contexto, encontra-se o CAp da UFPE como uma ilha de excelência. Uma escola 

pública federal que atua nos níveis fundamental II e médio, vinculada ao Centro de Educação 

da UFPE, imersa num ambiente universitário. Para ingressarem no Colégio, os estudantes 

precisam se submeter a um rigoroso e competitivo processo seletivo a partir do 6° ano do 
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ensino fundamental, que envolve testes de Português e Matemática. Além de possuir um 

público seleto de alunos, o Colégio apresenta um corpo docente com alta titulação acadêmica, 

setores pedagógicos e administrativos que dão suporte ao trabalho desenvolvido na escola, 

entre outras particularidades que intervêm para que a escola desenvolva um trabalho 

considerado de qualidade.  

Em contraposição aos resultados insuficientes apresentados por boa parte das demais 

escolas públicas nas avaliações estandardizadas, o CAp da UFPE obteve a maior nota no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nas séries finais do ensino 

fundamental em Pernambuco e no Brasil por três vezes consecutivas (2007, 2009 e 2011). O 

Colégio também vem sendo destaque no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), onde 

apresentou em 2014 a maior nota entre as escolas públicas no estado de Pernambuco (UFPE, 

2012 e 2014; ASCOM UFPE, 2015).  

Salientamos que o destaque nas avaliações de larga escala não é exclusividade apenas 

do CAp da UFPE. Os Colégios de Aplicação (CAps) das universidades federais, em geral, 

lideram os rankings das avaliações estandardizadas aos quais são submetidos. Em 2013, por 

exemplo, os CAps obtiveram no ENEM desempenho médio superior aos estudantes da rede 

privada (JORNAL HOJE EM DIA, 2013).  

Pelo fato de estarem vinculados às universidades públicas federais, os CAps devem se 

configurar como lócus de vivência da tríade ensino, pesquisa e extensão, especialmente para 

os licenciandos universitários, bem como para os alunos da educação básica e, diferentemente 

da maioria das demais escolas públicas brasileiras em que se atua fundamentalmente com o 

ensino, uma de suas funções consiste em contribuir para a qualidade da educação básica para 

além de sua esfera de atuação. Nesta perspectiva, essas escolas admitem possuir um papel de 

destaque nos debates relativos às políticas de educação básica no cenário educacional, o que 

pode ser evidenciado na própria história dessas instituições, bem como nos documentos que 

norteiam suas funções. Tais aspectos serão aprofundados na seção 4 deste trabalho.  

Com o intuito de conhecer as temáticas que permearam as pesquisas envolvendo os 

CAps das universidades federais e a temática da gestão escolar, realizamos duas incursões 

exploratórias na Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), escolhida por  abarcar 

pesquisas de todo o país.  

Na primeira consulta utilizamos o descritor “Colégios de Aplicação”. Ressaltamos que 

tal consulta não pretendeu esgotar todos os trabalhos referentes à caracterização dos estudos 

sobre os CAps das universidades federais, mas apontar possíveis tendências dessas pesquisas, 
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com ênfase nos estudos sobre a gestão escolar desses Colégios, buscando conhecer até que 

ponto os estudos se aproximavam ou se distanciavam do que pretendíamos investigar.  

A maioria dos trabalhos encontrados sobre os CAps analisam experiências com 

projetos, conteúdos didáticos e práticas de ensino. Nessa seara, podemos citar autores como 

Souza (2002), Broch (2008), Morais (2010), Bispo (2011) e Domingues (2012).  

Sobre os estudos que enfocaram como a cultura organizacional influencia e é 

influenciada pelo corpo discente e pelos demais atores da comunidade escolar, podemos citar 

a pesquisa realizada por Luciano Júnior (2010). Autores como Benites (2006), Campos (2008) 

e Cunha (2011) abordaram os temas da inclusão e acessibilidade nos Colégios pesquisados. 

Encontramos também o trabalho de Senger (2012), cujos objetivos consistiram em 

realizar um estudo comparativo que buscou identificar os fatores que determinavam a 

qualidade da educação básica, analisando o desempenho dos estudantes do CAp da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em relação aos demais alunos da rede pública. 

Quanto à temática formação continuada de professores, encontramos o trabalho de Santos 

(2013).  

Além das pesquisas supracitadas, alguns trabalhos utilizaram os CAps como campo de 

estudos para investigação de temáticas diversas, tais como o fenômeno bullying (MENDES, 

2010), saúde e cuidado com o corpo pelo público feminino (DAMICO, 2004), entre outras. 

Os trabalhos que abordaram mais especificamente a gestão escolar dos CAps foram 

pesquisas de análise histórica que tomaram como percurso metodológico a exploração de 

fontes escritas de cunho arquivístico e bibliográfico combinado com os relatos orais. 

Encontramos apenas dois trabalhos, quais sejam, uma dissertação de mestrado realizada por 

Collares (1989) e uma tese de doutorado de autoria de Santos (2004), os quais serão 

apresentados mais adiante no referencial teórico, na seção 4 que versa sobre a gestão dos 

CAps. Essa consulta nos indica que há uma escassez na literatura em relação à gestão dos 

CAps federais. 

Na segunda consulta realizada na BDTD, utilizamos o descritor “Gestão democrática 

na Escola Pública”, a partir de um recorte temporal referente ao período de 2003 a 2013, com 

a finalidade de obter um balanço nacional dos últimos anos acerca das produções em nível de 

mestrado e doutorado relacionadas à gestão escolar nas escolas públicas de educação básica. 

Estabelecemos 3 (três) categorias para o agrupamento dos respectivos trabalhos. 

A primeira categoria classificamos como “mecanismos para efetivação da gestão 

democrática”. Enquadram-se nesta categoria os mecanismos de gestão democrática criados 

por meio das políticas, programas e regulamentações das redes de ensino a serem 
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implementados nas escolas, bem como os mecanismos internos da escola (tais como a 

implementação de instâncias colegiadas, planejamentos e projetos participativos, participação 

dos diferentes segmentos da escola e da comunidade circundante nos processos decisórios da 

escola). Nessa seara, discorrem autores como Steidel (2004), Cavalcanti (2011), Souza 

(2006), Gomes (2010), entre outros.  

A segunda categoria denominamos “atribuições e perfil do dirigente escolar”. Autores 

como Oliveira (2010), Oliveira (2012) e Teixeira (2013) investigaram as formas de atuação 

do dirigente escolar e o seu papel no contexto da gestão democrática da escola.  

Os trabalhos encontrados nos permitiram ainda elencar uma terceira categoria 

denominada de “gestão, qualidade da educação e sucesso escolar”, na qual estão inseridos 

estudos que trazem discussões com diferentes enfoques de análise. Um deles discute a 

correlação entre os indicadores de gestão democrática e indicadores de qualidade de ensino 

das avaliações em larga escala (ANDRADE, 2010). Identificamos também dissertações que 

discutem pontos importantes acerca da organização da gestão pedagógica da escola, qualidade 

da educação e sucesso escolar: Pessoni (2008), Souza (2008), Oliveira (2007), Cerqueira 

(2005). Santos (2012) investigou a participação dos pais no Conselho de Classe e as 

decorrências no tocante à melhoria da qualidade do ensino e do sucesso escolar dos alunos.  

Moreira (2010) estudou a relação entre a precariedade do emprego no magistério, a 

participação docente na gestão da escola e a qualidade do ensino público.  Griboski (2004) 

analisou a democratização do espaço escolar, a modernização da gestão e a aprendizagem dos 

alunos.  

Nos trabalhos supramencionados, observamos a recorrência de pesquisas que 

envolvem temáticas referentes à gestão democrática na escola, por meio de estudos que 

investigam: os programas implementados pelos sistemas de ensino buscando efetivar a gestão 

democrática na escola; os mecanismos democratizantes criados internamente pelas escolas e a 

participação dos diferentes atores no processo democrático, tais como o diretor, professores e 

pais; e estudos que apontam a gestão escolar participativa como um dos fatores que 

contribuem para a qualidade da educação. 

Até aqui, observamos que são escassos os trabalhos sobre as escolas de alto 

desempenho, buscando compreender a relação entre a gestão escolar, participação e  

qualidade da educação nessas escolas. Destacamos a escassez de pesquisas que adentrem o 

cotidiano dessas escolas, especialmente os CAps das Universidades Federais, buscando 

compreender o funcionamento destas e discutindo os fatores evidenciados nessas experiências 

que contribuam para reflexões sobre as políticas educativas no tocante às condições 
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estruturais das escolas públicas, alimentando o debate em torno das políticas de gestão 

escolar, bem como das diferentes dimensões que abarcam a qualidade da educação.  

Para observar a realidade e buscar compreender a relação entre gestão escolar, 

participação e qualidade da educação, realizamos um estudo de caso no Colégio de Aplicação 

da UFPE. Com este estudo, tivemos como objetivo geral analisar a relação entre gestão 

escolar, participação e qualidade da educação; e, mais especificamente: analisar se as 

concepções e práticas de gestão da escola se aproximam mais de uma perspectiva de gestão 

democrática social ou gerencialista; analisar as singularidades da gestão dos Colégios de 

Aplicação no contexto da escola pública brasileira; investigar as concepções de qualidade da 

educação do CAp da UFPE. 

Tais objetivos foram sistematizados a partir do seguinte questionamento: As 

concepções e práticas dos integrantes da comunidade escolar em torno da gestão, participação 

e qualidade da educação se aproximam mais de uma perspectiva democrática social ou 

gerencialista de educação?  Neste sentido, o problema central de nossa pesquisa é 

compreender a relação entre a gestão escolar, participação e qualidade da educação que na 

escola se estabelece. 

A partir da literatura analisada e das especificidades dos CAps federais, neste estudo 

partimos de dois pressupostos. Tomando o entendimento de que a gestão escolar sofre 

influências das políticas educativas do Estado, das reformas e legislações educacionais, bem 

como dos atores da comunidade escolar que tecem sua cultura organizacional, pois a escola 

constrói sua própria identidade cultural e não simplesmente reproduz orientações externas, 

entendemos que no caso dos CAps federais, além desses fatores, há de se considerar que a 

cultura organizacional também é construída a partir da gestão da própria Universidade em que 

se inserem e das singularidades inerentes à gestão desses Colégios. A própria ambiência 

universitária em que os CAps se inserem e os propósitos de sua existência (escolas de 

educação básica dentro de uma universidade) em interação com os atores da escola vão 

tecendo uma cultura que lhes confere um diferencial de gestão e uma perspectiva distinta de 

qualidade da educação. 

Tomamos como segundo pressuposto que há a materialização de um paradigma 

híbrido de gestão na escola. Estamos considerando como hibridismo a mistura de concepções 

de gestão escolar, apresentando tendências democráticas emancipatórias/sociais e, ao mesmo 

tempo, gerenciais. Mesmo que ambas as tendências abarquem aspectos aparentemente 

semelhantes, tais como a descentralização e a autonomia, na prática, porém, revelam valores 

inconciliáveis, estando a serviço de projetos divergentes. Neste sentido, tal hibridismo pode 
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denotar nos discursos também a coexistência de elementos de orientação antagônica, tais 

como: participação na decisão/participação como colaboração, coletividade/individualismo, 

valores sociais/valores mercadológicos, entre outros. Salientamos que a lógica gerencialista 

por vezes se sobrepõe ou se mistura às formas de gestão burocrática e democrática nas 

organizações escolares. 

Desse modo, pressupomos que esse hibridismo se manifestaria em nosso campo de 

estudos, ora apontando tendências e concepções democráticas, a começar por se tratar de uma 

escola pública, que possui algumas estruturas e mecanismos que seriam elementos que a 

tornariam democrática, tais como a própria estrutura universitária e os órgãos colegiados, ora 

apresentando tendências gerencialistas, tais como centralização de decisões na gestão da 

escola e no corpo docente, processo seletivo para estudantes de caráter competitivo e 

meritocrático. A respeito desta última tendência, partimos do entendimento de que os 

resultados das avaliações estandardizadas influenciavam a manutenção do processo seletivo 

para estudantes da instituição visando sustentar um determinado padrão de qualidade, regido 

pela lógica de resultados, da meritocracia e da livre concorrência. A este respeito, 

compreendemos que a “peneira” realizada pela escola através do sistema seletivo e 

incorporação de uma cultura latente em manter-se entre os melhores, contribuem para a 

classificação e para a reprodução das desigualdades sociais, tendo em vista estarem em 

consonância com as características do mercado educacional sob a lógica neoliberal, onde 

teoricamente todos são livres e possuem as mesmas chances. Entendemos que esses aspectos 

não condizem com os princípios democráticos numa perspectiva emancipatória e social.  

Além desses aspectos, compreendemos que a gestão dos CAps apresenta 

singularidades devido ao lugar em que eles se encontram seja no contexto das demais escolas 

de educação básica, seja no contexto das Universidades, bem como o perfil do gestor, 

identificado tanto com o professor de escola básica que se incumbe da gestão, como do 

professor universitário, já que contratado dessa maneira e, neste sentido, precisa corresponder 

a uma série de exigências, dentre os quais, os parâmetros de produtividade requeridos para a 

progressão na carreira.  

A gestão dos CAps federais não tem sido objeto de estudos, assim como a gestão das 

instituições de prestígio em geral. Acreditamos que as razões do sucesso dessas escolas 

precisam ser desveladas e discutidas. A despeito das particularidades da realidade pesquisada, 

esperamos que a discussão desenvolvida ao longo desta dissertação possa trazer contribuições 

e reflexões para o debate de temas voltados para a democratização e qualidade da educação, 

bem como para o tema da participação coletiva no âmbito da escola pública. Um dos aspectos 
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relevantes em realizar estudos envolvendo escolas de alto desempenho acadêmico, é que esses 

estudos contribuem no entendimento de como se constroem as hierarquias escolares e as 

consequências advindas do mercado educacional, noutras palavras, a segmentação da 

educação no sistema educacional do país. 

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho, nossa metodologia da pesquisa teve 

como respaldo pressupostos teóricos que consideraram concepções em disputa na arena 

educacional nas últimas décadas, atentando para os aspectos históricos e políticos, os quais 

envolveram dimensões conceituais como: democracia, gestão democrática, participação, 

cultura escolar, gestão gerencial, qualidade total e qualidade social da educação. Esses 

referenciais teóricos construídos ao longo do trabalho, em diálogo com os dados coletados no 

contexto da realidade escolar nos forneceram importantes subsídios para explorar diferentes 

perspectivas do objeto estudado.  

A abordagem utilizada na pesquisa foi de perspectiva qualitativa, tendo em vista os 

seguintes aspectos: o ambiente natural como fonte direta de coleta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento; o caráter descritivo e analítico; o interesse pelo processo 

mais do que simplesmente pelos resultados; o significado que as pessoas dão à temática como 

preocupação do investigador (BOGDAN & BIKLEN, 1994). Deste modo,  foi necessário 

obter dados que pudessem nos auxiliar a descrever a realidade, através do contato direto da 

pesquisadora com a situação estudada, tendo como um dos principais enfoques retratar a 

perspectiva dos participantes; tais aspectos foram fundamentais para reflexão e compreensão 

da realidade. 

A pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, uma vez que desejávamos estudar 

“algo singular, que tem um valor em si mesmo” (LÜDKE & ANDRÉ, 2001, p. 17), visto que 

nossos objetivos estão interligados às singularidades da gestão dos CAps federais no contexto 

da escola pública brasileira.  

Dois princípios básicos do estudo de caso que destacamos, os quais são mencionados 

por Lüdke e André (2001), são  a “interpretação em contexto” e “buscar retratar a realidade de 

forma completa e profunda”. Estes princípios enfocam que é preciso levar em conta o 

contexto em que o objeto se situa. Dessa forma, consideramos em nossas análises as 

peculiaridades do contexto do CAp da UFPE, nosso campo empírico, o qual está imbuído pela 

ambiência universitária, professores com alta titulação acadêmica e condições de trabalho 

diferenciadas sob regime de dedicação exclusiva, alunos selecionados através de um 

concorrido concurso público e com jornada de estudos ampliada, dentre outros fatores.  
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Destacamos também que os estudos de caso recorrem a uma variedade de fontes de 

informação a serem coletadas em momentos variados e com diferenciados tipos de 

informantes (LÜDKE & ANDRÉ, 2001). Nessa perspectiva, enfatizamos que para a execução 

da pesquisa em tela utilizamos análise documental, entrevistas semiestruturadas e observação 

participante, além de entrevistas informais. Tais procedimentos serão melhor explicitados na 

seção 6 desta dissertação. 

Os aspectos acima elencados nos conduziram a organizar o trabalho em oito 10 seções. 

A primeira se relaciona à introdução ora apresentada.  A segunda aborda o debate e a 

concepção de democracia na contemporaneidade, o percurso da democratização da educação 

no Brasil e as influências gerencialistas na gestão da educação. A seção 3 discute sobre a 

participação como um dos aspectos inerentes ao processo democrático, com ênfase na 

importância da construção e consolidação de uma cultura participativa e democrática na 

escola, apontando como princípios da gestão democrática: a participação, o exercício de 

poder, a autonomia e o aprendizado através da ação educativa. 

A seção 4 apresenta um breve resgate histórico e político que remonta ao surgimento 

dos CAps, apresentando aspectos gerais da dependência administrativa, suas principais 

funções e os mecanismos de gestão democrática. A seção 5 traz discussões sobre a qualidade 

da educação, ressaltando diferentes compreensões em torno da temática, com destaque a dois 

campos de significação antagônicos, quais sejam: qualidade total e qualidade social; discute 

também sobre os elementos internos e externos à escola que contribuem para a constituição da 

sua qualidade. 

A seção 6 trata da caracterização do nosso campo de estudos, dos procedimentos 

metodológicos e tratamento dos dados empíricos da pesquisa. A seção 7 analisa o significado 

de democracia e participação no contexto do CAp, refletindo acerca das bases que sustentam 

o real projeto político pedagógico do Colégio e analisando se as concepções e práticas de 

gestão do CAp da UFPE se aproximam mais de uma perspectiva de gestão democrática 

permeada por valores sociais ou de cunho mais gerencialista. 

A seção 8 discute a forma de ingresso dos estudantes no CAp UFPE, a partir do 

posicionamento dos diferentes segmentos em torno da política de acesso, bem como o 

destaque ao peso da origem social no sucesso diante do processo seletivo de ingresso na 

instituição.  Partimos do entendimento de que o mecanismo seletivo é um dos aspectos que 

marca o hibridismo na gestão desta escola, conferindo-lhe atributos gerencialistas de acordo 

com a lógica do mercado, tais como meritocracia, competitividade e livre concorrência. 
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A seção 9 está dividida em duas subseções. A primeira diz respeito às concepções de 

qualidade e a segunda versa sobre as possíveis influências das avaliações externas no contexto 

do Colégio, visto que tais resultados tendem a ser associados à qualidade da escola nas 

políticas educativas e nos discursos de cunho gerencial. 

Por fim, apresentamos na seção 10 as considerações finais do estudo desenvolvido, em 

seguida as referências consultadas e o apêndice. 
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2 GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO: DAS TENDÊNCIAS 

SOCIAIS/EMANCIPATÓRIAS ÀS TENDÊNCIAS GERENCIALISTAS   

 

Nesta seção, abordaremos de forma breve alguns elementos que influenciaram o 

debate e a concepção de democracia na contemporaneidade. Em seguida trataremos mais 

especificamente sobre o percurso da democratização da educação no Brasil, posteriormente 

discutiremos as influências gerencialistas na gestão da educação.  

Ao longo da história política de diversos países, tem sido chamada de democracia 

tanto algumas formas de governo em que o mandatário tenha sido eleito pelo povo (ainda que 

no interstício entre as eleições a população não tenha parte no processo decisório), bem como  

aquelas formas de administração em que, além da participação na escolha dos representantes 

políticos, nos interstícios entre as eleições existam espaços de participação popular nas 

decisões políticas, incluindo também concepções que denotem a busca pela igualdade e 

justiça social. 

 Na teoria política contemporânea, com maior prevalência nos países de tradição 

democrático-liberal, adotou-se uma perspectiva de democracia formal compreendida como 

“um método ou conjunto de regras de procedimento para a constituição de Governo e para a 

formação de decisões políticas”, dentre eles, o sufrágio universal e a multiplicação dos órgãos 

representativos (BOBBIO, MATEUCCI & PASQUINO, 1998, p 326). Uma das críticas em 

relação a essa perspectiva, tal como destacado por Bobbio, Mateucci e Pasquino (1998) é que 

este modelo poderia favorecer uma minoria restrita de detentores do poder econômico.    

Podemos destacar que diversos elementos dessa perspectiva, tais como a participação 

garantida através do direito ao voto e da representatividade foram sendo incorporados como 

símbolos de democracia em diversos países, inclusive no Brasil. Contudo, embora esses 

mecanismos sejam necessários, são insuficientes para garantir a participação cidadã, tendo em 

vista que tais perspectivas passaram a restringir a noção de democracia a esses procedimentos 

mais formais em prejuízo de uma noção de participação democrática mais abrangente, que 

abarque todos os setores da vida social e não somente os momentos específicos de períodos 

eleitorais ou o âmbito das instituições político-partidárias.  

 Ainda segundo os autores anteriormente citados, outro tipo de democracia diz respeito 

à forma substancial, em que o igualitarismo ganha relevância. Essa perspectiva indica certo 

conjunto de fins, destacando-se a igualdade jurídica, social e econômica, independentemente 

dos meios seguidos para que sejam alcançados.  



 21 

As divergências em torno das democracias existentes apontam o único ponto em torno 

do qual as concepções convergem: a Democracia perfeita até agora não foi realizada em 

nenhum lugar do mundo, sendo utópica; portanto, a democracia ideal deveria ser 

“simultaneamente formal e substancial” (BOBBIO, MATEUCCI & PASQUINO, 1998, p. 

329).  

Percebemos que conceituar democracia em poucas palavras se constitui numa tarefa 

complexa, visto não haver uma compreensão única a esse respeito. Entretanto, arriscamo-nos 

a defender aqui uma compreensão a respeito de democracia, a qual abarca não somente a 

democracia política, mas engloba também o sentido de democracia social, que se refere à 

conquista de direitos sociais, à incorporação de valores como igualdade e justiça social, bem 

como aos espaços de participação nas diversas instituições sociais; participação que diz 

respeito essencialmente ao nível decisório, através da responsabilização coletiva e do diálogo.  

 

2.1 O percurso da democratização da educação brasileira 

 

Diversas concepções, avanços e retrocessos têm caracterizado o cenário brasileiro no 

tocante à democracia, especialmente no que se refere à educação. Muitas das propostas 

denominadas de gestão democrática em educação trazem consigo conteúdos de naturezas 

diversas, focalizando aspectos econômicos e gerenciais em detrimento do interesse público.  

É importante compreender que “a estabilidade das regras do jogo é um dos principais 

requisitos do processo de consolidação da democracia”, tendo em vista que a internalização 

das regras e seu acatamento pelos sujeitos envolvidos, bem como a gradual formação de um 

“sistema de garantias mútuas são aspectos essenciais da arquitetura democrática implantada 

ao longo do tempo” (DINIZ, 2001, p. 18). Sendo assim, o aprendizado da democracia não é 

algo automático e a instabilidade política certamente tende a dificultar a incorporação de 

valores democráticos.  

No caso brasileiro, a instabilidade da democracia, proveniente de suas diferentes 

configurações através das mudanças de concepções de governo, parece dificultar a sua 

consolidação, e o seu significado ainda é largamente compreendido de acordo com o sentido 

formal, restringindo-se à concepção de que a participação na vida política por meio da escolha 

dos dirigentes e representantes políticos seria suficiente para garantir a democracia. 

Observamos ainda que o direito ao voto parece restringir a noção de democracia. 
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Partindo desta reflexão, direcionaremos nossa discussão para um aspecto mais 

específico, a saber, a democracia na escola. Na história da educação brasileira, encontramos 

informações relevantes sobre as perspectivas de gestão democrática na escola. 

A democratização da educação brasileira passou por diversos momentos. Inicialmente 

foi compreendida como direito universal ao acesso. Posteriormente, “como direito a um 

ensino de qualidade e à participação democrática na gestão das unidades escolares e dos 

sistemas de ensino” (MENDONÇA, 2001, p. 85).  

Na década de 1930, os chamados Pioneiros da Escola Nova tinham como uma das 

finalidades a luta pela democratização da educação, a qual consistia no acesso por toda a 

população à escolaridade básica (SILVA, 2009). No período do Estado Novo de 1937 a 1945, 

foram tolhidos os movimentos reivindicatórios no país, impedindo a população de discutir 

abertamente as questões relativas à educação, ficando a cargo do governo as decisões sobre o 

ensino. Entre 1945 e 1964, o discurso em evidência foi o da necessidade de redemocratização 

do país (op. cit.). Sendo que o golpe de 1964 interrompeu o desenvolvimento da 

democratização social e política embrionária. O regime militar, através de sua forma política 

de se instalar acabou instaurado no âmbito educacional, “comandos autoritários de 

mandamentos legais”, que se baseavam “mais no direito da força do que na força do direito” 

(CURY, 2005, p. 15).  

Após a discussão ter sido abafada durante os anos repressivos do governo militar, 

retornou com força no final da década de 1970, sendo posteriormente intensificada na década 

de 1980. A partir de então, os educadores tiveram como pautas de reivindicações o aumento 

no número de vagas na escola pública, novas formas para as práticas administrativas da 

educação (sobretudo no que concerne ao autoritarismo burocrático presente nas escolas), luta 

pela melhoria salarial dos professores e uma melhor qualidade do ensino. Somando-se a essas 

reivindicações de democratização do acesso à educação pública, emergiu o movimento pela 

democratização institucional, isto é, a democratização da gestão das instituições sociais 

(SILVA, 2009). 

A partir do processo de redemocratização iniciado no Brasil na década de 1980, as 

políticas sociais se tornaram alvo de reformulação, dentre elas a educacional. Tal contexto 

passa a exigir uma nova legislação para adequar o país ao novo contexto, bem como um 

redirecionamento das políticas públicas. 

Embora tenham passado um período aparentemente adormecidas, as ideias 

disseminadas em defesa à democratização da escola pública frutificaram no movimento dos 

educadores no Fórum de Defesa da Educação Pública, garantindo na Constituição de 1988 a 
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asseveração do princípio da “gestão democrática do ensino público, na forma da lei” em seu 

artigo 206 e inciso VI. E, tendo em vista que a gestão democrática contempla o princípio da 

participação da sociedade, a Constituição concedeu aos municípios o direito de organizarem 

seus sistemas de ensino, com autonomia e em regime de colaboração entre si, com os estados 

e com a União (conforme o art. 211). Para Bordignon (2005), tais preceitos constitucionais 

manifestaram uma concepção de educação na perspectiva emancipatória, fundamentada no 

exercício efetivo da cidadania.  

Nessa perspectiva, esses dispositivos legais constituem-se tanto como um modo de se 

opor ao que era até então vigente em termos de medo e de despotismo, quanto uma maneira 

de propor uma nova forma de administrar a coisa pública. Assim, a Constituição de 1988 fez 

uma escolha por um “regime normativo e político, plural e descentralizado” (CURY, 2005, p. 

16), em que foram propostos novos mecanismos de participação social com um modelo 

institucional cooperativo, que expandisse o número de sujeitos políticos que pudessem ser 

capazes de tomar decisões.  

Os movimentos dos anos 1980 também “foram marcados por um processo de abertura 

política, com participação popular e organização da sociedade na luta por direitos, gestão 

democrática do Estado”, carregando o ideário de “construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária” (PERONI, 2012, p. 25). Tal período se destaca também pelo início da construção 

de uma concepção de cidadania política, transcendendo os limites da democracia 

representativa, cuja proposta é “entender a democratização como a real participação da 

sociedade nas discussões públicas” que permitisse a materialização de uma dinâmica de 

aprendizado político da comunidade “a partir da realização de estruturas participativas” 

(ABRANCHES, 2003, p. 12). 

No tocante à condução das políticas públicas para a educação nos anos 1990, diante 

das pressões populares na luta pela democratização, sobretudo da educação básica, através da 

exigência não só ao acesso, mas também à qualidade dos serviços como fator imperioso à 

permanência dos alunos na escola, o Estado procurou atender a essa demanda da seguinte 

forma: por um lado, dispôs de ações que procuraram dar respostas imediatas às manifestações 

sociais e, por outro lado, tentou atender as demandas com uma política de contenção dos 

gastos públicos, sem, no entanto, abrir mão da direção do processo de mudanças. 

De acordo com Oliveira (2006, p. 93), as reformas na educação referentes ao período 

supracitado foram implementadas de “forma gradativa, difusa e segmentada, porém com 

rapidez surpreendente e com mesma orientação”. Compreendemos, porém, que a democracia 

é um processo e as mudanças na cultura da educação demandam da sociedade tempo para o 



 24 

aprendizado das ideias e novos modos de operação para sua devida incorporação, ou seja, 

para um aprendizado da democracia.  

As reformas educacionais para a educação básica nos anos 1990 também foram 

demarcadas pelo enfoque eficientista, originando-se na crise de legitimidade enfrentada pelo 

Estado e, por conseguinte, afetando o setor educacional, o qual não conseguiu corresponder 

nem quantitativa nem qualitativamente às pressões sociais em torno da educação pública. A 

crise foi detectada inicialmente por uma discrepância entre o número de vagas nos 

estabelecimentos públicos de ensino e a população que demandava escola. Somando-se a esse 

fator, houve a construção concentrada de escolas em certas regiões em que o clientelismo 

político favoreceu tal iniciativa. Problemas como evasão e repetência e, consequentemente, o 

fracasso escolar, compunham o cenário da época. Para os gestores da educação pública, a 

questão se apresentava como um problema administrativo de ordem econômica, devendo o 

Estado investir na racionalização administrativa do setor educacional a fim de solucioná-lo 

(op. cit.). 

Pelo fato de considerar a crise educacional como uma questão de caráter 

administrativo, o Estado conferiu ênfase à gestão da escola na formulação de políticas 

públicas para a educação básica. Nesse contexto, o movimento social, considerando o caráter 

excludente da escola, passou a requerer maior democracia na gestão da educação.  

Sobre esse aspecto, Souza (2009) argumenta que para se pensar em democracia, faz-se 

necessário ponderar as reais possibilidades de sua concretização, pois, caso contrário, será 

apenas uma democracia estética. Esse autor afirma também que: “A democracia se faz menos 

nas definições formais, constitucionais, dos direitos dos indivíduos e mais pela ampliação real 

das condições de superação das desigualdades sociais” (op. cit., p. 128).  Nesse sentido, 

acreditamos que a democracia tem como valor intrínseco a busca pela superação do 

individualismo e das relações desiguais, incluindo as desigualdades sociais e a desigualdade 

de oportunidades educacionais. 

No tocante à concretização de uma proposição normativa de gestão democrática no 

ensino público, a Constituição de 1998 foi complementada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) de 1996, que estabelece em seu artigo 14:  

 

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

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

seguintes princípios: 

I- participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 
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II- participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

ou equivalentes (...)  

 

Em continuidade, o artigo 15 da LDBEN explicita que os sistemas de ensino deverão 

assegurar às escolas públicas de educação básica “progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão financeira”. Embora esses dispositivos normativos se 

constituam em importantes conquistas para a arena educacional, algumas lacunas são 

observadas em relação à legislação que dão margem a uma série de observações e críticas por 

parte de alguns autores. 

Nessa perspectiva, Freitas (2007) destaca a noção genérica e abstrata de gestão 

democrática presentes nos textos normativos, a exemplo da LDBEN que fixou as funções da 

União, as incumbências de cada ente federativo, dos estabelecimentos de ensino e dos 

docentes. A referida legislação conferiu responsabilidade aos sistemas de ensino em fixar as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, deixando de considerar 

a atuação da sociedade civil na formação da agenda pública e na formulação de políticas 

educacionais, somente definindo a participação dos profissionais de educação na elaboração 

do projeto pedagógico da escola e à comunidade escolar como um todo é reservado apenas o 

direito de participação em conselhos escolares. Nesse contexto, à sociedade civil caberia 

meramente a função de controle da ação executora estatal no cumprimento de suas obrigações 

com a educação pública.  

A autora observa também que a Lei atribuiu aos estados e municípios a decisão sobre 

importantes aspectos da gestão, mas que os dispositivos sobre o assunto enfocaram somente o 

âmbito escolar. Essencialmente a gestão democrática ficaria reduzida à participação pela via 

representativa. Nesse sentido, o discurso oficial que permeou a democratização da gestão da 

educação básica foi a participação comunitária através de conselhos constituídos e operantes 

nos sistemas de ensino e nas instituições escolares do país. Freitas (2007) nos alerta para o 

fato de que, embora esses pressupostos representem um significativo avanço, os mesmos têm 

contribuído para difundir uma compreensão estreita de gestão democrática nos sistemas e 

instituições de ensino. 

A despeito do avanço na consolidação de direitos por meio da legislação, há uma 

dificuldade de implementá-los, não só em virtude dos pressupostos neoliberais arraigados em 

nossa sociedade, mas também porque “a nossa cultura democrática é ainda muito 

embrionária” e isso reflete no consenso em torno da lógica de mercado, em prejuízo da lógica 

democrática, que tem como um de seus pressupostos  “a participação coletiva das decisões e 
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no processo” (PERONI, 2012, p. 25). Assim, compreendemos a gestão democrática como um 

meio de transformação e de mudança da cultura, na qual as decisões devem ser tomadas por 

todas as partes afetadas no processo. 

Neste sentido, concordamos com as reflexões de Dalberio (2008, p. 4) ao afirmar que:  

 
(...) a democracia não se constrói apenas com discurso, mas necessita de 

ações de práticas que possam corporificá-la, é preciso criar espaços para a 

participação de todos na escola, para se aprender a exercitar a democracia. A 

cidadania não pode ficar restrita aos direitos do cidadão como eleitor, 

contribuinte e obediente às leis, e muito menos pela quantidade e qualidade 

de produtos que possa consumir. Assim, a cidadania democrática é ativa, é o 

cidadão que exige a igualdade através da participação, da criação de novos 

direitos, da possibilidade de intervenção e de decisão, pela conquista de 

novos espaços e da possibilidade de novos sujeitos políticos, será novo 

cidadão ativo.  

 

Pode-se concluir que o processo de gestão democrática pressupõe, dentre outros 

caminhos, a criação de ambientes participativos, com ênfase na participação coletiva, efetiva e 

cidadã. Esses espaços deverão se constituir canais de exercício de poder, aprendizado e 

aperfeiçoamento da participação. 

Nessa esteira, Cabral Neto e Castro (2011) ressaltam que a busca pela gestão 

democrática tem como um dos seus princípios a ideia de que a melhoria dos sistemas 

escolares requer uma ampliação dos espaços de participação da sociedade na definição e 

implementação das políticas, mas a concretização desse princípio demanda mudanças 

significativas nas organizações escolares e nas pessoas que nelas atuam, tendo em vista que o 

que tem prevalecido nas escolas, de maneira geral, são “práticas de gestão com características 

centralizadoras, fruto de uma cultura de autoritarismo, conformada na realidade brasileira” 

(op.cit., p 754). Assim, compreendemos que a gestão democrática demanda o rompimento do 

autoritarismo tanto nas práticas como nas relações sociais. Desse modo, a participação dos 

sujeitos não se dá de modo restrito ou funcional, mas diz respeito a uma participação efetiva e 

cidadã que visa alterar as estruturas e relações de poder. 

Em contraponto à perspectiva de gestão escolar numa perspectiva democrática sob a 

perspectiva participativa e emancipatória, está a concepção de gestão escolar nos moldes 

gerencialistas, com crescente influência nas reformas educacionais no cenário brasileiro. 

Desta forma, na subseção a seguir nos debruçaremos sobre as suas principais características 

que vêm influenciando a gestão educacional. 
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2.2 As influências do gerencialismo na gestão da educação 

 

Desde a década de 1990, o Brasil tem vivenciado um processo de ajustamento no 

sistema educativo para atender às exigências dos organismos internacionais. Nesta esteira, 

esses ajustes foram orientados de acordo com a lógica economicista e gerencialista, em que o 

projeto educativo tem como objetivo adaptar a educação escolar às demandas e exigências do 

mercado. 

Neste contexto, o modelo de administração burocrática foi sendo substituído pelo 

modelo gerencialista, em que o Estado iniciou uma série de projetos em âmbito nacional para 

serem executados por vários estados e municípios em todo o país (OLIVEIRA, 2015)  

O modelo gerencialista consiste numa forma de administração pública idealizada no 

final da década de 1960 nos Estados Unidos e na Inglaterra, com a finalidade de refrear a crise 

econômica que marcou o fim do pós-guerra e o Estado de Bem-estar, tornando-se a base 

ideológica de diversas mudanças postas em curso na administração pública em países como o 

Brasil desde meados da década de 1990. No âmbito educacional, essas reformas geraram 

determinadas concepções de qualidade associadas ao campo econômico e aos moldes 

empresariais (CASTRO, 2008). 

Nas orientações dos órgãos multilaterais, como o Banco Mundial, e dos governos da 

maioria dos países capitalistas desenvolvidos, a qualidade da educação é mensurada pelo nível 

de adaptação às condições estabelecidas pelo modelo social desses países. Nesse sentido, a 

expressão qualidade da educação torna-se vinculada ao pensamento hegemônico nas 

sociedades capitalistas. Boa parte dos programas e propostas elaboradas a partir dos 

organismos internacionais não inclui, dentre seus objetivos, o atendimento às necessidades 

particulares das sociedades onde se aplicam, mas seus interesses estão voltados para os países 

que fixaram as políticas desses organismos (BIANCHETTI, 2008). Observamos que muitos 

desses programas, embora abarquem também conteúdo democrático, têm por finalidade 

moldar a educação escolar e os sujeitos aos interesses econômicos hegemônicos e não 

reconhecem as especificidades dos países, dos sistemas de ensino e, menos ainda, as 

particularidades de cada organização escolar.  

Nestes termos, ressaltamos que essas reformas educativas possuem um caráter 

homogeneizador, cuja tendência é desconsiderar as instituições escolares como portadoras de 

história e cultura próprias, tratando os estabelecimentos de ensino como iguais e “meros 

reprodutores de orientações normativas” (CARVALHO, 2006, p. 3). 
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No conjunto das reformas educacionais brasileiras, incluiu-se a elaboração de 

documentos, diretrizes, parâmetros e referenciais curriculares, bem como projetos de 

elaboração de materiais didáticos, de programas de financiamento e de ampliação de parcerias 

público/privado, etc. Essas e outras medidas tiveram por finalidade fomentar o aumento da 

eficiência da gestão institucional associadas a um rigoroso processo de avaliação externa, 

cujos resultados, estabelecidos principalmente pelo de desempenho dos alunos em testes de 

língua portuguesa e matemática, passaram a ser o referencial do nível de qualidade do ensino. 

Assim, estabeleceu-se estreita relação entre gestão escolar e qualidade. Essa relação sendo 

compreendida como adequação dos insumos escolares aos fins educacionais estabelecidos 

através das metas externas (OLIVEIRA, 2015). Sobre esses aspectos, cumpre ressaltar os 

diversos papéis atribuídos à escola por meio dessas reformas, dentre os quais está a 

responsabilização pela correção dos desequilíbrios socioeconômicos. Nessa direção, a 

melhoria ou a qualidade da educação associada ao campo da gestão educacional seriam 

campos estratégicos para atingir o objetivo econômico dessas políticas. 

Souza (2003) corrobora que na avaliação do Branco Mundial o gerenciamento dos 

recursos financeiros deve ocorrer de forma mais descentralizada/desconcentrada e incentivar 

as instituições educacionais a se tornarem o mais autônomas quanto possível. Tal 

gerenciamento é avaliado através de um conjunto de indicadores, uniformizados pela 

metodologia gerencial conhecida como “gestão da qualidade”. O autor explica que o Banco 

possui uma concepção proveniente da cultura própria do mercado financeiro internacional, 

influenciada pela teoria do capital humano, que considera professores como insumos e alunos 

como clientes, e relaciona o financiamento da educação ao retorno possível que ocorre na 

produtividade no mundo do trabalho. 

É dentro dessa visão produtivista que ocorrem as avaliações em larga escala. Nessas 

avaliações, os instrumentos quantitativos empregados são mais genéricos e não possuem 

sensibilidade para captar todas as informações das escolas e em tantos detalhes. Por isso as 

avaliações são criticadas por falhas metodológicas que comparam, usando os mesmos 

critérios para as instituições com estruturas funcionais diferenciadas. Por exemplo, dirigentes 

das escolas situadas em localidades desfavorecidas economicamente consideram injusto que 

os seus resultados sejam comparados aos dos estabelecimentos mais privilegiados, não sendo 

reconhecidos os seus esforços de atendimento aos alunos mais carentes. Algumas escolas 

sofrem também com fatores que escapam ao seu domínio, como a alta rotatividade dos 

professores ou a degradação de suas instalações físicas (CARMO & PACHECO, 2015). 
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 Dentro desta concepção, as políticas educacionais são marcadas pela perspectiva 

empresarial, com enfoque nos resultados e classificação das escolas em função destes, 

ocasionando a competição entre elas. Neste contexto, por um lado a escola e seus atores 

assumem a responsabilidade pelo êxito da educação, por outro lado há uma omissão e um 

mascaramento do papel do Estado, bem como uma minimização da relevância da 

complexidade do sistema educativo com suas diversas realidades educacionais. 

Assim, “a educação assume a perspectiva de mercadoria ou serviço que se compra, e 

não de um direito universal”, levando-a a tornar-se competitiva e fragmentada, bem como 

seletiva do ponto de vista social e cultural (LIBÂNEO, OLIVEIRA & TOSCHI, 2007, p. 

117). 

Em contraposição a este paradigma, entendemos que a educação escolar pressupõe 

uma formação voltada para a cidadania, para a formação de valores sociais, não devendo 

simplesmente subordinar-se aos ditames econômicos nem aos objetivos da qualidade total das 

empresas (op. cit.). Assim, a educação escolar não se restringe à formação profissional ou aos 

fins econômicos, mas deve abranger essencialmente uma formação que instigue a participação 

crítica e cidadã.  

Algumas das características do modelo de gestão gerencial projetadas para o campo 

educacional são a busca da eficiência, redução e controle dos gastos públicos, bem como pela 

melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados, utilizando-se de modelos de avaliação 

de desempenho e de novas formas de controlar o orçamento e os serviços públicos através da 

descentralização administrativa. Fundamenta-se na ideia de transferir maiores autonomia e 

responsabilidade aos administradores, tornando a administração pública voltada para o 

cidadão-cliente. 

Nos países em que a educação tem sido objeto de reformas a partir dos princípios 

gerencialistas, têm sido introduzidas novas formas de gerir a educação através de parcerias 

com o terceiro setor, da implementação de mecanismos de concorrência entre o público e o 

privado, de gestão centrada nos resultados escolares na racionalização das redes escolares.  

O modelo focalizado nesse tipo de gestão, nas palavras de Bresser Pereira (2003), 

trata-se de uma reforma da administração pública que tem inspiração na administração 

privada, mas dela diferencia-se: 

Por não visar o lucro, mas o interesse público, porque o critério político é 

nela mais importante do que o critério de eficiência e porque pressupõe 

procedimentos democráticos que, por definição, não têm espaço no seio de 

empresas capitalistas (op. cit., p. 109). 
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Aqui vale realçar que mesmo que a princípio as instituições públicas não visem o 

lucro, visto não ser essa a finalidade destas, observamos que as características de uma gestão 

nos moldes gerenciais quando materializadas nas escolas públicas, tendem a induzir muitas 

escolas a se adequarem à lógica concorrencial do mercado, em que através dos incentivos de 

premiação e bonificação buscam atingir as metas impostas pelos sistemas de ensino. Em 

outros casos, esse “lucro” mesmo que não seja de cunho financeiro, pode constituir-se como 

um “lucro” simbólico, através do prestígio social que algumas escolas adquirem, sendo 

consideradas como as melhores escolas que possuem os melhores alunos, enquanto outras são 

rotuladas como as piores escolas.  

Na gestão gerencialista, trabalha-se também com uma ressignificação de vários termos 

utilizados com propósitos democratizantes, cujos objetivos algumas vezes estão implícitos 

como, por exemplo, autonomia, descentralização, participação etc.; entretanto, o conteúdo 

apresenta interesses diferenciados dos propósitos emancipatórios ancorados nos movimentos 

de democratização do campo educacional da década de 1980. 

Neste sentido, em relação à autonomia, esta passa a ser entendida como 

“consentimento, como forma de construir uma cultura de organização de empresa” 

(CASTRO, 2008, p. 403); tornando-se limitada a “escolhas operacionais, de execução 

competente e competitiva das orientações superiores” (LIMA, 2014, p. 1078), e não uma 

autonomia enquanto liberdade para decidir tendo como base valores sociais. O modelo de 

autonomia conferido às escolas ocorre através do implemento de modelos fundamentados na 

flexibilidade administrativa da educação pública, para que possam lidar com a administração 

e captação dos recursos.  Tais modelos se apresentaram como medidas que supostamente 

buscavam a melhoria da qualidade na educação e maior democratização, com a compreensão 

de que qualidade educacional é um objetivo que pode ser mensurável em termos estatísticos, e 

ser adquirido com inovações na organização e gestão do trabalho na escola.  

O discurso de autonomia ganhou fôlego atrelado à institucionalização da 

descentralização da educação que se sustenta como um dos grandes eixos da reforma que se 

inseriu na educação brasileira em três dimensões: administrativa, financeira e pedagógica. O 

processo de descentralização teve como resultado a transferência de responsabilidade dos 

órgãos centrais para os locais, sendo justificado como uma forma de “democratização da 

educação e instrumento de maior racionalização de sua gestão” (OLIVEIRA, 2009, p. 53). Os 

novos modelos de gestão do ensino público, fundamentados em maneiras mais “flexíveis, 

participativas e descentralizadas de administração dos recursos e das responsabilidades, 
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atribuíram maior autonomia à unidade escolar e passaram a exigir da escola novos papéis” 

(op. cit. p. 53). 

Algumas críticas a esse modelo incidem sobre a percepção de que na prática a 

descentralização está vinculada aos ditames do mercado, onde se busca garantir a eficiência 

econômica e para isso, na verdade há “uma desconcentração de responsabilidades”, mas não 

de recursos e poderes necessários para os sistemas de ensino (CASTRO, 2008, op. cit., p. 

404). A descentralização educativa é, principalmente, devolução de responsabilidades, além 

de abertura ao setor privado, o qual pode vir se beneficiar de concessões da gestão das escolas 

públicas.  

Os estudos apontam que a descentralização proposta não consegue resolver o 

problema da qualidade da educação. Souza (2003) afirma que o aporte teórico da 

descentralização está bem próximo dos princípios clássicos da democracia liberal. Entretanto, 

há um acréscimo nas reformas, que introduzem a ideia da participação individual, mas numa 

perspectiva bastante técnica. Ou seja, além da noção de participação enquanto teoria liberal 

existe também a compreensão de que a participação seria um “elemento necessário para o 

desenvolvimento dos processos políticos na gestão escolar, para o desenvolvimento da 

negociação que tem espaço na escola, a partir da descentralização” (op. cit., p. 30). 

Assim, a participação é, fundamentalmente, uma técnica de gestão, “um fator de 

coesão e de consenso” (CASTRO, 2008, op. cit., p. 404). As reformas educacionais refletem 

os pressupostos de uma nova relação entre o Estado e a sociedade através da mudança do 

conteúdo da participação pela corresponsabilização dos indivíduos em relação ao provimento 

e qualidade da educação. O compartilhamento de obrigações foi estimulado pelos governos 

nacionais com a “definição de mecanismos que objetivavam a participação dos diferentes 

segmentos sociais no plano local e, principalmente, no gerenciamento das unidades escolares” 

(KRAWCZYK & VIEIRA, 2006, p. 676). Para permitir o repasse dos recursos para as 

escolas, “os governos solicitam uma proposta pedagógica elaborada coletivamente que, além 

das necessidades, explicitem também as metas e estratégias de ação” (op. cit., p. 676, 677). 

Neste sentido, observamos que o caráter do projeto político pedagógico, enquanto instrumento 

de autonomia da escola, fica comprometido, na medida em que sua construção pode não ser 

coerente com as reais necessidades da realidade escolar, mas com as imposições e 

expectativas externas voltadas para os requerimentos do mercado.  

A gestão de caráter gerencial associada à modernização da gestão educativa tem sido 

apontada também como uma estratégia utilizada para garantir o sucesso escolar. Tais 

mudanças vincularam o êxito da gestão escolar ao desempenho dos alunos, que deve ser 
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medido de forma sistemática através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), e também pelos sistemas estaduais de avaliação (OLIVEIRA, 2009). 

No que tange à organização dos sistemas nacionais de avaliação é observado em 

alguns países da América Latina, especialmente no Brasil, que esses sistemas estão 

intrinsecamente vinculados ao desempenho dos alunos e das escolas, através da criação de 

incentivos que objetivam sofisticar as formas de avaliar, fornecendo para a sociedade 

informações acerca do sistema educacional, como uma forma de prestação de contas do que é 

realizado através dos exames e da publicação dos seus resultados. Apesar disso, Oliveira 

(2009, p. 59) ressalta que “esse processo não apresenta clara correspondência entre os 

resultados da avaliação e a formulação das políticas públicas para a educação”, mas o que se 

observa em países como o Brasil, é que a estruturação dos sistemas de avaliação tem colocado 

nos mecanismos de avaliação de resultados a possibilidade de melhorar a qualidade educativa.  

Concordamos com a autora, ao afirmar que “medir resultados, mensurar desempenho, 

é diferente de avaliar a qualidade”, pois tal realidade pode ser explicada através do “baixo 

impacto desses exames no desenvolvimento de políticas públicas que garantam uma educação 

de qualidade para todos” (op. cit., p. 59). 

Observamos que no gerencialismo, a comunidade escolar (professores, pais, alunos, 

etc.) é responsabilizada pelos resultados e pela execução, mas são excluídos dos processos de 

elaboração das políticas educativas. Ressaltamos também que nas avaliações estandardizadas, 

a responsabilidade recai sobre os alunos, professores, etc., mas dificilmente há um 

redirecionamento e uma avaliação das políticas públicas. Estas, por sua vez, ao anunciarem 

como meta atingir padrões internacionais, não levam em consideração as especificidades e o 

contexto das escolas brasileiras. 

Conforme explicitado por Amaro (2013), cabe afirmar que os problemas educacionais 

não podem ser enfrentados apenas com a recondução do fluxo escolar e dos resultados de 

desempenho como indicadores únicos da qualidade da escola. As considerações desse autor 

permitem compreender que a qualidade deve envolver melhorias na formação de professores, 

na construção da gestão democrática das escolas, nas condições materiais de trabalho e de 

infraestrutura da escola, envolve também a segurança interna e do entorno das unidades 

escolares, em suma: “A gestão, a formação dos professores, as condições de tempo e espaço 

para o planejamento e o modo como esse tempo e espaço são utilizados podem ser fatores 

intervenientes na qualidade” (op. cit., p. 42). Ou seja, devem ser consideradas as diversas 

nuances que compõem a complexidade do sistema educativo. 
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No tocante à materialização da gestão gerencialista nas escolas, camuflada por termos 

e princípios da concepção de gestão democrática, Andrade (2005) focaliza algumas 

características que nos fornecem pistas para elucidar como se dá esse processo.  

Uma delas diz respeito à concepção de participação. No gerencialismo, a participação 

dos sujeitos é de cunho funcional, ele estará apenas integrado. Tal participação é “permitida” 

em regime de colaboração. Apenas parte das opiniões dos sujeitos é acatada, pois as decisões, 

no geral, já são produzidas verticalmente, ou seja, as decisões já vêm prontas ou são tomadas 

por um pequeno grupo. A permissão para a participação é mais uma forma de atenuar as 

divergências de opiniões do que a possibilidade de tomada de decisões. 

Outra característica do enfoque gerencial é a supervalorização da democracia 

representativa. Ao contrário da abordagem de gestão democrática numa perspectiva 

emancipatória, a representatividade no âmbito gerencialista não apresenta compartilhamento 

de poder decisório, mas apenas um formalismo cartorial.  Neste modelo, o dirigente escolar é 

um gerente, que possui uma autoridade técnica e linear. O seu relacionamento com os 

segmentos é baseado na boa convivência, no respeito às diferenças e uma abertura a ouvir que 

“direciona as rédeas das prioridades a serem alcançadas” (op. cit., p. 25).  Formas 

participativas como as instâncias colegiadas, assembléias e fóruns existem, entretanto, 

envolvem decisões limitadas, visto que são apenas formalizadas com o objetivo de captar 

recursos para que sejam referendadas ações e avaliações de controle. São utilizados muitos 

mecanismos de controle que coíbem a atuação dessas instâncias enquanto espaços de 

participação política.  

A autora aponta também a autonomia como forma de legitimação das relações de 

poder, em que há a delegação de tarefas visando o alcance de resultados para dar a impressão 

da existência de uma suposta autonomia, mas o que existe na realidade são apenas 

mecanismos centralizadores de controle. 

Como última característica, destacamos a prioridade desse tipo de gestão em mensurar 

os resultados, tais como números de matrículas, índices de evasão, aprovação e repetência, 

cuja tendência é desconsiderar o processo. Neste sentido, a preocupação com os resultados 

distancia a escola de sua função social e “do seu processo de desenvolvimento que é 

possibilitar aos sujeitos que a compõe a apropriação do conhecimento como instrumento de 

exercício de poder e da participação política” (op. cit., p. 26). 

Em relação a essa discussão, podemos concluir que na perspectiva gerencialista a 

qualidade da educação que se busca está relacionada aos valores do mercado, assentado na 

busca de resultados mensuráveis através de índices, exames, números em tabela, em que as 
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escolas se pautam pelos princípios de gestão empresarial. Nestes termos, o modelo de 

avaliação adotado está em consonância com a lógica meritocrática; e para adequação da 

escola a essa lógica, ocorre, inclusive, a adequação do cotidiano e dos currículos 

educacionais, visando preparar os alunos para o alcance dos resultados.   

Vale salientar que um paradigma híbrido de gestão escolar muitas vezes tem se 

materializado no chão da escola, abarcando tanto elementos de gestão gerencial, que se 

expressam em características empresariais e burocráticas, bem como elementos de gestão 

democrática numa perspectiva social e emancipatória. Neste sentido, compreendemos tal 

hibridismo como a mistura de concepções de gestão escolar, apresentando tanto tendências 

democráticas emancipatórias/sociais, assim como aspectos gerenciais. Mesmo que ambas as 

tendências abarquem aspectos aparentemente semelhantes, tais como a descentralização e a 

autonomia, na prática, porém, revelam valores inconciliáveis, estando a serviço de projetos 

divergentes. Assim, tal hibridismo pode denotar nos discursos também a coexistência de 

elementos de orientação antagônica, tais como: participação na decisão/participação como 

colaboração, coletividade/individualismo, valores sociais/valores mercadológicos, entre 

outros. Salientamos que a lógica gerencialista por vezes se sobrepõe ou se mistura às formas 

de gestão burocrática e democrática nas organizações escolares. 

Em relação ao estudo do processo de gestão democrática das escolas, os aspectos 

culturais devem ser cuidadosamente observados.  Carvalho (2006) chama a atenção para o 

fato de que o sistema educativo está associado a uma determinada cultura e isto faz com que a 

escola disponha de um conjunto de elementos que necessariamente refletem a sociedade e o 

contexto sociocultural no qual ela se insere. Os elementos originários de um contexto mais 

amplo exercem uma influência inquestionável na cultura escolar, contribuindo para a sua 

constituição. Assim, a busca pela homogeneidade constitui uma das marcas da cultura 

centralizadora da escola, que corresponde à imposição de um mesmo modo de organização 

pedagógica característico do sistema educacional brasileiro, que durante séculos vem sendo 

propagado. 

No entanto, entendemos que a forma como cada escola se organiza não se restringe a 

reproduzir as normas externas, porém, cada escola cria sua própria cultura e apresenta 

características singulares, ou seja, suas próprias normas, repertório de valores, etc. Nesse 

sentido, no tocante à superação da cultura centralizadora através da gestão escolar, deve ser 

levado em consideração que cada escola tem uma cultura que influencia o pensar e o agir das 

pessoas e, ao mesmo tempo, é construída cotidianamente por essas pessoas. A cultura não é 
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estanque, mas está em constante movimento, podendo ser modificada pelos seus próprios 

agentes, sendo necessária a disposição para mudanças e superação de paradigmas.  

As ideias apresentadas nos remetem a considerar também o papel da cultura na 

construção da vida coletiva e na construção da gestão democrática. Deste modo, abordaremos 

a seguir a discussão da participação atrelada à construção de uma cultura democrática, bem 

como os princípios balizadores da gestão democrática numa perspectiva participativa, cidadã 

e emancipatória. 
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3  PARTICIPAÇÃO E CULTURA DEMOCRÁTICA NO ESPAÇO ESCOLAR 

   

Conforme enfatizamos na seção anterior, a democracia diz respeito a uma temática 

complexa, que tem na participação - discussão tão complexa como a democracia - um dos 

seus aspectos inerentes. Em relação à participação, cumpre ressaltar que teóricos de diferentes 

áreas de pesquisa procuram compreender e caracterizar o fenômeno, discorrendo os diversos 

tipos e graus de participação, bem como sua importância no processo democrático. Sem a 

pretensão de esgotar o assunto, abordaremos essa discussão vinculada às questões culturais, 

com ênfase na importância da construção e consolidação de uma cultura participativa e 

democrática na escola. 

O tema da participação possui uma longa tradição de estudos e análises, podendo ser 

também observado nas práticas cotidianas da sociedade civil (sindicatos, movimentos, e em 

outras organizações sociais, assim como nos discursos e práticas das políticas estatais com 

sentidos e significados completamente diferentes). Dependendo da época e da conjuntura 

histórica, a participação aparece associada a termos como: democracia, representação, 

organização, conscientização, cidadania, solidariedade, exclusão, etc. 

 No que se refere aos paradigmas analíticos sobre a participação, Gohn (2007) nos 

apresenta algumas formas clássicas de entender esse fenômeno, entre elas, a concepção 

liberal. Esta concepção está associada aos pressupostos básicos do liberalismo, que busca a 

constituição de uma ordem social que assegure a liberdade individual. A participação, neste 

sentido, objetiva o fortalecimento da sociedade civil, não para que se participe da vida do 

Estado, mas para evitar as ingerências do mesmo. Baseia-se num princípio da democracia de 

que todos os membros da sociedade são iguais, e a participação seria o instrumento para a 

busca de satisfação dessas necessidades. Algumas concepções que derivam da concepção 

liberal de participação associam o processo participativo à existência de organizações na 

sociedade.  

 A autora destaca também a concepção de participação no marxismo, onde o conceito 

de participação é articulado a duas outras categorias de análise: lutas e movimentos sociais. A 

análise dos movimentos sociais, sob o enfoque do marxismo, relaciona-se aos processos de 

lutas sociais voltadas para a transformação das condições existentes na realidade social, de 

carências econômicas e/ou opressão sociopolítica e cultural.  

 Já as formas de conceber a participação como democrática possui algumas correntes, 

uma delas é a chamada forma democrática. Nesta, a soberania popular é o princípio regulador. 

A participação é idealizada como um fenômeno que se desenvolve tanto na sociedade civil 
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(especialmente entre os movimentos sociais e as organizações autônomas da sociedade), 

assim como no plano institucional (a exemplo das instituições formais políticas). O sistema 

representativo, através do processo eleitoral, é o critério supremo de organização dos 

indivíduos nas formas de representação institucionalizadas. Alguns vícios existentes na 

concepção liberal também podem estar presentes na concepção de participação democrática, 

tais como: o princípio básico da delegação de um poder de representação, não importando a 

forma como essa representação foi constituída; o ideal liberal da competição no interior da 

sociedade civil e a afirmação que no interior do Estado as hierarquias devem ser respeitadas.   

 Gohn (2007) ainda nos chama a atenção para as teorias sociopolíticas sobre a 

participação, dentre as quais destacamos a concepção de John Stuart Mill, o qual defende que 

o melhor local para a aprendizagem da participação é o nível local, pois é nesse nível que é 

possível aprender sobre democracia e se autogovernar. Essa afirmação nos faz refletir sobre a 

importância da comunidade local como propulsora de práticas participativas e do aprendizado 

da democracia, que tem na escola um terreno fértil para a disseminação da formação cidadã. 

Partimos do entendimento de que cada escola, mesmo possuindo uma organização 

influenciada pela cultura no sentido mais amplo, ao mesmo tempo, vai construindo uma 

cultura própria; por outro lado, os traços culturais de cada organização escolar também 

orientam e regulam os comportamentos dos sujeitos ali inseridos, influenciando diretamente 

as práticas dos atores da escola, concepções, estilo de gestão, etc. Neste sentido, estudar a 

cultura nos fornece elementos importantes para o debate acerca da construção das práticas 

participativas e da democracia na escola. 

Os estudos sobre a cultura nos permitem compreender a influência que a mesma 

exerce sobre nossas condutas e práticas sociais e, consequentemente, a forma como atuamos 

nas diversas instituições e organizações, entre elas, a escola. Nesse sentido, podemos inferir 

que a forma como as escolas se organizam e suas concepções pedagógicas e políticas, estão 

permeadas por toda uma cultura escolar, com influências externas, através de legislações, 

normas dos sistemas de ensino, etc., mas, sobretudo, as influências internas têm uma grande 

relevância, através da construção cotidiana dos seus diferentes atores. Autores como Veiga-

Neto (2003) e Hall (1997) nos trazem importantes contribuições para o estudo da cultura 

escolar. 

Na concepção de Veiga-Neto (2003), não devemos falar em Cultura, mas em culturas. 

O autor enfatiza como o pensamento pedagógico se alimentou do conceito moderno de cultura 

através influência alemã, especialmente através das ideias de Kant, na perspectiva de uma 

epistemologia monocultural, em que a cultura era pensada como única (porque se referia ao 
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que de melhor havia sido produzido) e universal (porque se referia à humanidade). Nessa 

perspectiva, compreendia-se educação como o caminho para atingir as formas mais elevadas 

da cultura. Cultura passou a ser escrita com letra maiúscula por ocupar uma posição muito 

elevada, e no singular por ser entendida como única. Essas concepções demarcaram a origem 

da diferenciação entre alta e baixa cultura. A utilização de tais conceitos se tornou elemento 

de justificação para dominação e exploração.  

Na visão desse autor, os estudos culturais foram eficientes ao desconstruir o conceito 

moderno, afirmando ser melhor falar em culturas em vez de Cultura. Essa mudança não se 

resume a uma questão epistemológica, mas está atrelada a uma dimensão política em que 

forças poderosas atuam impondo significados e dominação material e simbólica. Para Veiga-

Neto (2003), na prática jamais se experimentou qualquer experiência monocultural. O autor 

critica os defensores da epistemologia monocultural que afirmam ser necessário procurar além 

das aparências imediatas e que seria preciso ir mais fundo para encontrar a lógica única e o 

repertório de princípios e generalizações, expressos em códigos, valores etc., comuns a todas 

as culturas. Refutando tais argumentos, afirma ser o bastante pedir que se apresentasse pelo 

menos um desses princípios que fosse válido para todas as culturas para se evidenciar que isso 

não seria possível. 

Em relação ao conceito de cultura, Veiga-Neto (2003) se aproxima de Hall (1997) na 

compreensão de que não é possível existir uma homogeneização cultural. O primeiro 

delimitou sua análise especificamente na forma como as questões culturais reverberam na 

educação e no pensamento pedagógico e defendeu claramente uma postura de defesa de uma 

epistemologia multicultural. O segundo, por sua vez, discutiu a abrangência dos impactos da 

cultura na organização da sociedade moderna como um todo (de cultura global para cultura 

local), afirmando que a tendência da globalização é a produção de novas identificações 

globais e locais, o que dá a entender que o autor considera que as trocas culturais resultariam 

na produção de novas culturas. 

Hall (1997) utiliza a expressão “centralidade da cultura” para indicar a forma como a 

cultura penetra em todos os âmbitos da vida social contemporânea.  O autor cita a expansão 

da concepção de “cultura”, em que a mesma adquiriu um enfoque mais amplo, abrangendo as 

instituições e práticas, tais como: a cultura das corporações, a cultura do trabalho, cultura da 

empresa nas organizações públicas e privadas, entre outras. A esse respeito podemos 

acrescentar também que tem sido cada vez mais recorrente na literatura o estudo da cultura 

escolar, bem como o tema cultura organizacional. Este último vem sendo associado ao tema 

cultura escolar, sendo algumas vezes tratados como sinônimos.   
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Fundamentando-se nos argumentos de Hall (1997), Veiga-Neto (2003) corrobora que 

o conceito de centralidade da cultura não significa tomar a cultura como uma instância 

superior ou porque ocupe um centro em relação às demais instâncias sociais, mas significa 

tomá-la abarcando tudo aquilo que diz respeito ao social, ou seja, a cultura relaciona-se a tudo 

o que acontece em nossas vidas e também às representações que fazemos dos acontecimentos.  

Hall (1997) destaca também que cada instituição ou atividade social gera e requer seu 

próprio universo distinto de significados e práticas, ou seja, sua própria cultura. Cada vez 

mais o termo cultura está sendo aplicado às práticas e instituições, que manifestamente não 

são parte da “esfera cultural”, no sentido tradicional da palavra. Todas as práticas sociais, a 

partir do momento que sejam relevantes para o significado ou requeiram significado para 

funcionarem, teriam uma dimensão cultural.  O autor defende que existe uma proximidade 

entre a subjetividade e a objetividade, em se tratando da questão cultural, neste sentido, a 

formação das nossas identidades ocorreria pelo processo cultural. Mesmo envolvendo a 

escolha pessoal, fatalmente seria influenciada pela mediação de aspectos objetivos presentes 

em normas, instituições, atividades, dentre outras. Nesta perspectiva, a cultura de certa forma 

nos governa, na medida em que regula nossas condutas, ações sociais e práticas e, a 

consequência disso é que exerce influência sobre a maneira como agimos no âmbito das 

instituições e na sociedade mais ampla. Sendo que tais influências não são as únicas a 

determinarem nossas condutas e ações.  

Salientamos então que a construção de uma gestão democrática na escola não ocorre 

simplesmente por uma imposição normativa, mas será construída cotidianamente por seus 

atores. Entretanto, os dispositivos legais são conquistas que devem ser considerados, visto 

serem resultantes também de lutas dos educadores em prol da melhoria da educação. Sendo 

que essas normatizações devem ser acompanhadas por ações educativas e processuais a serem 

construídas cotidianamente na escola. 

A respeito da cultura democrática na escola, Marques (2012) considera que não 

devemos compreender a cultura escolar como algo perene, tendo em vista que ela é construída 

pelas pessoas que fazem a parte da comunidade escolar e esta se modifica com o passar do 

tempo. A democracia em cada escola é construída de forma diferenciada, mesmo que todas 

elas sejam submetidas à mesma política educacional. Em seus estudos, a autora identificou 

práticas democráticas em todas as escolas pesquisadas, embora essas tenham sido construídas 

de modo diferenciado, alcançando também diferentes avanços. A autora defende que a 

institucionalização de práticas democráticas na gestão escolar favorece a formação de sujeitos 

democráticos e que estes sujeitos não serão democráticos somente na escola, mas em todos os 
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espaços sociais aos quais integrem, podendo contribuir na democratização dos mesmos e da 

sociedade em geral. 

Considerando esses aspectos, é preciso atentar para as relações que se estabelecem no 

interior da escola e o vínculo destas com a sociedade mais ampla. A escola possui um caráter 

social e político, em outras palavras, a escola possui um compromisso social com os valores 

democráticos. 

Essa perspectiva de cultura democrática da escola também é reforçada nas ideias 

expressas por Botler (2010), para quem a organização escolar deve ser analisada em sua 

singularidade e dinâmica própria, tendo em vista que a cultura influencia a constituição de 

interações grupais, contribuindo na configuração das suas relações de poder. A cultura escolar 

também apresenta uma identidade e valores compartilhados com um determinado projeto 

social que dá sustentação ao modelo organizacional democrático. 

Mesmo seguindo as regras do sistema educacional, a organização escolar não se 

configura de forma homogênea, pois haverá variação conforme suas singularidades, 

subjetividade dos agentes e a cultura de cada unidade. Desse modo, as normas estabelecidas 

pelo sistema educacional são incorporadas nas escolas de acordo com as respectivas 

características culturais.  Compreensões divergentes a respeito de modelos de organização 

escolar (centralizado/descentralizado) podem estar presentes na escola influenciando a 

dinâmica de participação no contexto da democracia instituída o que, por vezes, tende a gerar 

conflitos.  

Ciente da existência dos conflitos que cercam o cotidiano escolar neste sentido, a 

autora afirma a necessidade de que os mesmos sejam resolvidos através da aprendizagem 

coletiva e singular pautada no potencial comunicacional dos sujeitos envolvidos, através de 

um processo de trabalho coletivo educativo e conscientizador, em que se busque desenvolver 

um formato alternativo de organização, através de mudanças culturais e sociais (op. cit.). 

Consoante esses aspectos, vale realçar que a gestão democrática é um processo 

educativo permanentemente em construção, que se realiza em conjunto, através do diálogo e 

das negociações de conflitos. Não se trata de simples integração entre escola e os segmentos 

da comunidade escolar, mas envolve a criação e recriação de espaços (formais ou informais) 

em que os diferentes atores tenham voz e exerçam o poder tomando parte nas decisões.  

Com o propósito de subsidiar nossas análises acerca da participação dos sujeitos da 

comunidade escolar e compreendermos a cultura de participação existente na organização 

escolar, destacamos as considerações de Lima (1998). O autor traça um quadro teórico, que 

longe de querer esgotar a discussão da participação nem tão pouco traçar modelos pré-
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concebidos, fornece uma classificação que nos orienta a compreender aspectos importantes 

deste fenômeno. A participação é tratada pelo autor de acordo com quatro critérios: 

democraticidade, regulamentação, envolvimento e orientação. 

Na democraticidade, a participação é concebida como instrumento de realização da 

democracia e como forma de limitar certos tipos de poder e formas de governo, devendo 

garantir aos diferentes atores a influência nas decisões, através de participação direta 

(intervenção direta nas decisões, realizada tradicionalmente pelo exercício do direito ao voto) 

ou indireta (participação realizada por intermédio de representantes).  

 A regulamentação está relacionada à existência de regras, tanto as regras formais-

legais, assim como as regras/regularidades mais imprecisas. São elas: participação formal 

(relacionada aos normativos legais e de regras explícitas no estatuto e regulamento da 

organização), participação não formal (baseada em regras menos estruturadas do ponto de 

vista formal, constituindo uma interpretação e adaptação das regras formais), participação 

informal (constituído pelas regras informais, à margem dos estatutos e regulamentos). 

 O envolvimento relaciona-se ao estudo das atitudes e empenho variável dos atores em 

relação à participação nas organizações, trata-se de uma classificação da participação em 

caráter descritivo e avaliativo. Podem ser: participação ativa (elevado grau de envolvimento e 

conhecimentos acerca da organização), participação passiva (desinteresse e alienação de 

responsabilidades e conhecimentos) e participação reservada (situa-se entre a participação 

ativa e a passiva, podendo evoluir para uma destas formas). 

Já a orientação tem como referência o posicionamento dos atores diante dos objetivos 

da organização. São dois tipos: orientação convergente (a participação vai ao encontro da 

realização dos objetivos da organização) e orientação divergente (participação no sentido da 

ruptura e/ou desacordo em relação aos objetivos formais). 

  Assumimos a posição de Lima (2014) ao destacar a participação na decisão como uma 

dimensão central da gestão democrática das escolas, não somente pelos fenômenos de 

participação ativa que são característicos dos processos democráticos, mas também porque:  

 

(...) a participação verdadeira exige muito mais do que o acesso à informação 

e o direito a ser informado ... só o poder de decidir confere pleno sentido às 

práticas de governo democrático das escolas, rompendo com encenações 

participativas, com rituais, processos e métodos formalmente democráticos, 

mas a que falta substantividade democrática (op. cit., p. 1072). 

 

Nesse sentido, destacamos a participação nas decisões como imprescindível na gestão 

democrática. De acordo com esse entendimento, as estruturas formais de participação, a 
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exemplo dos colegiados, devem ser espaços legítimos de diálogo e de tomada de decisão 

coletiva, bem como de aprendizado da democratização da gestão escolar. Voltaremos a 

discutir sobre a participação na próxima subseção, a qual tratará sobre os princípios que 

devem permear a gestão escolar democrática. 

A participação dos atores na gestão da escola, a nosso ver, intenciona buscar a 

transformação da realidade educacional e não reproduzir as estruturas sociais vigentes, assim 

como busca transformar as estruturas de poder que operam no interior da escola. Busca-se a 

superação do individualismo e das relações desiguais tanto sociais como escolares. 

Acreditamos que mais importante do que tentar delimitar em poucas palavras uma 

definição acerca da gestão democrática na escola e o papel da participação neste processo, 

faz-se necessário compreender os princípios que devem permear tal gestão. Este trabalho 

aponta que a gestão democrática é permeada por princípios como: participação, exercício de 

poder, autonomia e aprendizado através da ação educativa. Tais princípios serão discutidos na 

subseção a seguir. 

 

3.1  Princípios balizadores da gestão escolar democrática  

 

 Compreendemos que a gestão escolar democrática deverá ter presentes alguns 

princípios comprometidos com a qualidade da educação, os quais deverão nortear o processo 

pedagógico, as relações entre os atores da comunidade escolar e a tomada de decisões na 

escola, cujos objetivos consistirão na busca pela superação de relações autoritárias e 

hierarquizadas, proporcionando o aprendizado da democracia numa perspectiva crítica e 

cidadã que envolva todos os segmentos da escola. 

Reconhecemos que definir gestão democrática se constitui numa tarefa complexa, 

todavia, explicitamos alguns princípios que consideramos imprescindíveis na gestão 

democrática na escola, enquanto processo educativo de práticas partilhadas e coletivas, 

sustentadas pelo diálogo e pela transparência, que tem como finalidade a qualidade da 

educação.   

O primeiro princípio é o da participação. Este princípio está atrelado principalmente à 

participação dos atores na tomada de decisões que lhes são afetas, seja diretamente ou por 

meio de representatividade.  Não se restringindo, portanto, a momentos esporádicos da escola, 

mas deve ocorrer cotidianamente com a atuação de todos os segmentos da comunidade 

escolar. 
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Souza (2009, p. 135) corrobora que a gestão da escola pública pressupõe “identificar 

problemas, acompanhar ações, controlar e fiscalizar, avaliar resultados”. Assim sendo, a 

participação democrática pressupõe “uma ação reguladora, fiscalizadora, avaliadora, além de 

decisória sobre os rumos da vida política e social das instituições (escolares) e da sociedade” 

(op. cit., p. 135). Desse modo, na construção de uma escola genuinamente democrática deve 

ser priorizada a formação de sujeitos críticos capazes de intervir na sociedade em que vivem. 

Nessa perspectiva, a participação não se restringe apenas à dimensão formal, 

normativa, ou simplesmente através do direito ao voto, mas diz respeito a uma participação 

que está associada “à criação de mecanismos que impliquem na superação de práticas 

clientelísticas e autoritárias que permeiam práticas sociais, nas quais as práticas educativas se 

incluem” (MARQUES, 2005, p. 84). 

Sob essa perspectiva, não se trata de qualquer participação, porém, “a participação que 

permite aos cidadãos influenciar/tomar parte do poder” (FREITAS, 2007, p. 514), cujos 

sujeitos têm parte na deliberação e tomada de decisão. A participação neste sentido é 

fundamentada pelo exercício do diálogo com todos os envolvidos, e não somente com aqueles 

que têm o mesmo pensamento que nós (GUTIERREZ & CATANI, 2003). Neste sentido, 

salientamos que a divergência de opiniões não se constitui como um aspecto negativo da 

gestão democrática.  

Quando se fala em gestão participativa no âmbito da escola pública, é preciso destacar 

que, no geral, a comunidade não está preparada para essa prática, nem mesmo para o próprio 

exercício da cidadania (GUTIERREZ & CATANI, 2003). Qualquer organização que tente 

implementar e desenvolver práticas participativas, provavelmente viverá “sob a constante 

ameaça da reconversão burocrática e autoritária dos seus melhores esforços”, algumas razões 

para isso são: “história de vida dos membros, supervalorização ideológica das formas 

tradicionais de gestão, demandas políticas difíceis de conciliar”, etc.  (GUTIERREZ & 

CATANI, 2003, p. 71). Entendemos que o processo de gestão democrática pode ser lento e 

complexo, e que, por vezes, necessita de gradativas mudanças culturais, estruturais e 

paradigmáticas, que visem superar os valores autoritários arraigados nas relações sociais 

presentes em nossa cultura.  

Souza (2009, p. 133) aponta que não parece haver democracia sem a participação das 

pessoas na gestão da coisa pública, mas destaca alguns aspectos importantes no que tange a 

esse fenômeno. Um deles diz respeito à normalização e à normatização da participação. 

Muitas vezes “a normatização dos espaços e formas de participação acabam aparelhando-a, 
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dificultando inclusive a própria participação” (op. cit., p. 133). O conselho de escola se 

constitui como um exemplo de tal situação. 

Nesse sentido, “a participação conquistada transforma-se em uma participação formal, 

regulada, sobre a qual é possível se ter mais controle” (op. cit., p.133), pois “ao se promover o 

disciplinamento da participação da população, impedem-se as ações inusitadas, que poderiam 

surpreender e pressionar os governantes da coisa pública” (op. cit., p.133). A normatização da 

participação contribui para a sua mitificação:  

 

Colocar as pessoas presentes em momentos em que se evidencia a ação 

pública passa a ser a expressão mais acabada, juntamente com o voto, da 

democracia, mesmo que isso ocorra em um procedimento estritamente 

formal e, de fato, pouco participativo (SOUZA, 2009, p. 134). 
 

Esse autor nos ajuda a compreender que o excesso de formalidade no tocante à 

participação, muitas vezes acaba inibindo a própria essência da participação democrática, que 

implica não somente na identificação e apontamento dos problemas, mas em ser propositivo 

nas decisões acerca dos mesmos. 

Na visão de Souza (2009, p. 135), “situações de participação normatizadas em 

excesso, de maneira a limitarem o direito de manifestação das pessoas, ou nas quais não se 

encontrem as condições mínimas para a efetivação da ação política coletiva”, podem 

contribuir para a legitimação da organização escolar ou “para o chancelamento de decisões já 

tomadas pelo grupo dirigente e/ou hegemônico na escola”. Nessa esteira, de acordo com 

Mendonça (2001, p. 87), “diretores, professores e funcionários, com prevalência dos 

primeiros, ainda monopolizam os foros de participação”.  

Esses autores nos levam a refletir como a participação dos segmentos na escola muitas 

vezes têm sido meramente colaborativa ou passiva, existindo nas escolas uma clara hierarquia 

entre os segmentos da comunidade escolar, onde a participação no tocante às decisões tem 

sido restrita a um grupo menor (entenda-se, gestores e, quando muito, professores), e aos 

demais segmentos restando mais uma participação em caráter de execução das decisões 

tomadas, o que não se constitui em si uma participação cidadã a nosso ver, pois defendemos 

que a participação democrática não se atém a mera execução de ações ou colaboração.  

O que geralmente acontece é a inibição da participação democrática e o estímulo a 

ouvir e a obedecer. Na prática se desvela um autoritarismo que contradiz um discurso 

democrático. É a negação da possibilidade do ser humano se realizar como pessoa que pode 

decidir, optar, participar e interferir (DALBERIO, 2008). Se por um lado, a legislação e os 

discursos inflamados ideológicos aclamam a democracia, por outro, na prática, muitas vezes 
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permanecem o autoritarismo e a imposição das decisões como experiências latentes no 

cotidiano escolar. 

Paro (1992) é enfático ao afirmar que parece haver pouca possibilidade de o Estado 

empreender esforços expressivos no que diz respeito à democratização do saber, “sem que a 

isso seja compelido pela sociedade civil” (PARO, 1992, p. 256). Diante de tal constatação, o 

autor aponta a necessidade da comunidade participar de maneira efetiva na gestão da escola, 

de modo que esta adquira autonomia face aos interesses dominantes representados através do 

Estado. Acrescentamos que a escola deve contribuir de forma efetiva para o despertar dos 

cidadãos em relação aos seus direitos e deveres. 

A participação almejada numa gestão escolar democrática deve ocorrer através do 

exercício de poder em que sejam oportunizadas aos diferentes atores da comunidade escolar 

possibilidades de participar do processo decisório, considerando suas experiências e seu 

conhecimento da realidade. Neste sentido, o princípio da participação está intrinsecamente 

relacionado ao princípio do exercício de poder.  

Tal princípio se refletirá na busca pela igualdade entre os diferentes segmentos da 

comunidade escolar, visto que todos “devem vivenciar e problematizar a gestão da escola, 

visando democratizá-la” (DOURADO, 2002, p. 155).  Isto pressupõe também a transparência 

no acesso às informações que possibilite a todos o conhecimento necessário para tomar parte 

nas decisões. Nesse sentido, é imperioso democratizar o debate, de forma que todos possam 

ser sujeitos ativos no processo. 

O exercício do poder pelos diferentes atores da escola se constitui como condição 

imprescindível para o processo democrático, pois: 

 

O poder de decidir, participando democraticamente e com os outros nos 

respectivos processos de tomada das decisões representa o âmago da 

democracia e, consequentemente, sem participação na decisão não é possível 

conceber uma gestão democrática das escolas na perspectiva do seu 

autogoverno (LIMA, 2014, p.1072). 

 

 É interessante notar que por mais que sejam apontadas outras perspectivas em relação 

à participação no processo democrático, tais como a colaboração, estar presente fisicamente, 

etc., é a possibilidade de tomada de decisões, através do exercício de poder pelos diferentes 

atores que confere legitimidade ao processo democrático. 

Contudo, a gestão escolar enquanto um processo político, também é um espaço de 

disputa de poder, mesmo que isso não seja tão explícito.  Nesse processo: 
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 (...) as pessoas que agem na/sobre a escola pautam-se predominantemente 

pelos seus próprios olhares e interesses acerca de todos os passos desse 

processo. Assim, visam a garantir que as suas formas de compreender a 

instituição e os seus objetivos prevaleçam sobre as dos demais sujeitos, a 

ponto de, na medida do possível, levá-los a agirem como elas pretendem 

(...).  Em suma, as pessoas, individual e coletivamente, agem politicamente 

na/sobre a escola com o intuito de conquistar e manter o poder de mando 

sobre as outras pessoas e grupos (SOUZA, 2012, p. 159, 167). 

  

Sublinhe-se que tais formas de compreender as relações humanas na gestão da escola 

têm raízes no caráter centralizador e autoritário que historicamente permeou a organização da 

estrutura escolar, estando ainda profundamente arraigado nas práticas e concepções dos atores 

escolares, necessitando assim de um constante esforço em prol da democratização das 

relações humanas no interior da escola. 

Nesses termos, o princípio do exercício do poder se relaciona também à mudança de 

paradigma. Paradigma diz respeito a “uma visão de mundo, uma filosofia social, um sistema 

de ideias construído e adotado por determinado grupo social” (BORDIGNON & 

GRACINDO, 2001, p. 150), pois os projetos de mudanças ao serem incorporadas na prática 

social da educação precisam estar fundamentados em um conjunto de ideias, caso contrário as 

mudanças não ocorrerão.  

 O processo de gestão normalmente desenvolvido nas escolas tem como premissa uma 

concepção de educação originada no paradigma racional positivista, cujas características 

envolvem relações de verticalidade nas organizações (desde os sistemas até as escolas), 

propiciando as relações autoritárias. Tais relações permitem, por exemplo, que um diretor de 

escola administre de acordo com sua idiossincracia, ou seja, segundo sua própria maneira de 

ver e conceber a educação.  

 Já no novo paradigma emergente, a concepção de poder não ocorre em níveis 

hierárquicos, mas nos distintos campos de responsabilidade; neste sentido, “as relações de 

poder não se realizam na particularidade, mas na intersubjetividade da comunicação entre 

atores sociais” (op. cit., p. 152), tendo como eixo a horizontalidade. Nessa nova visão de 

mundo, a finalidade da escola ancorada nos regimes democráticos, tem como base a 

concepção de “homem histórico, autônomo e livre, vivendo solidariamente entre iguais num 

espaço e tempo determinados” (op. cit., p. 154). Visando atender tal finalidade, a organização 

educacional deve ter uma estrutura pedagógica condizente com ela, sendo diferente da 

estrutura burocrática em que geralmente os meios costumam ser mais importantes do que os 

fins.  
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 Assim, é preciso superar a visão centrada na direção monocrática e verticalizada de 

gestão escolar, sendo necessárias tanto mudanças nas estruturas organizacionais, assim como 

mudanças culturais e paradigmáticas.  

 Sobre a questão do poder em disputa na escola, Souza (2012) afirma que nem sempre 

este se constitui como uma forma explícita de dominação legítima, havendo outras faces do 

poder que pautam as disputas, que devem ser observadas. O poder simbólico diz respeito a 

uma dessas faces. Como exemplos desse poder, o autor menciona o poder que o coletivo de 

professores possui em relação ao discurso pedagógico para os familiares dos alunos, a 

presença do diretor, em si, na reunião do conselho de escola, ou seja, “esse tipo de poder é 

vivenciado cotidianamente nas escolas nas disputas por espaço, imposição de ideias e 

influência na definição dos rumos a serem perseguidos pela instituição” (op. cit., p. 167). 

 Em meio a essa discussão, defendemos que as relações de poder no contexto escolar 

não devem ocorrer de forma verticalizada, nem centralizada, mas as decisões devem ser 

socializadas entre todos os segmentos, pautadas pela constante negociação, por meio de uma 

participação ativa e política. 

O exercício de poder, contudo, gera também uma maior responsabilidade, tendo em 

vista que na prática todos serão responsabilizados pelas decisões tomadas coletivamente e, ao 

mesmo tempo, ao se considerar a importância da participação dos diferentes sujeitos no 

processo, a escola poderá construir e/ou aperfeiçoar sua autonomia, na medida em que 

coletivamente constrói suas próprias regras e objetivos de aprendizagem de acordo com suas 

especificidades. Neste sentido, consideramos a autonomia como o terceiro princípio de uma 

gestão escolar participativa e democrática. 

O conceito de autonomia está relacionado etimologicamente à ideia de autogoverno, 

ou seja, corresponde à capacidade que os indivíduos ou organizações possuem de serem 

regidos por suas próprias regras (BARROSO, 2003), portanto, não há autonomia da escola 

sem o reconhecimento da autonomia dos indivíduos que dela fazem parte. Ela é o resultado da 

“ação concreta dos indivíduos que a constituem, no uso das suas margens de autonomia 

relativa” (op. cit., p. 18).  

A perspectiva de autonomia da escola que estamos defendendo não se relaciona tão-

somente à dimensão jurídico-administrativa, numa perspectiva apenas de normatização da 

autonomia, em que as competências são transferidas dos sistemas de ensino para as escolas, 

noutras palavras, não se trata apenas de uma autonomia decretada que tende simplesmente a 

reproduzir o padrão determinado pela normatização dos sistemas de ensino, mas diz respeito 
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principalmente à autonomia a ser construída democrática, coletiva e cotidianamente pela 

comunidade escolar nas margens de sua autonomia relativa.  

No que se refere à busca por essa autonomia da escola, cumpre observar que, por um 

lado, as escolas estão subordinadas aos sistemas de ensino e às leis que a regem, não podendo 

desobedecê-las; por outro lado, cada escola tem suas especificidades e, neste sentido, precisa 

de projetos e ações que sejam pensadas e elaboradas no seu interior pelos segmentos que a 

compõem (OLIVEIRA, MORAES, DOURADO, 2010; DOURADO, 2012). Deste modo, a 

autonomia da escola coloca como imperativo que a comunidade escolar construa em seu 

interior seu próprio projeto educativo de acordo com as especificidades de seu contexto. O 

projeto político pedagógico tem sido apontado como um importante instrumento da 

comunidade escolar na busca de sua identidade e autonomia. 

O reforço da autonomia das escolas pressupõe profundas mudanças culturais e novas 

concepções. O processo de reforço da autonomia das escolas deve ter como uma das 

premissas a busca por mudanças nas pessoas e na cultura das organizações em que elas 

trabalham. Nesse sentido, a autonomia também se aprende e a formação tem um papel 

imprescindível (BARROSO, 2003).  

 Deste modo, a efetivação do princípio da autonomia, bem como dos princípios da 

participação e do exercício de poder, não ocorrem de uma vez por todas, mas através de um 

processo em constante aperfeiçoamento, o qual requer mudanças nas práticas que visem 

transformar a cultura centralizadora da escola. Sendo assim, o quarto princípio diz respeito ao 

aprendizado através da ação educativa, na medida em que de forma intencional a escola 

poderá proporcionar diversas formas de aprendizagem e formação cidadã em busca da 

construção de uma gestão democrática. 

Partimos do princípio de que a gestão democrática não surge espontaneamente, o que 

nos leva a compreender que o aprendizado através da ação educativa é necessário para que 

formemos sujeitos conscientes dos seus direitos negados historicamente (BASTOS, 2005), 

visto que a democracia enquanto valor, não se configura como herança genética, mas 

histórica; portanto, é necessário, de maneira intencional “ser repassada permanentemente às 

novas gerações” (PARO, 1999, p. 14). 

Dessa forma, os processos de participação democrática se constituem em “atitudes e 

disposição de aprendizagem e de mudanças culturais a serem construídas cotidianamente” 

(OLIVEIRA, MORAES, DOURADO, 2010, p. 11). Tal processo requer mudanças na cultura 

da escola que vise democratizar as relações de poder. 
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As transformações das práticas culturais, em que a gestão democrática se insere, dizem 

respeito a um processo de aprendizado moroso e complexo, que muitas vezes tende a instigar 

o descrédito em relação a sua consecução. A esse respeito é preciso compreender que: 

 

(...) o exercício da democracia, em nome da cidadania de todos, é um 

processo, não uma engenharia de regras. Como tal, ele demanda tempo, é 

construído por etapas de aproximações sucessivas, em que o erro é (ou 

deveria ser) tão pedagógico quanto o acerto. (GOHN, 2007, p. 64). 

 

Deste modo, a gestão democrática é um processo de aprendizado sujeito a erros e 

acertos, que demanda tempo para sedimentar as novas concepções e construir uma nova 

cultura. 

Para que a participação democrática seja efetiva, é preciso que os agentes que 

compõem a comunidade escolar conheçam as leis que a regem, bem como as políticas 

governamentais propostas à educação, as concepções norteadoras de tais políticas. Contudo, 

tal democratização deve iniciar no interior da escola, através da criação de espaços em que a 

comunidade escolar possa discutir o seu cotidiano de maneira crítica, pois a função da escola 

é formar indivíduos críticos, criativos e participativos, com condições de lutar pela 

democratização da educação no país (OLIVEIRA, MORAES, DOURADO, 2010). 

A proposta da gestão democrática deve perpassar não somente a administração da 

escola, mas deve atingir todas as esferas e chegar à sala de aula, a qual não deve ser apenas 

lugar de conteúdo, mas, sobretudo de educação política (BASTOS, 2005; SPÓSITO, 2005).  

Concordamos com a visão de Peroni (2012, p. 26) de que a implementação de 

mecanismos de democratização na escola, embora não seja suficiente para garantir a 

democracia, constitui-se como importante aspecto da ação educativa. Neste sentido, a 

construção coletiva do projeto político-pedagógico, a participação em conselhos, a eleição 

para diretores, dentre outros, constituem-se como “processos pedagógicos de aprendizagem 

da democracia tanto para a comunidade escolar, quanto para a comunidade em geral” (op. cit., 

2012). 

A colegialidade constitui-se como um passo importante rumo ao processo democrático 

e à conquista da qualidade social almejada para as instituições de ensino, na medida em que 

podem propiciar um aprendizado político para os membros da comunidade (ABRANCHES, 

2003). É preciso desenvolver uma cultura participativa na escola, que altere as mentalidades, 

os valores e a forma de conceber a gestão da escola, podendo proporcionar um aprendizado 

político que, progressivamente, vai capacitando-os à elaboração de novas maneiras de 
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participação, de forma mais qualitativa, e estimulando a inserção em outras instâncias 

sociopolíticas. 

Mendonça (2001, p. 91) alerta para o fato de que, apesar do poder formal que possuem 

as instâncias colegiadas no encaminhamento de diferentes situações do cotidiano escolar, 

“muitas vezes ele não é exercido por falta de consciência dos conselheiros em relação a esse 

poder”. Apesar das dificuldades decorrentes da implantação e funcionamento dos colegiados 

na escola, para o autor, “estes são mecanismos capazes de promover o despojamento da 

dominação de uma só pessoa, superando a monocracia como lógica de funcionamento da 

direção escolar” (op. cit., p. 91). 

É preciso ressaltar que a implementação de mecanismos democratizantes, que atuam 

somente com base na regra da maioria, não representa a essência da democracia: “Se os 

indivíduos que compõem essas instituições não pautarem suas ações pelo diálogo e pela 

alteridade, pouco restará de democrático nessas ações coletivas” (SOUZA, 2009, p. 125). E, 

embora esses mecanismos auxiliem, podem acabar se tornando “aparelhos burocratizantes e 

pouco democráticos” (op. cit., p. 137). 

Assim, as estruturas colegiadas, como o Conselho Escolar, a Associação de Pais e 

Mestres, o Conselho de Classe, Grêmio Estudantil, entre outros, devem ser espaços de 

aprendizado da democracia na escola e não meros mecanismos burocratizantes que venham 

engessar as ações dos sujeitos e a tomada de decisões.  

O Conselho Escolar ou o Colegiado Escolar são espaços de discussão, de reflexão e de 

debate, em que todos os segmentos da escola (professores, funcionários, pais e alunos) podem 

explicitar seus interesses e reivindicações. Constituem-se canais de participação e também 

instrumento de gestão da própria escola, o qual deve incentivar a comunicação e a 

participação nas decisões sobre questões como currículo, qualidade de ensino, inclusão, 

sucesso escolar, etc. Dalberio (2008) ressalta a importância do Colegiado Escolar na 

construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico ao participar na sua elaboração, 

aprovação, acompanhamento e execução, tornando esse documento realmente expressivo para 

o direcionamento dos rumos da escola. 

Por muito tempo, o Colegiado configurou-se apenas como um órgão consultivo no 

interior da escola, com o passar do tempo passou a discutir mais questões burocráticas, como 

prestações de contas, aprovação de decisões já realizadas pela direção, entre outras. De acordo 

com Dalberio (2008), o Colegiado foi avançando para uma ideia mais ampla e moderna, 

tornando-se deliberativo, e desenvolvendo atribuições como: definir diretrizes; elaborar 

projetos; decidir sobre os problemas da escola; eleger pessoas e deliberar questões da Escola; 
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discutir a proposta pedagógica da escola, a qualidade do ensino e o currículo; apontar falhas e 

buscar soluções conjuntas para os problemas, entre outras questões. Dessa forma, o Colegiado 

deliberativo possui maior força de atuação e poder na escola. Assim, entendemos que tal 

instância para ser legítima deverá garantir a participação democrática dos diferentes 

segmentos da comunidade escolar no processo decisório.  

Outra instância colegiada que merece destaque é o Conselho de Classe. Um espaço 

muitas vezes utilizado de forma equivocada, restringindo-se a troca de informações sobre 

notas dos alunos. O Conselho de Classe tem o papel de representar um apoio, uma estratégia 

de ação, na qual todos devem se reunir visando à melhoria do processo de ensino. Discute-se 

sobre como se desenvolve o trabalho pedagógico escolar e como fazer para que se alcance 

mais êxito, bem como conduzir a avaliação da aprendizagem do aluno, mas também do 

trabalho do professor e de toda a equipe escolar (DALBERIO, 2008). Neste sentido, nesta 

instância apontamos a relevância da participação democrática dos envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem, bem como do potencial formador deste colegiado. 

Outro mecanismo de gestão participativa é a Associação de Pais e Mestres. Um espaço 

em que se deve incentivar as famílias a participarem da escola, não só nos momentos de 

festividades, mas devem ser estimuladas a discutirem, refletirem e buscarem soluções para 

seus problemas. É preciso que a escola proporcione essa abertura à participação dos pais e 

procure esclarecê-los acerca da importância de sua participação e intervenção no cotidiano 

escolar (DALBERIO, 2008). Assinalamos que a participação dos pais, seja na Associação de 

Pais em específico, seja na gestão da escola como um todo, não deve ocorrer apenas de forma 

colaborativa, mas diz respeito à participação democrática que está intrinsecamente 

relacionada ao processo decisório, e, consequentemente ao exercício de poder.   

O Grêmio Estudantil representa outra organização colegiada a ser incentivada pela 

escola. Os alunos precisam ser estimulados a serem críticos, a conhecerem e reivindicarem 

seus direitos, cumprindo conscientemente os seus deveres e aprendendo a serem cidadãos. 

Nesse contexto, ao aluno também deve ser garantida a participação na construção do Projeto 

Político-Pedagógico. Assim, o grêmio deve ser visto como um espaço de reflexão e 

participação política. Ressalte-se ainda que um grêmio atuante possa promover campeonatos, 

excursões, organizar debates para discussões de temáticas de interesse, confeccionar o jornal 

do Grêmio, além de outras atividades (DALBERIO, 2008), mas que a nosso ver, a 

participação política e ativa é o aspecto principal dessa participação.  

 O grêmio estudantil é ainda um “mecanismo de participação dos estudantes nas 

discussões do cotidiano escolar e em seus processos decisórios, constituindo-se num 
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laboratório de aprendizagem da função política da educação e do jogo democrático” 

(OLIVEIRA, MORAES, DOURADO, 2012, p. 12). É um espaço em que os estudantes 

podem aprender a se organizar politicamente e a lutar pelos seus direitos. Nesse sentido, na 

luta pela autonomia e construção da gestão democrática, a escola precisa:  

 

(...) garantir a autonomia dos estudantes para se organizarem livremente 

através de grêmios estudantis participativos e críticos, que atuem de forma 

efetiva nos processos decisórios da instituição, possibilitando o 

desenvolvimento de uma verdadeira ação educativa (op. cit., p. 12). 

 

Ressalte-se também a importância da mediação do educador e da escola nesse 

processo de aprendizagem da democracia, através de um processo educativo que tenha a 

finalidade contribuir para a construção da cidadania dos sujeitos. 

Um instrumento também importante para aprendizagem democrática na escola é a 

construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP).  O PPP é o plano global da instituição, 

constituindo-se na referência norteadora de todos os âmbitos da ação educativa da escola. É 

um projeto coletivo que não expressa apenas o que a escola é hoje, mas também aponta o que 

pretende ser (VASCONCELOS, 2005). Constitui-se num “processo de planejamento 

participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada” e “um instrumento teórico-

metodológico para intervenção e mudança na realidade” (op. cit., p. 170). A busca pela 

mudança da realidade por meio do PPP deve ser marcada pela busca da superação da lógica 

autoritária da cultura escolar (DOURADO, 2002). 

Assim, é preciso reiterar, conforme afirma Dourado (2002, p. 156), que a gestão 

democrática se constitui num “processo de aprendizado e de luta política” que não se restringe 

aos limites da prática educativa, mas que esta prática social pode se tornar um “espaço de 

criação e efetivação de canais de participação, de aprendizado do jogo democrático” e, desse 

modo, ser um espaço para também repensar estruturas autoritárias que existem nas relações 

sociais no bojo das práticas educativas, com a finalidade de transformá-las.  Este processo de 

aprendizado se dá entre idas e vindas e se constitui através da articulação entre os diferentes 

atores. O autor ressalta que a gestão democrática não se decreta, mas resulta das ações que são 

construídas no cotidiano e de maneira coletiva.  

A participação aponta um compromisso com o projeto político-pedagógico da escola, 

o qual deve ser construído, executado e avaliado de forma coletiva. Segundo Veiga (2009, p. 

166), “a participação é um mecanismo de representação e participação política”. Nessa ótica, 

a participação mobiliza todos os interessados: professores, funcionários, alunos, pais e 



 53 

representantes da comunidade; “todos podem e devem contribuir, com igualdade de 

oportunidades” (VEIGA, 2009, p. 166). 

De acordo com o que foi exposto até aqui, esta seção teve como finalidade apresentar 

os princípios balizadores da gestão escolar democrática, quais sejam, a participação, o 

exercício de poder, a autonomia e o aprendizado através da ação educativa, os quais 

nortearão a análise que será desenvolvida neste trabalho.  

Nas palavras de Paro (1999), “o conceito de democracia não se apreende apenas no 

discurso, mas constrói-se na prática, com o constante exercício enquanto opção de vida, não 

como uma medida tópica que se aplica numa ou noutra ocasião” (op. cit., p. 15). 

Dessa forma, compreendemos que numa escola cuja gestão escolar democrática, a 

participação vai além dos momentos eletivos ou consultivos, mas abrange as diferentes etapas 

do processo, principalmente a tomada de decisão coletiva e o exercício de poder, 

considerando cotidianamente a participação efetiva dos que fazem a escola. Uma escola com 

gestão democrática terá crescentes graus de autonomia que se refletirá em sua capacidade de 

autogoverno, bem como na formação de qualidade que proporcionará aos seus estudantes, 

criando possibilidades para que se desenvolvam enquanto sujeitos autônomos.   

Nessa perspectiva, observamos que a gestão democrática deve estar comprometida 

com a qualidade social da educação e não com o nível de mensuração dos resultados sob a 

ótica gerencial. Daí a necessidade de que se proporcione aos sujeitos a ampliação das 

possibilidades de vivência da participação cidadã, por meio de constantes debates sobre os 

princípios e valores que permeiam a democracia.  

Nessa perspectiva, buscamos compreender como as organizações escolares 

consideradas de sucesso foram se constituindo enquanto escolas bem sucedidas, bem como as 

concepções e formas de gestão presentes nessas instituições. Dessa forma, discutiremos a 

seguir as singularidades da gestão dos CAps das universidades federais, em que se insere 

nosso campo de estudos, que se diferenciam em diversos aspectos da maioria das escolas 

públicas. 
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4  GESTÃO DOS COLÉGIOS DE APLICAÇÃO E SUAS SINGULARIDADES  

 

Com a finalidade de discutir sobre as singularidades da gestão dos CAps das 

universidades federais, nesta parte do trabalho apresentamos um breve resgate histórico e 

político que remonta ao surgimento desses colégios, apresentamos aspectos gerais da 

dependência administrativa, destacando suas principais funções. Além desses aspectos, 

enfatizamos os mecanismos de gestão democrática dessas instituições. 

Os fundamentos para a criação dos CAps no Brasil pautam-se em ideais e princípios 

pedagógicos do movimento reformista de oposição ao ensino tradicional conhecido como 

Escola Nova, que surgiu no final do século XIX e início do século XX, primeiro na Europa e 

posteriormente na América.   

No ano de 1896, o educador John Dewey fundou o movimento Escola Nova na 

América do Norte, criando nos Estados Unidos a Escola Experimental, hoje conhecida como 

Escola-Laboratório da Universidade de Chicago. A escola foi criada para ser um laboratório 

de ensino, onde teorias sobre educação pudessem ser colocadas em prática, testadas e 

cientificamente avaliadas, objetivando encontrar meios eficazes de aprender e ensinar, tendo o 

aluno como centro da educação e sujeito ativo no processo de aprendizagem (GALIANI & 

MACHADO, 2013). Esses pressupostos nortearam a criação dos CAps, os quais ao longo de 

sua história vêm enfatizando a ruptura com o ensino tradicional e a constante busca pela 

inovação do ensino.  

Para compreender a história do surgimento dos CAps no Brasil, torna-se necessária 

uma breve  retomada da conjuntura política, econômica e social que constituiu o cenário da 

construção desses colégios.  

Na década de 1930, com a Revolução que depôs o presidente Washington Luiz, foi 

instaurada uma nova ordem social, tendo como tema a questão econômica. Dentre as 

transformações, destaca-se o processo de mudança da base produtiva, de um modelo agrário 

vigente que passa para o industrial. As modificações na sociedade brasileira geraram novas 

aspirações sociais que somente poderiam ser atendidas com transformações no sistema 

educacional (SILVA & NASCIMENTO, 2014; FRANGELLA, 2000), tendo em vista as 

contestações que havia em torno do sistema político e da elitização do sistema escolar. Vale 

salientar que muitas inovações foram empreendidas nesse período na área educacional, entre 

elas, a criação das primeiras universidades brasileiras. 

Na década de 1940, o ideário renovador se intensificou nas discussões educacionais. 

Introduzidas no Brasil a partir do processo de redemocratização que marcou a sucessão do até 
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então ditador Getúlio Vargas, os ideais escolanovistas adquiriram espaço também no processo 

de construção dos CAps.  

O surgimento dos colégios que refletissem a prática desses ideais nasceu no interior 

das Faculdades de Filosofia, tendo em vista o imperativo destas no que se refere às aulas de 

prática de ensino ministradas aos futuros professores do ensino secundário. Instituições de 

caráter análogo já funcionavam na Alemanha e Estados Unidos. O funcionamento desses 

colégios foi viabilizado através do Decreto-Lei 9.053 de 12 de março de 1946 que institui a 

criação obrigatória de colégios de demonstração atrelados às Faculdades de Filosofia e 

destinados à prática docente dos alunos matriculados no curso de didática (SILVA & 

NASCIMENTO, 2014). A direção dessas instituições ficaria sob a responsabilidade do 

catedrático da cadeira de didática. Assim, os Colégios de Aplicação das Universidades 

Federais brasileiras passaram a ser instituídos a partir do referido decreto (BRASIL, 1946). 

De acordo com seu Artigo 1°: 

 

As Faculdades de Filosofia federais, reconhecidas ou autorizadas a funcionar 

no território nacional, ficam obrigadas a manter um ginásio de aplicação 

destinado à prática docente dos alunos matriculados no curso de didática. 

 

A partir de sua vigência, foram criados vários Ginásios de Aplicação em 

Universidades, destinados inicialmente a ser um espaço de prática dos alunos do Curso de 

Didática das Universidades Federais. Da década de 1970 em diante, os Ginásios de Aplicação 

passaram a receber denominações como Colégios de Aplicação ou Escolas de Aplicação 

(CONDICAP, 2012). 

Inicialmente a ideia era que os CAps servissem como laboratório de prática e estágio 

para os alunos dos cursos de licenciatura das universidades. Contudo, ao longo de seu 

funcionamento, esses objetivos foram ampliados, pois se tornaram campo de experimentações 

pedagógicas para inovação e melhoria do ensino fundamental e médio a serem disseminados 

pelos estagiários e professores, buscando a qualidade do ensino (WAIANDT, SILVA & 

SOUZA, 2013). 

Na literatura analisada, identificamos uma escassez de pesquisas acerca da gestão dos 

CAps. Os trabalhos que abordam mais especificamente a gestão desses colégios foram 

pesquisas de análise histórica. Neste sentido, destacamos a relevância da realização de 

pesquisas sobre a gestão dos CAps, pois apesar dos estudos sobre essas instituições já terem 

deixado uma importante contribuição acadêmica no Brasil, como é bem ressaltado por 
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Waiandt, Silva e Souza (2013), pouco se escreveu sobre a sua gestão, seus processos e 

resultados. 

Collares (1989) realizou uma pesquisa, em nível de mestrado, de reconstrução 

histórica do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Minas Gerais, através da 

consulta de documentos que dizem respeito ao período de 1939 a 1968.  A pesquisa 

investigou os conflitos de identidade de uma escola de ensino médio, inserida no corpo de 

uma universidade, discutindo sobre o dilema em relação à questão da legitimidade de sua 

existência, apresentando-se como uma instituição marcada por ambiguidades. Ressaltamos 

que a constante busca pela identidade e a razão da existência dos CAps são temáticas que 

ainda se fazem presentes na atualidade.  

Santos (2004) realizou uma tese de doutorado, cujo objetivo foi analisar 

historicamente os limites e possibilidades da gestão colegiada dos educadores que lideravam a 

construção do Projeto Político Pedagógico do Colégio de Aplicação da Universidade Federal 

do Maranhão, no período de 1989 a 1997. O objeto de estudo foi o Conselho Diretor da 

Escola, órgão que representava a gestão colegiada. A autora buscou compreender o 

funcionamento da gestão colegiada da escola desde quando iniciou a primeira diretoria eleita 

por seus pares até o término da gestão do segundo grupo de professores eleitos, em que a 

preocupação central foi a construção do primeiro planejamento participativo. Os resultados 

indicaram diversas conquistas alcançadas pelos educadores, dentre elas, a ampliação da 

participação dos vários segmentos no processo decisório da escola, bem como encontros mais 

sistemáticos para discussão de temáticas como qualidade de ensino e gestão escolar. Verifica-

se como um dos aspectos mais relevantes neste estudo a construção do projeto político 

pedagógico e a gestão colegiada iniciada no colégio antes mesmo da obrigatoriedade 

normativa, ou seja, antes mesmo da LDB de 1996. 

Para compreender a dependência administrativa dos CAps na atualidade, salientamos 

que de acordo com os princípios explicitados na  LDBEN de 1996, o sistema de educação do 

Brasil abrange três esferas complementares e interligadas que devem atuar em regime de 

cooperação, são eles: o sistema federal de ensino, o estadual e o municipal. 

As instituições escolares do sistema federal de ensino têm como órgão gestor o 

Ministério da Educação (MEC). A União é responsável por organizar o Sistema Federal de 

Ensino, bem como pelo financiamento das instituições públicas federais, devendo também 

garantir com qualidade oportunidades educacionais e assistências técnicas e financeiras aos 

estados, ao Distrito Federal e aos municípios.  
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Como exemplos de escolas de educação básica do sistema federal podem ser citados 

além dos CAps vinculados às universidades federais, os Colégios Militares, os Institutos 

Federais, entre outras. Tais instituições ocupam uma porcentagem bem pequena em relação à 

oferta de vagas na educação básica. Segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica 

2014 (BRASIL, 2014), a rede pública de ensino apresentou no referido período um total de 

40.680.590 alunos matriculados na educação básica, destes, apenas 296.745 corresponde a 

matriculas na rede federal, ou seja, apenas aproximadamente 1,3%.   

De acordo com o Conselho Nacional dos Dirigentes das Escolas de Educação Básica 

Vinculadas às Instituições Federais de Ensino Superior (CONDICAP), os CAps são mantidos 

e administrados pelas Universidades Federais, portanto, devem se enquadrar nas prerrogativas 

estabelecidas pelo artigo 207 da Constituição Federal, o que implica em obedecer ao princípio 

conferido às universidades federais no que diz respeito à indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Entretanto, para entender em que medida essas funções se efetivam nos 

CAps, faz-se necessário realizar estudos mais aprofundados do cotidiano dessas escolas. Além 

deste princípio, cabe destaque a uma das competências dos CAps, apresentadas pelo 

CONDICAP (2011):  

 

Constituir-se como campo de pesquisa, experimentação e avaliação do 

cotidiano escolar, oferecendo subsídio para inovação e consolidação de 

práticas educativas nos diversos níveis da Educação Básica. 

 

Pode-se depreender que um dos aspectos primordiais a serem observados pelos CAps 

é contribuir para a qualidade da educação básica de forma abrangente, sendo um espaço de 

experimentação pedagógica de referência para as demais escolas públicas. Cabe questionar 

até que ponto esses colégios têm efetivamente cumprido esse papel. 

Em todo o Brasil existem 17 CAps vinculados às Universidades Federais. Esses 

colégios apresentam uma série de singularidades quando comparados às demais escolas 

públicas, tanto no tocante à abrangência do atendimento aos estudantes da educação básica, 

como ao acesso e à permanência, como tratamos anteriormente. Em tais singularidades, 

incluem-se também as condições de profissionalização docente, tais como salários superiores 

à média brasileira, alta titulação acadêmica, o tempo disponível para as atividades, entre 

outros aspectos. Esses colégios possuem um conjunto de regularidades, mas também guardam 

distinções entre si; por exemplo, a carreira docente em alguns CAps é de nível superior,  já  

em outros  existe uma carreira específica de educação básica. Trata-se, neste último caso, da 

carreira do professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), carreira que 
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incorpora professores que atuam na educação básica no âmbito dos CAps e os professores que 

lecionam nos Institutos Federais de Educação.  No tocante à dependência administrativa, 

alguns CAps são atrelados aos centros e faculdades de educação, outros se constituem como 

unidades autônomas.   

A rede de CAps federais possui um universo de aproximadamente dez mil alunos, 

mais de duzentos técnico-administrativos em educação, cerca de oitocentos docentes, cuja 

maioria possui um regime de trabalho de dedicação exclusiva e mais de 60% possuem 

titulação de mestrado ou doutorado. Importante destacar que sob regime de dedicação 

exclusiva, é possível ao professor participar de diversas atividades relativas à gestão da 

escola, reuniões de colegiados, discussão de projeto político pedagógico, além de atender às 

diversas demandas dos alunos e da comunidade, bem como condições favoráveis para 

realização dos planejamentos das aulas e dos procedimentos avaliativos (LIMA, 2015).   

Dentre as avaliações estandardizadas que nos possibilitam compreender algumas das 

especificidades dos CAps, enquanto pertencentes a rede pública federal de ensino, podemos 

destacar que uma das metas fixadas pelo Plano de Metas Compromisso “Todos pela 

Educação” em relação ao IDEB  é que o Brasil atinja até 2021 os respectivos índices para o 

ensino fundamental: 6,0 para os anos iniciais e 5,5 para os anos finais. Os CAps das 

universidades federais obtiveram em 2011 um índice superior à média nacional, que foi de 5,2 

para as séries iniciais do fundamental  e 4,1 para as séries finais do mesmo nível (LIMA, 

2015); como exemplos, podemos citar os CAps da UFMG  (Universidade Federal de Minas 

Gerais), UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e UFRJ (Universidade Federal do 

Rio de Janeiro), conforme pode ser ilustrado no quadro a seguir: 

 

Tabela 1: IDEB dos CAps das Universidades Federais 

 ANOS INICIAIS DO 

FUNDAMENTAL 

ANOS FINAIS 

DO FUNDAMENTAL 

CAp da UFMG 6,8 5,8 

CAp da UFSC 7,2 5,9 

CAp da UFRJ 7,5 6,9 

Fonte: adaptação da autora dos dados fornecidos pelo INEP 2012 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 1, esses CAps vêm apresentando no IDEB 

médias superiores à média nacional. Cumpre ressaltar que, dos Colégios que foram 

supracitados a título de exemplo, os três possuem como mecanismo de ingresso de estudantes 

o sorteio público das vagas a partir do 1° ano do ensino fundamental. Sendo que no CAp da 
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UFSC, havendo vagas remanescentes nas demais séries, há também o sorteio para essas 

vagas. Vale salientar que o sorteio público das vagas oferece uma maior possibilidade de 

acesso aos estudantes das diferentes classes sociais, ao contrário da elitização que tende a 

ocorrer nos processos seletivos com provas. Tais informações nos instigam a afirmar a 

necessidade de investigações que busquem desvelar e analisar os aspectos estruturais dessas 

instituições que influem no sucesso escolar dos estudantes.  

 Podemos mencionar também o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA), que consta dentre seus objetivos avaliar por amostragem se os estudantes adquiriram 

conhecimentos e habilidades em Leitura, Matemática e Ciências. No Brasil, os alunos podem 

ser avaliados a partir do 7° ano do ensino fundamental. Segundo relatório do INEP (2012), a 

avaliação do PISA 2009 apresentou as seguintes médias nacionais: Leitura, 412; Matemática, 

386; Ciências, 405. No que se refere aos resultados segundo a dependência administrativa, as 

médias dos alunos das escolas federais foram 534,9 em Leitura, 521 em Matemática e 527,7 

em Ciências, superando, inclusive, as escolas da rede privada. Os dados também apresentam a 

discrepância entre as instâncias federal e estadual. Os resultados das escolas estaduais foram 

402,9 em Leitura, em Matemática 375,1 e em Ciências 395,7. O relatório do INEP (2012, p. 

43) ainda realizou a seguinte interpretação em relação ao alto desempenho das escolas 

federais: 

 

Observa-se que as escolas federais possuem estudantes com alto 

desempenho quando comparadas com as estaduais. Deve-se considerar a 

peculiaridade dessas escolas: muitas delas são de origem militar, outras 

vinculadas a universidades ou de ensino técnico; algumas possuem processo 

seletivo para ingresso, o que supõe um estudante mais bem preparado para o 

início do curso; e podem possuir uma carga horária integral. Mesmo assim o 

resultado é surpreendente e inclusive superior ao das escolas privadas. 

Comparando-se as médias dos estudantes das diversas nações, a dos 

estudantes da escola federal foi superior a de estudantes como Japão, 

Alemanha e Noruega. De qualquer forma, seria interessante verificar quais 

condições estão presentes nessas escolas e quais podem ser aplicáveis nas 

redes estaduais. 

 

Não concordamos com a premissa de que o alto desempenho através de provas 

estandardizadas esteja diretamente associado com a qualidade da educação, porém, 

consideramos pertinente investigar os fatores intervenientes em tais resultados, bem como os 

aspectos favoráveis ao processo ensino-aprendizagem nessas instituições. 

No Quadro 1, os CAps federais estão organizados por ordem de criação. Na primeira 

coluna constam os nomes dos colégios e das universidades às quais estão vinculados. Na 
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segunda coluna trazemos o ano de criação. Na terceira, constam informações acerca da forma 

de ingresso e dos níveis e modalidades de ensino ofertadas. Já na quarta e última coluna, 

trazemos informações sobre instâncias que compõem a gestão escolar.  

 

Quadro 1- Colégios de Aplicação das Universidades Federais  
UNIDADE FUNDAÇÃO FORMA DE 

INGRESSO/NÍVEL E 

MODALIDADE DE ENSINO 

GESTÃO 

ESCOLAR/MECANISMOS 

COLEGIADOS 

1.Colégio de 

Aplicação da UFRJ; 

vinculado ao Centro 

de Filosofia e 

Ciências; 

 

 

1948 Sorteio público para ingresso 

no 1° ano do ensino 

fundamental. 

No ensino médio, a forma de 

ingresso é o nivelamento em 

Língua Portuguesa e 

Matemática, seguido de 

sorteio público para os 

candidatos que atingirem um 

mínimo de 50% de 

rendimento; 

 

Atende todo o ensino 

fundamental e o ensino médio; 

 

COP, o Conselho Pedagógico que 

é o órgão máximo deliberativo do 

colégio; Grêmio Estudantil;  

Associação de Pais e Mestres; 

eleição para diretor com 

participação de todos os 

segmentos; 

2.Colégio de 

Aplicação da 

UFRGS;  vinculado 

ao Gabinete do 

Reitor; 

 

 

1954 Sorteio público 

 

Atende todo o ensino 

fundamental, o ensino médio e 

EJA; 

Conselho de classe participativo; 

Comunidade de alunos do 

Colégio de Aplicação (CACA), 

órgão responsável pela 

coordenação geral de atividades 

sociais, culturais, recreativas e 

esportivas dos alunos; 

Comunidade de Pais e Mestres 

(Copame). 

3.Centro Pedagógico 

(CP) da UFMG, 

vinculado à 

Faculdade de 

Educação; 

 

 

1954 Sorteio público para o ensino 

fundamental, já para a EJA é 

feito até o limite de vagas sem 

passar por sorteio. 

 

Atende todo o ensino 

fundamental, o ensino médio e 

EJA; 

Possui o CPA (Colegiado 

Pedagógico Administrativo): 

instância máxima que tem a 

função de discutir e deliberar 

sobre as questões pedagógicas e 

administrativas 

4.Colégio de 

Aplicação da UFPE; 

vinculado ao Centro 

de Educação; 

 

 

1958 Processo seletivo com provas 

de Português e Matemática; 

 

Atende do 6° ao 9° ano do 

ensino fundamental e o ensino 

médio. 

Eleição para diretores, Possui 

Conselho Técnico-

Administrativo, Conselho de 

Classe com participação dos 

alunos, Grêmio Estudantil, 

Conselho de Representante de 

Turmas, Associação de Pais, 

Pleno. 

5.Colégio de 

Aplicação da UFS; 

vinculado à Pró-

Reitoria de 

Graduação; 

 

 

 

1959  Sorteio público; 

 

Atende do 6° ao 9° ano do 

ensino fundamental,  ensino 

médio e EJA. 

Possui Direção; a gestão escolar é 

colegiada pelos Conselhos 

Administrativo, Pedagógico e 

os...Grêmio Estudantil;  
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6.Colégio de 

Aplicação da UFSC; 

Vinculado ao Centro 

de Ciências da 

Educação; 

 

 

 

1961 Sorteio público das vagas; 

 

Atende todo o ensino 

fundamental, o ensino médio e 

EJA; 

 

 

Eleição para diretores com 

consulta  aos segmentos: 

servidores docentes, servidores 

técnico-administrativos, alunos e 

pais. 

7.Escola de 

Aplicação da UFPA; 

vinculado ao Centro 

de Educação;  

 

 

1963 Adota um sistema misto de 

acesso: sorteio público para 

educação infantil e ensino 

fundamental e teste de seleção 

para o Ensino Médio. 

 

Atende educação infantil, todo 

o ensino fundamental, o 

ensino médio e EJA; 

Conselho Escolar, Diretoria,. A 

gestão é realizada por meio de 

uma diretoria eleita por voto 

direto e universal, composta por 

diretor, vice-diretor e 

coordenadores, podendo 

candidatar-se professores e 

servidores.  

8.Colégio de 

Aplicação João 

XXIII da UFJF; 

vinculado à Pró-

Reitoria de 

Graduação; 

 

 

1965 Sorteio público; 

 

 

Atende todo o ensino 

fundamental, o ensino médio e 

EJA; 

Participação dos segmentos nas 

instâncias colegiadas: 

Congregação (órgão máximo), 

Conselho de Unidade e Conselho 

de Classe 

9.Colégio 

Universitário 

(Coluni) da UFV; 

vinculado à Pró-

Reitoria de Ensino; 

1965 Exame de seleção com provas 

de português, matemática, 

história, geografia e ciências 

(Ingresso no 1° ano do ensino 

médio); 

 

Atende o ensino médio; 

 

Diretor e outros profissionais que 

compõe a equipe pedagógica. 

10.Centro de Ensino 

e Pesquisa Aplicada 

à Educação  

(CEPAE) da UFG; 

vinculado ao Centro 

de Ensino e 

Pesquisa; 

 

 

1966 Sorteio púbico; 

 

Atende todo o ensino 

fundamental e o ensino médio; 

Diretor e Vice-diretor são eleitos 

pelo Conselho Diretor (instância 

máxima de deliberação do 

colégio) e nomeados pelo Reitor 

para mandato de 4 anos; decisões 

são discutidas nas Subáreas 

(disciplinas) e nas Áreas (área de 

comunicação, área de Ciências 

Humanas e Filosofia, Área de 

Ciências da Natureza e 

Matemática) 

11.Colégio 

Universitário (Colun) 

da UFMA; vinculado 

à Reitoria;  

 

1968 Exame seletivo; 

 

Atende todo o ensino 

fundamental e o ensino médio; 

A escolha de dirigentes é feita 

através de eleição direta, com 

mandato de 4 anos. Possui 

Conselho Diretor (órgão 

consultivo e deliberativo o âmbito 

da escola, com representação de 

gestores, professores, técnico-

administrativo e estudantes), 

Grêmio Estudantil, etc. 

12.Escola de 

Educação Básica 

(Eseba) da UFU; 

vinculado à Pró-

Reitoria de Ensino; 

 

 

1977 Sorteio público; 

 

Atende educação infantil,  

todo o ensino fundamental e 

EJA; 

Possui um Diretor, dois 

Assessores Pedagógicos e 

Administrativos e tem como 

órgão máximo de deliberação o 

CPA (Conselho Pedagógico e 

Administrativo) composto por 

todos os servidores da escola. 
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13.Núcleo de 

Educação da Infância 

(NEI) da UFRN; 

vinculado ao Centro 

de Ciências Sociais; 

 

 1979 Sorteio público; 

 

Atende educação infantil e do 

1° ao 5° ano do ensino 

fundamental; 

Consulta à comunidade para 

escolha de direção. 

14.Núcleo de 

Desenvolvimento 

Infantil (NDI) da 

UFSC 

  

1980 Sorteio público; 

 

 

 

 

Atende a educação infantil 

O Conselho de Classe constituído 

pelos docentes da turma, 

Orientador Educacional, 

Coordenador de Apoio 

Administrativo ao Ensino e no 

máximo 20% (vinte por cento) de 

representatividade 

de educandos da turma, sob a 

coordenação do Supervisor 

Escolar. (informações do PPP); 

Possui um Colegiado, Diretor 

Geral.---- - 

 

15.Colégio de 

Aplicação da UFAC; 

1981 Sorteio púbico; 

 

Atende a educação infantil, 

todo o ensino fundamental e o 

ensino médio; 

Eleição para diretor e vice-diretor; 

Conselho Escolar, Grêmio 

Estudantil, Associação de Pais e 

Mestres; 

16.Colégio de 

Aplicação da UFRR; 

vinculado ao Centro 

de Educação; 

 

1995 Sorteio público e processo 

seletivo com provas para 

vagas remanescentes; 

 

Atende todo o ensino 

fundamental e o ensino médio; 

Possui uma Câmara de Educação 

Básica, instância deliberativa e de 

recurso em matéria didático-

pedagógica, disciplinar e 

administrativa da Educação 

Básica, composta por docentes, 

servidores técnico-administrativos 

e representante de pais; Conselho 

de Classe e Associação de Pais e 

Mestres; 

17.Colégio 

universitário Geraldo 

dos Reis , COLUNI; 

vinculado à Pró-

Reitoria de 

Graduação da UFF; 

2006 Sorteio púbico; 

 

Atende educação infantil,  1° 

ao 5° ano do ensino 

fundamental e ensino médio; 

------ 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados de documentos elaborados pelo CONDICAP, consulta aos 

projetos político-pedagógicos e páginas dos colégios disponíveis na internet. 

 

 

O quadro acima, embora não tenha o objetivo de esgotar o assunto, nos fornece um 

levantamento preliminar de aspectos relativos à democratização dos CAps no que diz respeito 

ao ingresso (acesso), à função gestora e aos mecanismos de gestão democrática. 

Em relação aos níveis e modalidades de ensino oferecidos, 7 (sete) CAps oferecem a 

educação infantil, 14 (catorze) o ensino fundamental, 13 (treze) ofertam o ensino médio e 7 

(sete)  oferecem a modalidade educação de jovens e adultos. Observamos que a forma de 

ingresso dos estudantes em 14 colégios ocorre através de sorteio público (ou seja, em sua 

maioria), ampliando o potencial de democratização do acesso.  
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Quanto à gestão escolar e aos mecanismos democratizantes, podemos destacar os 

seguintes aspectos presentes na maioria desses Colégios: a direção da escola é eleita pela 

comunidade escolar; possuem uma instância colegiada como órgão máximo deliberativo com 

representação dos diferentes segmentos da comunidade escolar, além de outras instâncias 

colegiadas, como Grêmio Estudantil e Associação de Pais e Mestres, que auxiliam a gestão 

escolar.  

 Os CAps, apesar de se destacarem pela qualidade do ensino, sempre enfrentaram 

dificuldades para a inserção nas políticas educacionais do MEC. Ao longo da existência, 

mesmo logrando êxito no que tange ao desempenho acadêmico de seus alunos, atravessaram 

períodos de crises e, em diversos momentos viveram sob a ameaça de extinção. 

Compreendemos que estas dificuldades são relacionadas aos problemas de identidade em 

torno das finalidades dessas escolas estando vinculadas a instituições universitárias. 

Vários encontros e seminários ocorreram desde a década de 1980 visando discutir as 

demandas dos CAps. Alguns dos problemas enfrentados por esses colégios giraram em torno 

da ausência de políticas de manutenção e expansão por parte do MEC, bem com a indiferença 

das próprias universidades a que estão atrelados, visto que a prioridade destas últimas é o 

ensino superior. Tais aspectos em muitos momentos resultaram em problemas estruturais, 

carência de profissionais, falta de recursos, etc. Entretanto, em relação às questões estruturais, 

ainda que esses aspectos não sejam os ideais ou os mais desejados pelos profissionais dessas 

instituições, vale salientar que, mesmo assim, os investimentos e as condições de trabalho são 

bem superiores quando comparados à realidade encontrada nas demais escolas públicas das 

redes municipais e estaduais.  

Por diversos momentos os CAps enfrentaram a ameaça de suas unidades serem 

repassadas às instituições estaduais e municipais, o que comprometeria, no dizer de Passos 

(2011), as suas funções, tais como experimentação acadêmica, pesquisa, extensão e formação 

de professores, tendo em vista que para a realização de tais funções se faz necessário estarem 

atrelados às universidades. 

 A década de 1980 foi marcante para o processo de organização política dos CAps. 

Estes procuravam estabelecer uma política com o MEC, com as universidades e com as 

demais escolas públicas, com a finalidade de adquirir maior grau de autonomia didático-

pedagógica e administrativa. Com tais finalidades, os colégios organizaram o primeiro 

“Encontro de Professores das Escolas de Aplicação das Universidades Federais” (ENEU) em 

outubro de 1985, na cidade de Florianópolis. Dentre os assuntos abordados, podemos elencar: 

a função social dos Caps; necessidade de romper o isolamento dos colégios, com a finalidade 



 64 

de proporcionar uma integração com as outras escolas da rede pública através da socialização 

de experiências; definição do papel dos CAps em relação aos demais órgãos das universidades 

e junto à sociedade, buscando definir melhor seu papel enquanto locais de produção de teoria 

e prática em tais espaços (SANTOS, 2004). Insistimos em afirmar que diversos temas que se 

fizeram presentes nesses encontros, os quais tiveram por finalidade afirmar os papéis desses 

colégios, não saíram de pauta nos dias atuais. 

Na década de 1990, os CAps buscavam definir mecanismos que lhes oportunizassem 

“repensar” melhor suas práticas pedagógicas e administrativas, objetivando proporcionar 

maior interação com a Universidade, com os sistemas estadual e municipal de ensino, 

buscando um ensino de melhor qualidade. Nesse “repensar”, uma parte significativa desses 

colégios passou a eleger suas direções e a instituir a gestão democrática em suas escolas, 

sendo o colegiado o órgão de ação democratizadora. Vale salientar que, assim como nos 

CAps, a discussão da democratização estava presente no bojo de toda a política educacional 

brasileira.  

 Em 1993, o MEC elaborou o “Plano Decenal de Educação para Todos 1993-2003”, 

incluindo entre os documentos complementares um programa de apoio aos CAps para 

fornecer-lhes condições de desenvolverem uma educação básica de qualidade, que resultou no 

livro “Repensando Escolas de Aplicação” (BRASIL, 1993). Na referida obra, consta a 

afirmação de que os CAps poderiam se tornar locais que desenvolvessem práticas 

pedagógicas de qualidade que pudessem ser, em alguma medida, compartilhadas com os 

diferentes níveis e redes de ensino. O documento propôs-se ainda a uma articulação com as 

universidades, visando fortalecer esses colégios enquanto locais privilegiados para a reflexão 

sobre a prática escolar e a formulação de alternativas que viabilizassem a preparação de 

profissionais para as escolas de educação básica, bem como o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas que fossem compatíveis com as necessidades dos seus alunos. Sobre esse último 

aspecto, questionamos quais dos CAps têm levado a cabo esse princípio. Conforme 

ressaltamos anteriormente, a maioria desses colégios possui como forma de acesso aos alunos 

o sorteio público das vagas, sendo que alguns ainda permanecem com o processo seletivo ou 

nivelamento, sendo assim qual seria a prioridade dessas instituições: adequar a prática 

pedagógica da instituição às necessidades dos alunos ou selecionar alunos com perfil desejado 

pela instituição? 

Em 15 de setembro de 1995 foi criado na cidade do Recife (Pernambuco) o “Conselho 

de Dirigentes das Escolas Básicas das Instituições Federais de Ensino Superior” 

(CONDICAP). As funções do CONDICAP ao longo de sua história tem sido agregar 
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parcerias e troca de experiências entre os vários CAps, buscando fortalecer a atuação dos 

CAps junto às entidades governamentais, e ajustar/redimensionar suas funções. 

Contudo, vale salientar que apenas a partir de 2005, sob a gestão presidencial de Lula, 

durante o mandato de Fernando Haddad como Ministro da Educação, os diálogos a respeito 

da institucionalização dos CAps estiveram mais abertos com o MEC, diferentemente das 

gestões anteriores (CONDICAP, 2012). 

 Para o ex-presidente do CONDICAP, professor Lima (CONDICAP, 2012), o debate 

acerca do investimento público, visando a ampliação e a permanência dos cidadãos na 

educação básica e no ensino superior de qualidade, deve valorizar as experiências que 

ocorrem nos CAps, incluindo desde aquelas relacionadas à gestão, à formação inicial e 

continuada de professores, bem como às relacionadas a metodologias de ensino. 

 Em 27 de setembro de 2013, o Ministério da Educação lançou a Portaria n° 959, que 

estabelece as diretrizes e normas gerais para o funcionamento dos CAps vinculados às 

Universidades Federais. Em seu artigo 2º, o decreto afirma que esses colégios têm como 

finalidade “desenvolver, de forma indissociável, atividades de ensino, pesquisa e extensão 

com foco nas inovações pedagógicas e na formação docente”. O art. 4º trata que os CAps 

obedecerão algumas diretrizes, dentre elas: “oferecimento de igualdade de condições para o 

acesso e a permanência de alunos na faixa etária do atendimento”. Lembramos, porém, que o 

aparato normativo que visa intervir na dinâmica de acesso não tem sido observado por alguns 

CAps, os quais assumem para si uma lógica gerencial de naturalização de seu processo 

seletivo.   

Outros aspectos da referida portaria normativa a serem observados pelos CAps são: 

“integração das atividades letivas como espaços de prática de docência e estágio curricular 

dos cursos de licenciatura da Universidade”; “ser o espaço preferencial para a prática da 

formação de professor realizada pela Universidade”, articulada com a participação em 

diversos programas de apoio à formação de docentes. No artigo 5° é abordado que os 

Colégios “terão sua qualidade e eficiência aferidas pelos indicadores oficiais do Ministério da 

Educação” (BRASIL, 2013). Embora a portaria normativa não mencione as possíveis 

consequências para os CAps que não atingirem as metas do IDEB, evidencia-se a indução à 

adesão da lógica gerencial com ênfase nos resultados. Uma vez que as avaliações de larga 

escala têm sido a principal referência de qualidade nas políticas educacionais, é importante 

compreender os impactos que tais avaliações geram na gestão e no cotidiano escolar desses 

colégios. 
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Na atualidade, os CAps gozam de relativa autonomia didático-pedagógica. Lima 

(2009) destaca que o fato destas escolas participarem da estrutura universitária, lhes confere 

um caráter diferenciado quando comparadas às instituições de ensino das redes estadual e 

municipal. Neste sentido, o papel dos CAps é “promover a experimentação de novas 

metodologias em relação às demandas e dificuldades existentes na Educação Básica, bem 

como, e principalmente, participar da formação inicial e continuada de professores das 

localidades e regiões onde estão inseridos” (op. cit., p. 56). 

Passados quase 70 anos da criação desses colégios, os CAps ainda enfrentam muitos 

desafios, tais como: a definição e redefinição de suas funções, defendendo sobretudo a 

continuidade do ensino de qualidade; políticas específicas no tocante à expansão e 

manutenção e investimentos em suas unidades (CONDICAP, 2012). 

Diante do exposto, ressaltamos a pertinência de investigar o cotidiano dos CAps, 

buscando compreender o funcionamento e as possíveis relações entre a qualidade desses 

Colégios e as formas de gestão. É preciso compreender quais os elementos que garantem 

efetivamente o êxito desses colégios. Acreditamos que tal discussão poderá trazer 

contribuições significativas que certamente alimentarão o debate da gestão democrática e da 

qualidade da escola pública. Por isso mesmo, torna-se imprescindível discutir qualidade da 

educação. 
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5  DISCURSOS E PERSPECTIVAS DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO  

 

Ao iniciar a discussão sobre a qualidade da educação é importante ressaltar que 

diferentes momentos históricos foram marcados por diferentes compreensões em torno da 

referida temática.  

A representação acerca do significado de qualidade da educação dominante até a 

década de 1980 associava a questão da qualidade ao debate da democratização do acesso à 

escolarização e tinha como reivindicação uma escola pública para todos, pois até então o 

acesso à escola se restringia principalmente à elite; nesse sentido, qualidade significava 

universalização e democratização do acesso à escola.  A partir da década de 1980, passou a 

emergir outro significado: a busca pela permanência do aluno na escola, tendo como uma das 

premissas a regularização do fluxo escolar.  

Desde a década de 1990 vem sendo incorporada pelas políticas educacionais 

brasileiras uma nova concepção de qualidade, através do parâmetro de comparação em 

consonância com a lógica do mercado neoliberal, que diz respeito à medição dos 

desempenhos dos estudantes através das avaliações em larga escala. Desse modo, ao associar 

a qualidade da educação à aferição de resultados, muitas vezes têm sido relegada a qualidade 

dos percursos escolares vivenciados pelos estudantes, assim como as condições estruturais e 

pedagógicas da produção de tais resultados.   

A realidade vem demonstrando que a concretização desses aspectos considerados 

como padrões de qualidade em diferentes épocas, quais sejam, a universalização do acesso à 

escolarização, os avanços em relação à regularização do fluxo escolar e aferição de 

desempenho por meio das avaliações estandardizadas, ainda demandam muitos desafios a 

serem superados em relação à educação brasileira.  Dentre esses aspectos, podemos citar a 

precarização da escola evidenciada no baixo nível de aprendizagem dos alunos, a 

desvalorização profissional dos educadores, as más condições estruturais da escola, etc. 

Mesmo sendo recorrente a discussão em torno da qualidade da educação, é preciso ressaltar a 

complexidade e as diversas concepções a respeito da questão. 

 O debate acerca da qualidade da educação deve considerar que não há neutralidade 

neste conceito. Neste caso, toda e qualquer análise deve atentar para o fato de que nesse 

debate “estão implícitos posicionamentos políticos, ideológicos, interesses comerciais e a luta 

de classes, que são passíveis de verificação nas múltiplas definições e modelos a serem 

perseguidos” (NASCIMENTO, 2013, p. 92). Portanto, a qualidade da educação adquire 

significado a partir de onde e de quem a analisa (op. cit.). 
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No senso comum, o conceito de qualidade se relaciona com diferentes experiências 

pessoais e “invoca certas qualidades de um objeto, situação ou experiência, que tenha sido 

avaliada por cada um de nós, como consequência de uma circunstância vivenciada” 

(BIANCHETTI, 2008, p. 235). A reação diante desta palavra geralmente se encontra ligada a 

um sentimento que se origina num juízo de valor. Especificar a boa ou má qualidade de algo 

nos remete geralmente a situações que são agradáveis (no primeiro caso) ou desagradáveis (no 

segundo). Neste sentido, há uma grande dificuldade para encontrar um único sentido que 

contemple as diversas interpretações (op. cit.).  

A qualidade numa definição mais corriqueira também é concebida como “propriedade, 

atributo ou condição das coisas ou pessoas, capaz de distingui-las das outras e de lhes 

determinar a natureza” (AZEVEDO, 2011, p. 422). Nesta perspectiva, o conceito de qualidade 

sempre implica critérios comparativos, que admitam a diferenciação entre o que se julga uma 

boa ou má qualidade, principalmente quando se enfocam os fenômenos sociais.  

A noção de qualidade também está intrinsecamente relacionada ao sistema de valores 

que prevalecem em cada sociedade. Deste modo, tendem a sofrer alterações de acordo com o 

momento histórico e, por conseguinte, em conformidade com as circunstâncias temporais e 

espaciais.  Por ser uma construção humana, o conteúdo que se confere à qualidade está 

atrelado ao projeto de sociedade que prevalece em determinadas conjunturas, e “se relaciona 

com o modo pelo qual se processam as relações sociais, produto dos confrontos e acordos dos 

grupos e classes que dão concretude ao tecido social em cada realidade” (op. cit., 2011, p. 

422). Em outras palavras, na compreensão em torno da concepção de qualidade que se 

apresenta é preciso considerar os valores que permeiam a realidade social, cultural, política, 

econômica e as relações sociais que se estabelecem em cada momento histórico. 

Para a análise da qualidade em educação, deve ser levado em consideração que tal 

exame deve ocorrer a partir de uma “perspectiva polissêmica”, tendo em vista que esta 

categoria traz subjacente diversas significações (DOURADO, OLIVEIRA & SANTOS, 2007, 

p. 7). Além disso, “os conceitos, as concepções e as representações sobre o que vem a ser uma 

educação de qualidade alteram-se no tempo e espaço” (op. cit., 2007, p. 7), principalmente se 

forem consideradas as transformações da sociedade contemporânea, no tocante às novas 

demandas e exigências sociais, provenientes das transformações que fundamentam a 

reestruturação produtiva vigente.  

Deste modo, compreender a qualidade em educação aponta para a própria função 

social que a educação ocupa na sociedade, constituindo-se como uma arena de disputas, 

contradições e conflitos de interesses. 
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Em relação aos fins da educação, no uso do termo qualidade em seu sentido absoluto, 

uma educação de qualidade seria “uma educação que cumpre com os seus objetivos”. Neste 

sentido, a “boa” qualidade denota eficiência, os “meios adequados para atingir fins”. É 

possível considerar de má qualidade “a educação cujos fins são tidos como inadequados”. 

Assim, melhorar a qualidade da educação seria buscar “tornar a educação melhor, 

aproximando-a de suas finalidades primordiais”. Quando há mudanças no que tange às 

finalidades da educação, transformam-se também os referenciais de qualidade (GUSMÃO, 

2013, p. 301). 

Dentz e Bordin (2014) destacam que, se por um lado a definição do que seja qualidade 

não seja tão clara em educação, essa falta de definição, por outro, não há dúvidas no que 

concerne ao que denota a não qualidade da educação, tais como: falta de vagas nas escolas, 

ausências de estruturas desejáveis (bibliotecas, laboratórios, salas de estudos, etc), ausência de 

uma política eficaz de remuneração docente, repetência, além de outros aspectos que refletem 

a insatisfação da sociedade civil em torno da política educacional.  

O conceito de ‘qualidade’ quando se relaciona aos processos que envolvem a 

educação, possui uma origem e um referente específico, atrelado a um modelo social, e que, 

consequentemente, pode causar confusão e imprecisão quando é empregado para definir 

aspectos do processo educativo. Assim sendo, a ideia de uma educação de qualidade muitas 

vezes está associada a uma forma de enunciar os atributos e funções que “a educação deve 

possuir e cumprir como ferramenta de formação, para se adaptar às demandas requeridas para 

reproduzir e potencializar um modelo de desenvolvimento capitalista” (BIANCHETTI, 2008, 

p. 236).  

Assim, é preciso destacar pelo menos dois campos de significação antagônicos em 

disputa em torno da concepção de qualidade em educação. Um dos campos corresponde à 

concepção originada nos pressupostos neoliberais, os quais defendem a primazia do mercado 

na regulação das relações sociais, e, desse modo, está relacionado ao conceito de qualidade 

total das empresas e dos mercados. Corresponde à noção de qualidade vinculada ao 

gerencialismo das práticas educativas. Nesta perspectiva, a busca da qualidade na educação 

sugere superar a chamada crise de eficiência, eficácia e produtividade dos sistemas de ensino 

e, consequentemente, ajustar a improdutividade que afeta a prática pedagógica e a gestão das 

organizações escolares, de forma que haja retorno dos recursos que foram investidos nas 

escolas. Nessa concepção, a exclusão e a discriminação no âmbito educacional são 

consequências de problemas relacionados à própria escola, atribuindo-se ineficiência e 

incompetência aos que nela atuam, responsabilizando-os pela evasão, repetência e, enfim, 
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pela improdutividade dos seus resultados. Tais perspectivas estão em consonância com as 

prerrogativas do mercado, no contexto das economias globalizadas (AZEVEDO, 2011). 

Essa noção de qualidade quando aplicada às escolas, tem como premissa “o 

treinamento de pessoas para serem competentes no que fazem, dentro de uma gestão eficaz 

dos meios, com mecanismos de controle e avaliação dos resultados, visando atender 

imperativos econômicos e técnicos” (LIBÂNEO, 2013, p. 61). Outras características dessa 

concepção que merecem destaque são:  

 

(...) hipervalorização dos resultados da avaliação, a classificação das escolas 

em função desses resultados para estimular a competição entre elas, a 

descentralização administrativa e do repasse de recursos conforme o 

desempenho das escolas na avaliação externa, as parcerias com a iniciativa 

privada, o repasse das funções do Estado para a comunidade e para as 

empresas. Em resumo, a qualidade total decorre de uma concepção 

economicista, empresarial, pragmática (op. cit., p. 61). 

 

Em síntese, a perspectiva da qualidade total está em consonância com o caráter 

mercadológico, meritocrático e individualista das políticas neoliberais e vai contrapor-se a 

uma perspectiva mais igualitária, coletivista e de formação integral dos indivíduos. 

Em contraponto a essa concepção, está outro paradigma de qualidade, forjado 

principalmente pelas organizações da sociedade civil: o da qualidade social.  Este paradigma 

compreende o tratamento da questão focalizando a má qualidade dos serviços prestados às 

camadas populares, tendo como referência o modo de atendimento dos grupos privilegiados. 

Isto sugere levar em consideração “a própria função da escola para a maioria da população, a 

adequação dos programas e projetos ao atendimento das suas necessidades educacionais” 

(AZEVEDO, 2011, p. 424). Diz respeito a uma noção construída pelas forças progressistas do 

campo educacional, sobretudo no cenário das lutas dos anos de 1980. Está relacionado à 

gestão democrática da educação e da escola. Implica uma educação escolar tendo como 

referência “padrões de excelência e adequação aos interesses da maioria da população, 

apoiada em valores como solidariedade, justiça, honestidade, autonomia, liberdade e 

cidadania” (op. cit. 2011, p. 424).  

Na perspectiva de qualidade social, um dos objetivos é reunir os princípios da inclusão 

social e da democracia à noção de qualidade da educação, conferindo destaque à importância 

de promover a universalidade de uma educação de qualidade. Essa referência contrapõe-se ao 

ideário do mercado, o qual tem se que corporificado em muitas políticas educacionais, 

entendendo a educação como “instrumento de transformação social, através da construção da 
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emancipação do estudante, o qual deve tornar-se sujeito ativo em sua comunidade e na 

sociedade como um todo” (NASCIMENTO, 2013, p. 111). 

Neste sentido, optamos por uma concepção de qualidade social, que está associada à 

democracia, e, desse modo tem como referência os valores sociais, tais como justiça, 

igualdade, solidariedade, cidadania, entre outros; tais valores são incompatíveis com os 

valores apregoados pelo mercado, como a lógica meritocrática e a ênfase nos resultados. 

Nesse contexto, defendemos que uma educação de qualidade social terá ressonância 

num modelo de gestão democrática, e terá como pressuposto o combate a todas as formas de 

reprodução das desigualdades, fundamentando-se em valores que busquem a inclusão social e 

uma formação que fortaleça a cidadania. 

Como dissemos anteriormente, o termo qualidade em educação se constitui como um 

campo de disputas. Neste sentido, é preciso ter um olhar bem cuidadoso ao tratar da questão. 

Daí a necessidade de ressaltar que nas políticas educativas, a discussão em torno do tema 

apresenta significados que dão margem para diferentes interpretações. 

As políticas educacionais têm elevado o tema da qualidade na educação como questão 

central, e, especialmente, como sendo de responsabilidade de toda a sociedade brasileira. 

Essas políticas têm sido instituídas através de diversos documentos legais. Desse modo, cabe 

pontuar alguns marcos legais no tocante ao entendimento de qualidade e a imprecisão do 

conceito em alguns documentos. 

Na Constituição Federal de 1988 são apregoados ordenamentos legais referentes à 

qualidade. Os artigos 206 e 211 têm como um dos princípios do ensino a “garantia de padrão 

de qualidade”, sendo prevista assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e 

aos municípios visando contribuir para a obtenção das metas de qualidade. A Carta Magna 

não deixa claro qual seria o padrão de qualidade ao qual se refere, mas com base na LDB de 

1996 é possível depreender que o padrão de qualidade está relacionado aos insumos 

necessários ao processo educativo e ao custo aluno-qualidade. 

Podemos destacar o artigo 4º do Título III da LDB de 1996, em que é afirmada a 

necessidade de padrões mínimos de qualidade, que podem ser entendidos como “[...] a 

variedade e quantidade mínima, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL, 1996). 

A respeito dos insumos indispensáveis, conforme sinalizam Dourado, Oliveira e 

Santos (2007), a qualidade da educação se trata de um fenômeno complexo, que envolve 

“múltiplas dimensões, não podendo ser apreendido apenas por um reconhecimento da 

variedade e das quantidades mínimas de insumos considerados indispensáveis ao 
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desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem” (op. cit., p. 9), entretanto, também 

não pode ser apreendido sem tais insumos.   

Concretamente, os insumos ou custos dizem respeito ao valor monetário a ser 

investido na educação. Assim, é preciso considerar a importância dos insumos indispensáveis 

à educação, ou seja, é preciso a ampliação dos recursos visando suprir as condições básicas 

que uma escola deve assegurar, tais como a valorização dos profissionais de educação, 

espaços adequados de aprendizagem na escola além das salas de aulas (laboratórios, 

bibliotecas, quadra esportiva, etc.), quantidade de professores por turma, gastos por aluno, 

entre outros.  

No entanto, cumpre observar ainda que um dos principais desafios em relação a esses 

aspectos diz respeito a firmar os insumos necessários para uma educação de qualidade e 

transformar isso em valores monetários correntes, sendo que um dos focos das políticas 

educativas em consonância com os preceitos neoliberais é conseguir o máximo de resultado 

com o mínimo custo (NASCIMENTO, 2013). 

Em continuidade à discussão em relação aos documentos normativos das políticas 

educativas, destacamos algumas colocações de Oliveira (2012). A autora observa que o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando eleito para o período de 2003 a 2007, “adotou a 

justiça social como marco doutrinário”. Já em seu segundo mandato, a mensagem explicitada 

pelo ex-presidente asseverava que a essência do Plano Plurianual (PPA 2004-2007) seria fazer 

da justiça social a nova alavanca do desenvolvimento. No PPA 2008-2011, o então presidente 

afirmou: “O Plano Plurianual que apresento ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira 

responde ao desafio de acelerar o crescimento econômico, promover a inclusão social e 

reduzir as desigualdades regionais” (BRASIL, 2007a, p. 1). Desse modo, a ênfase desse Plano 

recai no desenvolvimento com inclusão social e educação de qualidade (OLIVEIRA, 2012).  

O PPA 2008–2011 visando materializar a estratégia de desenvolvimento traz dentre 

outras prioridades: a elevação da qualidade da educação, a segurança e o fortalecimento da 

democracia e da cidadania (BRASIL, 2007a). Percebemos então que a questão da qualidade 

da educação nas políticas e reformas educacionais, se por um lado apresenta características 

gerenciais relacionando a qualidade da educação, principalmente à mensuração nos moldes 

economicistas e neoliberais, por outro lado também evidencia discursos fortemente associados 

à democracia social, equidade e inclusão. 

O Decreto n° 6.094 estabeleceu o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

dispositivo legal que coloca em vigor o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE). Este 

Decreto trata em seu artigo 1° que o referido Plano de Metas é a conjugação dos esforços da 
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União, Estados e Municípios, atuando em regime de colaboração com as famílias e 

comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica (BRASIL, 2007b). A 

qualidade deveria ser aferida baseada no IDEB.  

O IDEB é calculado mediante o desempenho dos alunos na Prova Brasil, que 

corresponde à média da proficiência em língua portuguesa e matemática numa escala de 0 a 

10, mais o fluxo escolar tendo por base as taxas de aprovação, evasão, repetência dos alunos 

por meio do censo escolar expresso numa escala de 0 a 1. 

Assim, a questão da qualidade da educação nas políticas educativas também passou a 

estar vinculada ao discurso da responsabilização de todos os sujeitos da sociedade civil pelo 

êxito da educação. No âmbito escolar, a responsabilização pela qualidade seria partilhada por 

todos os segmentos da comunidade escolar, o que significa também a indução a que os 

sujeitos escolares empreendessem esforços em alcançar as metas a serem aferidas pelo IDEB. 

A responsabilização pelo êxito ou não nos resultados seria muito mais de seus atores 

imediatos do que propriamente dos elaboradores das políticas educativas, ou seja, os 

responsáveis por alcançar os resultados projetados, conhecedores das reais necessidades 

educacionais, não têm nem mesmo parte na elaboração das reformas educativas.  

Desse modo, ao realizar a leitura das propostas das políticas educativas, é possível 

identificar claramente distribuição de responsabilidades em prol da melhoria da qualidade da 

educação escolar no país. Entretanto, ao considerar a realidade das escolas públicas 

brasileiras, a impressão patente é de que a responsabilidade das instâncias governamentais se 

restringe à elaboração de diversos materiais, desenvolvidos com a contribuição de várias 

organizações (governamentais, civis e empresariais), que servem para nortear as práticas das 

instituições visando alcançar um padrão de qualidade da educação escolar, ficando a cargo da 

escola empreender todos os esforços necessários em busca de meios que possibilitem o 

alcance dos melhores resultados (OLIVEIRA, 2015). 

No que se refere ao IDEB, ao mesmo tempo em que admitimos se tratar de um  

indicador que pode trazer informações importantes que permitem alimentar políticas de 

monitoramento, avaliação e redirecionamento das políticas educativas, defendemos que tal 

instrumento deve ser aperfeiçoado de modo a agregar outros elementos que possibilitem 

compreender melhor a complexidade do sistema educativo e as especificidades dos contextos 

das escolas. Os indicadores tendem a produzir uma concepção de qualidade centrada nos 

resultados por meio dos testes padronizados de larga escala, acentuando as desigualdades 

escolares e, consequentemente a competitividade entre as escolas. Além disso, as diversas 

interpretações em torno desses dados tendem a ignorar os contextos socioeconômicos e 
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socioculturais dos estudantes e as condições objetivas de cada escola. Entendemos que a 

busca pela qualidade social da educação observará os diversos aspectos que interferem nos 

processos e nas condições de ensino e aprendizagem. 

Oliveira (2015) alerta que é preciso atentar para o modo de produção dos resultados 

das avaliações estandardizadas, visto que em alguns contextos tais resultados são forjados, 

não refletindo a realidade.  A autora argumenta que nem sempre os índices dessas avaliações 

refletem o resultado do trabalho empreendido pelas escolas, ao contrário, por vezes são 

produzidos por diferentes vias que incluem desde os excessivos treinos dos alunos para 

responderem questões elaboradas nos padrões das avaliações externas até a manipulação de 

dados com o objetivo de atender interesses nem sempre condizentes com os objetivos 

educacionais. Observa-se a possibilidade de esses dados serem produzidos por outras formas 

que não as desejadas, apenas para:   

 

(...) demonstrar, por meio de instrumentos estatísticos, um falso avanço na 

qualidade educacional construído a partir da fabricação de dados que, entre 

outras consequências, acaba por produzir rankings interescolares que geram 

competitividade, responsabilização e relações esquizofrênicas entre os 

indivíduos que passam a alimentar um desejo desenfreado de alcance de 

resultados ainda que estes não produzam retorno imediato do ponto de vista 

do progresso material e profissional, conforme pregam os princípios 

meritocráticos desenvolvidos nos modelos de gestão que seguem à lógica 

empresarial da Qualidade Total (op. cit., p. 79, 80).  

 

Diante do exposto, a autora evidencia que a grande questão é compreender o que esses 

índices realmente representam e em que medida eles sinalizam reais avanços na educação 

brasileira. 

Deste modo, insistimos em afirmar que defendemos uma noção de qualidade que se 

sobrepõe aos valores do mercado, qual seja, a perspectiva de qualidade social. Nesta 

perspectiva, significa dizer que o conceito de qualidade:   

(...) não pode ser reduzido a rendimento escolar, nem tomado como 

referência para o estabelecimento de mero ranking entre as instituições de 

ensino. Assim, uma educação com qualidade social é caracterizada por um 

conjunto de fatores intra e extra-escolares que se referem às condições de 

vida dos alunos e de suas famílias, ao seu contexto social, cultural e 

econômico e à própria escola – professores, diretores, projeto pedagógico, 

recursos, instalações, estrutura organizacional, ambiente escolar e relações 

intersubjetivas no cotidiano escolar (DOURADO, 2007, p. 940). 

 

Não se pode, portanto, falar em qualidade social sem considerar as muitas partes inter-

relacionadas entre si. Alguns autores contribuem com o debate da qualidade social da 

educação ao se proporem discutir sobre as dimensões intrínsecas e extrínsecas da realidade 
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escolar, ou seja, o conjunto de fatores internos e externos à escola que refletem na qualidade 

escolar. Destacamos neste estudo as contribuições de Dourado, Oliveira e Santos (2007), 

Dourado e Oliveira (2009) e Silva (2009).  

Dourado, Oliveira e Santos (2007) destacam que diversos elementos podem ser 

considerados indispensáveis para uma educação escolar eficaz, em virtude da pluralidade de 

significados do que seja uma escola de qualidade. Nesse sentido, para falar em escola de 

qualidade é preciso levar em consideração um conjunto de qualidades ou de aspectos 

envolvidos. Entretanto, é fundamental identificar e apontar os elementos que são comuns a 

uma boa escola, identificando as semelhanças a serem consideradas para tal qualificação, 

mesmo considerando que “as escolas de boa qualidade são produzidas em realidades e em 

condições objetivas bastante diferenciadas” (op. cit., p. 11). 

Esses autores identificaram que, entre outros fatores, uma educação de qualidade é 

decorrência de “uma construção de sujeitos engajados pedagógica, técnica e politicamente no 

processo educativo” (op. cit., p. 11), mesmo que muitas vezes não sejam favoráveis “as 

condições objetivas de ensino, as desigualdades de origem sócio-econômica e culturais dos 

alunos, a desvalorização profissional” (op. cit., p.11) e que haja limitações no tocante à 

atualização permanente dos profissionais da educação. Diante disso, os autores afirmam que 

para a construção de uma escola de qualidade não são determinantes apenas os insumos 

indispensáveis, mas se faz necessário que “os trabalhadores em educação, juntamente com os 

alunos e pais, sejam participantes ativos para a produção dessa escola que apresenta 

resultados positivos no que se refere à aprendizagem” (op. cit., p. 11). 

Considerando as múltiplas significações e dimensões do conceito de qualidade da 

educação, e buscando contribuir para a construção de referências analíticas, Dourado e 

Oliveira (2009) indicam as dimensões extra e intraescolares que estão presentes na construção 

desse conceito. Essas dimensões abarcam aspectos como: a dinâmica pedagógica, ou seja, os 

processos de ensino-aprendizagem; os currículos; as expectativas de aprendizagem; os 

distintos fatores extraescolares que intervêm direta ou indiretamente nos resultados 

educativos. 

As dimensões extraescolares envolvem dois níveis: o espaço social e as obrigações do 

Estado. O espaço social se refere a aspectos como: a dimensão socioeconômica e cultural dos 

envolvidos; a necessidade do estabelecimento de políticas públicas e projetos escolares para o 

enfrentamento de questões diversas da atualidade; a gestão e organização adequada da escola, 

objetivando lidar com a situação de heterogeneidade sociocultural dos estudantes, entre 

outros. Já o nível de obrigações do Estado diz respeito às obrigações deste em relação aos 
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direitos dos cidadãos e à escola, obrigações atinentes a aspectos como: a obrigatoriedade da 

educação básica; definição e garantias padrões de qualidade, incluindo a igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola, etc.  

As dimensões intraescolares, por sua vez, foram explicitadas pelos autores em quatro 

planos. São eles: 

 O plano do sistema – condições de oferta do ensino – refere-se à garantia de 

instalações gerais adequadas aos padrões de qualidade, definidos pelo sistema 

nacional de educação em conformidade com a avaliação positiva dos usuários.  

 O plano de escola – gestão e organização do trabalho escolar – diz respeito à 

estrutura organizacional compatível com a finalidade do trabalho pedagógico; 

planejamento, monitoramento e avaliação dos programas e projetos; organização do 

trabalho escolar compatível com os objetivos educativos estabelecidos pela 

instituição, visando a aprendizagem dos alunos; mecanismos adequados de 

informação e de comunicação entre os segmentos da escola; gestão democrático-

participativa, etc.  

 O plano do professor – formação, profissionalização e ação pedagógica – relaciona-

se ao perfil docente: titulação/qualificação adequada ao exercício profissional; vínculo 

efetivo de trabalho; dedicação a uma só escola; valorização da experiência docente; 

progressão na carreira, por meio da qualificação permanente e outros requisitos; 

políticas de formação e valorização do pessoal docente; garantia de carga horária para 

a realização de atividades de planejamento, estudo, reuniões pedagógicas, 

atendimento a pais etc.  

 O plano do aluno – acesso, permanência e desempenho escolar – relaciona-se ao 

acesso e condições de permanência adequadas à diversidade socioeconômica e 

cultural e à garantia de desempenho satisfatório dos estudantes; consideração da visão 

de qualidade que os pais e estudantes têm da escola; processos avaliativos centrados 

na melhoria das condições de aprendizagem; percepção positiva dos alunos quanto ao 

processo de ensino-aprendizagem, às condições educativas e à projeção de sucesso no 

tocante a trajetória acadêmico-profissional, etc. 

 

Em suma, os autores nos ajudam a compreender que na construção do conceito de 

qualidade, é preciso ter clara a concepção de escola e de sociedade que se almeja, assim como 
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os condicionantes sociais também devem ser observados, ou seja, é preciso levar em 

consideração as condições necessárias para a construção de uma educação de qualidade.  

Neste mesmo caminho, Silva (2009) também contribui com a discussão sobre a 

qualidade da educação discorrendo sobre os aspectos sinalizadores de qualidade social da 

educação, alimentando o debate para a construção de referenciais para a qualidade, 

discorrendo sobre os fatores externos e internos à escola. Como determinantes externos que 

serviriam como referência da qualidade da educação escolar, a autora cita os seguintes: 

 Fatores socioeconômicos: condições de moradia; situação de trabalho ou de 

desemprego dos responsáveis pelo estudante; renda familiar; distância dos locais de 

moradia e de estudo, entre outros. 

 Fatores socioculturais: escolaridade da família; tempo dedicado pela família à 

formação cultural dos filhos; hábitos de leitura em casa; viagens, recursos 

tecnológicos em casa; expectativas dos familiares em relação aos estudos e ao futuro 

das crianças e dos jovens, etc. 

 Financiamento público adequado: decisões coletivas referentes aos recursos da escola; 

conduta ética no que concerne ao uso dos recursos e transparência financeira e 

administrativa, etc. 

 Compromisso dos gestores centrais com a boa formação dos docentes e funcionários 

da educação: proporcionando o ingresso por concurso público, a formação continuada 

e a valorização da carreira; ambiente e condições propícias ao bom trabalho 

pedagógico, etc. 

 

Como elementos internos que sinalizam a qualidade social da educação, Silva (2009) 

aponta fatores como a organização do trabalho pedagógico e gestão da escola, os projetos 

escolares, as formas de comunicação da escola com as famílias, o ambiente saudável, o 

respeito às diferenças e o diálogo como princípio básico, o trabalho colaborativo e as práticas 

efetivas de funcionamento dos colegiados e/ou dos conselhos escolares. A autora enfatiza que 

a permanência e o sucesso dos estudantes dependem também de algumas atitudes dos 

profissionais da escola, tais como: saber reconhecer as potencialidades individuais, criar 

mecanismos que facilitem o “desenvolvimento do espírito público, responsável e 

colaborativo”; (op. cit., p. 225), desenvolver a criatividade e a inovação, através de atividades 

e projetos voltados para temas atuais, etc. 
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A mesma autora entende que a qualidade social da educação não pode ser ajustada aos 

limites e fórmulas numéricas que queiram “medir um resultado de processos tão complexos e 

subjetivos, como advogam alguns setores empresariais, que esperam da escola a mera 

formação de trabalhadores e de consumidores para os seus produtos” (op. cit. 2009, p. 225). A 

escola de qualidade social, na perspectiva da autora é aquela que:  

 

(...) atenta para um conjunto de elementos e dimensões socioeconômicas e 

culturais que circundam o modo de viver e as expectativas das famílias e de 

estudantes em relação à educação; que busca compreender as políticas 

governamentais, os projetos sociais e ambientais em seu sentido político, 

voltados para o bem comum; que luta por financiamento adequado, pelo 

reconhecimento social e valorização dos trabalhadores em educação; que 

transforma todos os espaços físicos em lugar de aprendizagens significativas 

e de vivências efetivamente democráticas (op. cit. 2009, p. 225). 

 

Como vimos, diversos elementos internos e externos à escola contribuem para a 

constituição da sua qualidade, desde as condições econômicas e sociais dos estudantes até o 

investimento público adequado (investimentos em infraestrutura, valorização dos 

profissionais de educação, etc.), passando também pela organização interna da escola. 

Entendemos, então, que cada escola deverá construir seus referenciais de qualidade, 

considerando seu contexto social e cultural. 

Partindo do entendimento de que a qualidade social da educação está intrinsecamente 

relacionada com a democracia, depreendemos que a organização da gestão escolar pode 

revelar o significado de qualidade existente na escola. Numa perspectiva de qualidade social, 

a gestão democrática condiz com a garantia de igualdade de condições no acesso à 

escolarização, visando a superação das desigualdades sociais, bem como corresponde à 

horizontalidade das relações existentes na escola.  

Uma gestão escolar com ênfase na qualidade social incentivará a criação de 

mecanismos de participação para que os sujeitos dos diferentes segmentos da comunidade 

escolar possam discutir e deliberar sobre todos os aspectos que dizem respeito à escola, 

inclusive sobre a construção dos referenciais acerca de qualidade que a escola almeja. 

Em relação à compreensão de qualidade, há de se ter claro qual a formação que se 

almeja para os estudantes. Libâneo, Oliveira e Toschi (2007) corroboram que no contexto da 

sociedade moderna, um dos objetivos fundamentais para a construção de uma educação 

pública de qualidade é a formação para a cidadania crítica e participativa. Tal formação 

refere-se a preparar os cidadãos para serem capazes de interferir criticamente sobre a 

realidade, a fim de transformá-la. A escola deve investir para que se tornem críticos e 
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engajados na luta pela justiça social, bem como deve contemplar a preparação para a vida em 

sociedade, que consiste numa exigência educativa visando o fortalecimento da esfera pública 

sobre a estatal. 

Assim, entendemos que uma educação de qualidade social se regerá por princípios 

democráticos e terá definido claramente os padrões de qualidade que deseja alcançar, 

sobretudo, o tipo de sujeito que almeja formar. Nessa perspectiva, uma escola de qualidade 

social se pautará por uma formação que visa desenvolver valores sociais como igualdade, 

inclusão, solidariedade, justiça social, cidadania, entre outros.  

Neste sentido, diz respeito a uma formação ampla a ser construída coletivamente em 

que se busque permanentemente a vivência da democracia: 

Com base no complexo papel da educação, buscamos situar a concepção de 

qualidade socialmente referenciada como aquela que busca afirmar a 

formação ampla dos indivíduos e contribuir para a cidadania, ou seja, como 

prática resultante de processos coletivos, do exercício da participação e da 

vivência da gestão democrática (DOURADO, 2013, p. 9) 

 

Nessa mesma perspectiva, Paro (2000) afirma não ser possível conceber uma educação 

pública de qualidade sem levar em consideração os fins sociais da escola, que significa 

“educar para a democracia”, tendo em vista que a verdadeira democracia se caracteriza, dentre 

outros aspectos: 

(...) pela participação ativa dos cidadãos na vida pública, considerados não 

apenas como "titulares de direito", mas também como "criadores de novos 

direitos", é preciso que a educação se preocupe com dotar-lhes das 

capacidades culturais exigidas para exercerem essas atribuições, 

justificando-se portanto a necessidade de a escola pública cuidar, de forma 

planejada e não apenas difusa, de uma autêntica formação do democrata 

(PARO, 2000, p. 30). 

 

Os autores nos ajudam a compreender que uma educação pública de qualidade deve 

abarcar a formação para a democracia, e nestes termos, está atrelada à formação cidadã, como 

um dos elementos imprescindíveis para alcançar a almejada qualidade social da educação. 

Neste sentido, não se resume à aquisição de conhecimentos disciplinares passíveis de serem 

aferidos pelos testes padronizados, cujo resultado é o bom desempenho. 

Nossa investigação está pautada nas perspectivas teóricas acima levantadas. 

Passaremos à caracterização do nosso campo de estudos com o intuito de proporcionar ao 

leitor algumas informações relativas às suas especificidades. Em seguida, passaremos a nos 

debruçar sobre os procedimentos metodológicos e tratamento dos dados empíricos da nossa 

pesquisa.  
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6 CAMPO DE ESTUDOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS DA 

PESQUISA EMPÍRICA 

 
A partir deste capítulo trataremos dos dados coletados relacionados ao nosso campo de 

estudos, quais sejam: documentos institucionais, entrevistas e os registros das observações. 

Primeiramente, com a finalidade de melhor situar o leitor, faremos uma apresentação 

institucional através de uma breve retomada histórica, apontando também alguns elementos 

da organização atual, com destaque aos mecanismos democratizantes. Trataremos 

posteriormente dos procedimentos e etapas da coleta de dados da pesquisa empírica.  

Inicialmente destacamos alguns desafios que tivemos que enfrentar no decorrer da 

pesquisa. Um aspecto que inicialmente nos inquietou diz respeito ao fato de trabalharmos na 

insituição pesquisada ao mesmo tempo que desenvolvíamos a investigação. Se, por um lado 

esse aspecto nos forneceu uma maior facilidade de acesso aos dados que precisávamos 

levantar, portanto, certa proximidade com o objeto de estudo, proporcionando assim 

vantagens no percurso da pesquisa, por outro lado, porém, determinou que alguns cuidados 

fossem  tomados visando manter o equilíbrio entre o foco de pesquisa e a ética profissional. 

Na fase inicial da pesquisa, tínhamos a sensação de conhecermos muito do que se passava na 

escola, porém, aos poucos foi posssível perceber que, embora partíssemos de um 

conhecimento prévio, havia muito ainda a aprender e ser explorado, sendo necessário 

construir novos pontos de vista. O aporte teórico selecionado foi imprescindível para a análise 

da realidade, auxiliando na manutenção do foco de pesquisa.  

Neste sentido, salientamos que nossa familiaridade com o campo de estudos não se 

configura em si como uma ameaça  à  pesquisa em questão, pois conforme nos destaca 

Severino (2000, p. 214), “(...) qualquer pesquisa, em qualquer nível, exige do pesquisador um 

envolvimento tal que seu objeto de investigação passa a fazer parte de sua vida, a temática 

deve ser realmente uma problemática vivenciada pelo pesquisador, ela deve lhe dizer 

respeito”. Passemos a discorrer sobre o lócus de investigação. 

 

6.1 Caracterização do campo de estudos 

 

A escola em foco está prestes a completar 58 anos. O CAp da UFPE teve sua fundação 

em 10 de março de 1958, com o nome de Ginásio de Aplicação, pois inicialmente ofertava 

apenas as séries correspondentes ao  antigo ginásio (atualmente denominados 6° ao 9° ano do 

ensino fundamental). Funcionava como laboratório experimental da Faculdade de Filosofia. 
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Alguns dos seus objetivos iniciais giravam em torno da formação prática dos licenciandos e a 

pesquisa metodológica de ensino, bem como a elaboração de técnicas pedagógicas e 

educacionais a serem repassadas para as escolas das redes municipais e estaduais. Em 1969, 

houve a ampliação dos seus níveis de ensino com a implantação do ensino secundário (atual 

ensino médio), e passou a ser denominado de Colégio de Aplicação.  

À época de sua criação, a forma de ingresso ao ginásio nas escolas em geral ocorria 

obrigatoriamente mediante a realização de exames admissionais, conforme Decreto n° 4.244 

de 1942 (BRASIL, 1942), assim, o mesmo ocorria no CAp. Posteriormente, mesmo com as 

mudanças na legislação através da extinção de tais exames, o CAp UFPE permanece nos dias 

atuais com o rigor seletivo característico dos exames admissionais, fazendo com que o 

Colégio atraia uma clientela específica de alunos oriundos de classe média, cujos pais têm 

bom nível de escolarização e possuem uma infraestrutura adequada para um bom 

desenvolvimento escolar.  

Para ingressarem no Colégio, os estudantes precisam se submeter a uma seleção que 

consta da aplicação de provas de português e matemática, as quais são realizadas ao final de 

cada ano letivo para as turmas dos 6° anos do ensino fundamental, seleção em que os 

candidatos enfrentam uma alta concorrência. Nos últimos anos o número de inscritos têm sido 

em média 1.700 candidatos para 55 vagas, ou seja, uma concorrência de aproximadamente 30 

candidatos por vaga (COLÉGIO DE APLICAÇÃO, 2015), superior à concorrência de muitos 

cursos altamente concorridos nos vestibulares das universidades mais renomadas do país. Em 

relação às demais séries, no caso de existência de vagas oriundas de evasão ou retenções (o 

que raramente acontece), também há a possibilidade de seleção por provas.  

Um dos objetivos do CAp desde sua criação também consistiria em proporcionar uma 

formação diferenciada para os estudantes. Em depoimento ao dossiê publicado em 

comemoração aos 40 anos do Colégio em 1998, o então Reitor da UFPE, Mozart Neves 

Ramos, declarou que a instituição desenvolvia em seus alunos uma forma própria de pensar e 

de se comunicar através das variadas formas de linguagem, constituindo-se em “um berço de 

formação de futuros profissionais qualificados, preparando-os para o exercício pleno da 

cidadania” (UFPE, 1998, p. 8).  

Nesse mesmo dossiê, a primeira orientadora do Serviço de Orientação Educacional 

(SOE) do CAp, Dulce Campos Dantas, declarou que os alunos vivenciavam uma educação 

que combinava ideais de autonomia com princípios de liberdade e disciplina, considerando o 

aluno como sujeito do seu processo educativo, o que levava os educadores a “valorizar os 
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modos mais compatíveis com a auto-atividade dos pontos de vista do pensamento, da 

criatividade e da criticidade” (op. cit., p. 14).  

Quanto à sua dependência administrativa, o CAp pertence à rede pública federal, situa-

se no campus universitário da UFPE, tendo como vizinhos os diversos centros de cursos de 

nível superior. Localizado no Recife (no estado de Pernambuco), região que possui um dos 

piores indicadores do IDEB, o CAp  mantém o melhor IDEB do Brasil. Além disso, possui 

quadro docente com alta titulação acadêmica, jornada ampliada de estudos para os alunos, 

localização em ambiente universitário, entre outros aspectos que sustentam seu prestígio 

social, constituindo-se como uma verdadeira ilha de excelência.  

Do ponto de vista normativo, o Colégio é regido pela Portaria Normativa Nº 01 de 

1993 (UFPE, 1993), atribuída pelo então reitor da universidade, tendo em vista que à época o 

Colégio não se enquadrava entre os órgãos previstos no Estatuto e no Regimento Geral da 

Universidade. O estatuto da UFPE de 1974, vigente no período da regulamentação da referida 

Portaria Normativa (op. cit.), não fazia menção ao CAp e reconhecia a Universidade como 

uma instituição de educação superior apenas. Sendo assim, o Colégio deveria providenciar 

seu próprio regimento interno de funcionamento, mas enquanto isso não acontecesse, a 

estrutura organizacional e o funcionamento deveriam obedecer aos dispostos da Portaria 

supracitada.  

Tendo em vista que o CAp até os dias atuais ainda não possui seu próprio regimento, 

continua a se pautar pela Portaria Normativa supracitada. Sendo que na proposta do novo 

Estatuto da UFPE, aprovado em maio de 2015, mas ainda em processo de homologação, há o 

reconhecimento da educação básica como uma modalidade de curso ofertada pela 

Universidade (UFPE, 2015a). Neste sentido, o CAp é mencionado no referido  documento 

como uma unidade vinculada ao Centro de Educação (CE) da UFPE, porém, com certo grau 

de autonomia. 

O CAp apresenta certas dificuldades em relação a sua autonomia, tendo em vista que 

está subordinado  administrativamente ao CE e à Reitoria da UFPE e, em muitos momentos 

não há uma clareza no tocante às competências de cada uma dessas instâncias em relação ao 

CAp. Mesmo assim, o Colégio possui grande autonomia para administrar sua rotina, seu 

calendário, o financeiro, a gestão de pessoas, etc., semelhantemente ao que acontece nos 

centros da Universidade. 

 O Colégio está subordinado ao CE, segundo um documento antigo (direção do CAp 

não sabe informar que documento é esse, provavelmente um documento do CE),  sendo que 

na prática as únicas decisões ou solicitações a serem submetidas ao CE têm sido a liberação 
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de servidores para participar de atividades (curso, congressos, etc.) fora do país ou do estado e 

alguns casos específicos de solicitação de serviços que necessitem de licitações. As demais 

decisões, de forma geral, são informadas mas não propriamente submetidas à Reitoria. 

Se por um lado, o olhar da mídia e da sociedade em geral sobre o CAp é de 

reconhecimento acadêmico, por outro lado, na própria universidade em que se insere, 

reivindica  um maior reconhecimento de suas funções, assim como reconhecimento político e 

acadêmico.  

As mudanças nas formas de entender o papel dos CAps e a natureza de uma escola de 

educação básica imersa na estrutura universitária, decorrentes das diferentes concepções 

políticas e acadêmicas,  sempre geraram a constante busca desses Colégios pela identidade, 

pois ao longo dos anos foi questionada a legitimidade da existência destes nas universidades. 

No caso específico do CAp UFPE, alguns pontos polêmicos em torno da questão seriam seus 

reais objetivos e função social, a elitização do público discente da instituição, a carreira e a 

função do corpo docente, entre outras questões.  

Quanto à estrutura física, dispõe atualmente de uma área total estimada de 8.400,75m
2, 

sendo de 4.712,46m
2 

de área construída.  

Em relação às modalidades de ensino ofertadas, possui do 6° ao 9º ano do Ensino 

Fundamental e todo o Ensino Médio. A instituição atende cerca de 420 alunos, possui um 

total de 14 turmas, sendo 2 turmas por série. Cada turma possui em média 30 alunos.  Os 

alunos têm uma jornada de estudos ampliada na escola em que, além das manhãs possuem 

duas ou três tardes com aulas, com exceção da terceira série do ensino médio, que apenas têm 

aulas pela manhã. Além de 14 salas de aula com ar-condicionado e datashow, apresenta outras 

dependências como: salas de línguas estrangeiras, laboratórios de Física e Tecnologias, 

Química, Biologia; quadra esportiva, sala de Artes, etc.  

A instituição apresentou em 2014 um quadro efetivo composto por 44 professores.  Os 

docentes são, em maioria, mestres (17) e doutores (16); existem também professores 

especialistas (10)  e graduado (1). A Tabela 3 nos mostra a proporção dos professores do CAp 

por titulação: 

Tabela 2 - Proporção de professores por maior titulação apresentada- 2014 
Faixa Etária Docentes % 

Graduado 1 2 

Especialista  10 23 

Mestre  17 39 

Doutor  16 36 

Total 44 100 

Fonte: COLÉGIO DE APLICAÇÃO, 2015 
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O CAp também possui um quadro de 25 servidores técnico-administrativos efetivos, 

distribuídos em diversos setores, nomeados através de concurso público, para o cumprimento 

de uma carga horária de 40 horas semanais, sendo que atualmente vem ocorrendo a 

flexibilização da jornada de trabalho desses servidores em 30 horas semanais em caráter 

experimental. Tal processo de flexibilização da jornada de trabalho para este segmento vem 

ocorrendo na Universidade como um todo. A maioria dos técnico-administrativos do CAp 

possui qualificação acima da exigida para seus cargos. Esses profissionais atuam em diversos 

setores subsidiando os trabalhos administrativos e pedagógicos da escola (COLÉGIO DE 

APLICAÇÃO, 2015).   

O Colégio conta com diversos setores, dentre os quais destacamos os setores que 

subsidiam mais diretamente o trabalho pedagógico docente, quais sejam: o SOE (Serviço de 

Orientação Educacional- atua mais diretamente nas relações escola-família), o SOEP (Serviço 

de Orientação e Experimentação Pedagógica – atua nas questões relacionadas à prática e 

metodologia docente, currículos, etc.) e o Serviço Disciplinar (trata das questões relacionadas 

às ocorrências disciplinares dos alunos). O Colégio possui um coordenador de ensino 

fundamental e uma coordenadora de ensino médio.  

No período de nossas observações, o diretor em exercício era um dos professores de 

Biologia, doutor em Botânica; já a vice-diretora, uma professora de língua portuguesa, 

doutora na área de Letras; ambos estavam nos últimos meses do mandato. Cabe ressaltar que 

os diretores do CAp não possuem uma formação específica para atuarem na direção da escola. 

No tocante aos mecanismos de democratização, o documento do Projeto Político 

Pedagógico Institucional (PPPI) do CAp afirma proporcionar espaços de diálogos com o 

objetivo de envolver os segmentos da comunidade escolar: professores, técnicos, alunos, pais 

de alunos, “bem como a própria Universidade em suas ações e deliberações, buscando 

permanentemente aprimorar as formas de participação coletiva e harmônica da comunidade 

escolar, em todos os seus segmentos, na gestão do Colégio” (COLÉGIO DE APLICAÇÃO, 

2015). Neste sentido, a escola afirma adotar uma gestão democrática através dos seguintes 

mecanismos: 

 

 Eleição para diretores - A direção do CAp da UFPE é eleita pela comunidade escolar 

(professores, servidores técnicos e alunos) para um mandato de 4 anos, sendo 

permitida uma recondução. Recentemente houve alteração em relação aos pesos 

percentuais para a eleição. Anteriormente, o voto possuía pesos percentuais 

diferenciados para os segmentos, quais sejam: 70% para professores, 20% para 
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técnico-administrativos e 10% para alunos. Atualmente, o voto passou a ser paritário. 

Trataremos mais adiante desta questão na seção 7.  

 Conselho Técnico-Administrativo (CTA) - Instância responsável por gerir o Colégio 

com os diretores, é um órgão deliberativo e consultivo de caráter administrativo. 

Segundo a Portaria Normativa que regula o funcionamento do Colégio (UFPE, 1993), 

o CTA é formado por representantes dos diferentes segmentos que compõem a 

comunidade escolar: diretor, vice-diretora, os chefes das Áreas de Estudos, 

coordenadores de ensino fundamental e médio, supervisores dos setores de apoio 

pedagógico “Serviço de Orientação Educacional” (SOE) e “Serviço de Orientação e 

Experimentação Pedagógica” (SOEP), representante dos servidores técnicos,  

representante dos pais de alunos, representante da Reitoria. Sendo que na prática, este 

último não participa. Podem participar também, como convidados pelo diretor do 

Colégio, mesmo sem direito a assento formal, representantes do Grêmio Estudantil e 

representantes de outros setores da escola que não constam na portaria normativa.  As 

reuniões do CTA ocorrem semanalmente. Ao CTA cabe, dentre outras proposições: 

assessorar de forma consultiva o diretor do Colégio; aprovar questões relacionadas a 

normas complementares; aprovar licenças, afastamentos e transferência de docentes; 

aprovar procedimentos para concursos públicos para o Colégio; aprovar composição 

de comissões de trabalho; aprovar proposta orçamentária e plano de aplicação de 

recursos; apreciar as decisões do diretor, etc. (UFPE, 1993). 

 Pleno - constituído por todos os docentes efetivos e técnicos de nível superior, tem 

caráter consultivo e deliberativo sobre as questões que lhe forem submetidas pelo(a) 

Diretor(a) (UFPE, 1993); nesta instância são tratadas questões de ordem pedagógica e 

administrativa. 

 Áreas de Estudos - As disciplinas curriculares no CAp são divididas em três Áreas de 

Estudos, a saber: 1) Comunicação, Expressão e Educação Artística, 2) Estudos 

Sociais, 3) Ciências Exatas e da Natureza. Os professores devem se reunir 

semanalmente em suas respectivas Áreas para discutirem questões pedagógicas e 

administrativas, tais como: “propor e executar estudos e ações visando o 

aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão, desenvolvidos no Colégio”; 

deliberar sobre assuntos de sua Área e, encaminhar ao Diretor e ao CTA  “propostas e 

solicitações referentes às instalações, equipamentos e materiais necessários à 

manutenção e melhoria do ensino de suas disciplinas”, etc. (UFPE, 1993). Cada Área 

de Estudos possui uma chefia eleita por seus pares para um mandato de um ano. 
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 Conselho de Classe - são bimestrais e correspondem a um momento em que 

professores e alunos podem realizar uma avaliação mútua. Constitui-se em um 

momento formal em que são discutidas a situação atual dos alunos e as possibilidades 

de avanço que visem o alcance dos objetivos de aprendizagem pretendidos. Cada 

turma tem um conselho bimestral. Durante o ano letivo, são realizados 5 (cinco) 

conselhos de classe: um conselho de classe prognóstico, três conselhos de classe para 

acompanhamento e um conselho de classe para efeito promocional dos alunos. 

Participam dos conselhos de classe: o supervisor de turma, a totalidade de professores 

de cada turma, alunos do CAp, estagiários de licenciaturas diversas e integrantes da 

equipe pedagógica. O diferencial dos conselhos de classe do CAp está na participação 

dos alunos da escola e dos estagiários das licenciaturas. Para a participação dos alunos 

nos Conselhos de Classe, são realizados pelo SOE encontros prévios com as turmas 

para uma preparação dos alunos, a fim de que possam realizar a autoavaliação da 

turma, bem como a avaliação dos docentes e do processo ensino-aprendizagem. 

Posteriormente, nos conselhos de classe, os alunos têm a oportunidade de apresentar 

suas considerações sobre esses aspectos. 

 Associação de Pais de Alunos do Colégio de Aplicação (APAC) -  A APAC é uma 

entidade sem fins lucrativos, cuja presidência é eleita pelos pais dos alunos. Segundo 

informações obtidas por pais que dirigiam a Associação no período da nossa pesquisa 

empírica, os principais objetivos dessa instância seriam: sugerir, promover e participar 

de ações que contribuam para a melhoria do ensino e aprendizagem dos alunos; 

promover e participar de encontros regulares, atividades festivas e culturais, 

ordinariamente dentro da comunidade formada pelos pais, alunos, professores e 

demais servidores do Colégio de Aplicação da UFPE; buscar parcerias com empresas 

públicas e privadas com o objetivo de captar recursos financeiros ou matérias que 

visem à melhoria do ensino; desenvolver ações que visem integrar escola à 

comunidade. Já as principais atividades da Associação consistiriam em: participação 

em reuniões do CTA do CAp; reuniões com representantes da Reitoria da UFPE; 

contatos com instituições privadas em temas de interesse dos pais, tais como: cursos 

de língua estrangeira, empresa de fardamento e sindicato de transporte escolar; contato 

com os diversos meios de divulgação (rádios, blogs, jornais e televisão) para 

conscientização da sociedade, bem como buscar a sensibilização da Reitoria da UFPE 

para os problemas que ocorrem dentro do CAp; recepção dos novos pais cujos filhos 

foram aprovados no processo seletivo do CAp. 
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 Grêmio Estudantil- Os integrantes do Grêmio do CAp são alunos eleitos anualmente 

pelos estudantes. Atualmente existem 6 cargos na gestão  dessa instância colegiada: 1) 

o diretor financeiro,  responsável pelas finanças e encarregado de promover ações para 

arrecadar dinheiro; 2) diretor de comunicação, encarregado pelo jornal do grêmio e 

também pela divulgação de eventos; 3) diretor de relações interpessoais, responsável 

por encaminhar questões referentes às relações entre os alunos, entre aluno e 

professor, etc.; 4) diretor cultural, responsável pela organização de eventos; 5) diretor 

esportivo, encarregado da organização dos jogos internos; 6) diretor de atuação social, 

designado para tentar resgatar o papel do Colégio na sociedade. Segundo uma das 

integrantes do Grêmio, o objetivo seria “mostrar para os alunos que eles também são 

participantes da sociedade”. Ainda no que tange à existência desses cargos, integrantes 

do Grêmio afirmam que na prática, os alunos acabam trabalhando em conjunto e todos 

fazem tudo. As principais atividades e atribuições desenvolvidas pelo Grêmio são: o 

“Clube de debates”, que consiste em organizar momentos de palestras sobre temas de 

interesse dos alunos; campanhas de doação, em que alimentos são arrecadados pelos 

alunos e direcionados para instituições e projetos de doação; representar os alunos no 

CTA, entre outras. 

 Conselho de Representantes de Turma (CRT) - formado pelos estudantes 

representantes de turma, os quais se reúnem regularmente para tratar de questões de 

interesse dos alunos juntamente com o Grêmio Estudantil. 

 

Dentre as discussões que estão atualmente em pauta no CAp, destacamos: um projeto 

de implementação do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, que substituiria a seleção de 

ingresso por sorteio público, conforme recomendado pelo MEC e pelo CONDICAP, bem 

como possibilidades de mudança de ingresso dos alunos a partir dos 6° anos, com a 

possibilidade de cotas ou nivelamento. Cabe ressaltar aqui que a proposta do novo estatuto da 

Universidade prevê que a forma de acesso ao Colégio venha ocorrer mediante sorteio público 

e terá um ano para se adequar, após homologação do regimento. 

 

6.2 Procedimentos de coleta de dados e etapas da pesquisa empírica 

 

Nesta pesquisa tomamos como objetivo geral analisar a relação entre gestão escolar, 

participação e qualidade da educação.  Conforme delineamos na introdução desta dissertação, 

optamos pela abordagem qualitativa e nos pautamos nos moldes do estudo de caso, por 
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considerá-los mais pertinentes para o desenvolvimento de nossa investigação. 

Apresentaremos nesta subseção as etapas delineadas para a coleta de dados da pesquisa 

empírica. 

 Buscamos delimitar as etapas da pesquisa empírica de acordo com a técnica de coleta 

de dados que seria utilizada. Entretanto, em alguns momentos foi necessário recorrer às 

técnicas previstas para outras etapas. De modo sintético, apresentamos abaixo um quadro 

síntese dos procedimentos metodológicos da pesquisa de campo. 

 

Quadro 2: Objetivos específicos, pressupostos, etapas e procedimentos da pesquisa 

empírica 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PRESSUPOSTOS ETAPAS PROCEDIMENTOS 

- Analisar se as 

concepções e práticas 

de gestão da escola se 

aproximam mais de 

uma perspectiva de 

gestão democrática 

social ou gerencialista;  

 

- Analisar as 

singularidades da 

gestão dos Colégios de 

Aplicação no contexto 

da escola pública 

brasileira;  

 

- Investigar as 

concepções da 

qualidade da educação 

do CAp da UFPE. 

 

- Além das influências das 

políticas educativas do 

Estado, das reformas e 

legislações educacionais, no 

caso dos CAps federais, há 

de se considerar que a 

cultura organizacional 

também é construída a partir 

da gestão da própria 

universidade em que se 

inserem e das singularidades 

inerente à gestão desses 

colégios. Tais aspectos 

conferem um diferencial de 

gestão e uma perspectiva 

diferencial de qualidade da 

educação. 

- Existe a materialização de 

um paradigma híbrido de 

gestão no chão da escola, 

apontando ao mesmo tempo 

para tendências/concepções 

democráticas emancipatórias 

e gerenciais. 

1ª Etapa  - Análise Documental 

(documentos institucionais: PPPI, 

Portarias Normativas, Novo 

Estatuto da UFPE, Atas de CTA, 

questionários aplicados pela 

comissão de PPPI), etc. 

- Entrevistas informais (todos os 

segmentos) 

2ª Etapa  -Entrevistas semiestruturadas 

(equipe gestora, professores, 

técnico-administrativos, alunos e 

pais de alunos);  

- Observações (Reuniões dos 

colegiados como o CTA, 

Conselhos de Classe, Grêmio 

Estudantil e  CRT; encontros do 

SOE com os alunos, referentes à 

preparação para os conselhos de 

classe; Reuniões de construção e 

debate relativos ao documento do 

PPPI; d) reunião do segmento 

técnico-administrativo;);  

- Entrevistas informais (todos os 

segmentos); 

 

 

Na primeira etapa, coletamos informações por meio de análise documental. Os 

documentos objetos de nossa análise foram documentos institucionais do Colégio, como 

PPPI, Portaria Normativa que regula o funcionamento do CAp (UFPE, 1993), Portaria 

Normativa que rege a eleição para escolha de dirigentes do CAp com suas respectivas 

emendas e alterações (UFPE, 1999 e 2015b), atas de reuniões do CTA. Também foi 

necessário consultar o novo estatuto da UFPE em processo de homologação, pelo fator de 

conter artigos que versam sobre o funcionamento do Colégio.  
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Além dos documentos acima, foram objeto de nossa análise documentos em formato 

de questionário. Como integrante da comissão do PPPI do CAp, foi possível ter acesso aos 

questionários que foram aplicados com alunos de turmas do ensino fundamental e médio pela 

referida comissão. Tendo em vista que alguns questionamentos realizados coincidiram com 

objetivos e questionamentos de nossa pesquisa, passamos à seleção dos questionários para 

análise, estabelecendo alguns critérios. No total, foram aplicados 125 questionários com os 

alunos contendo questões abertas; a princípio, selecionamos 56 questionários que nos 

pareceram mais significativos para a pesquisa; por fim, selecionamos uma amostragem com 

aproximadamente 20 questionários. Alguns critérios que nortearam essa triagem foram os 

seguintes: a) contemplar alunos das diferentes séries, mas, sobretudo, alunos do ensino médio, 

por terem uma vivência maior na escola; também foram selecionados tanto questionários de 

alunos que apresentavam vivência em instâncias formais colegiadas (Grêmio estudantil e 

CRT), bem como alunos que não tiveram tal vivência; b) foram deixados fora da análise 

questionários que apresentaram respostas abreviadas e sem argumentações, tais como: 

participo, não participo, sim, não, suficiente, etc., assim como questionários que apresentaram 

respostas com pouca ou nenhuma clareza.  

A análise documental permite complementar as informações obtidas por meio de 

outras técnicas, podendo desvelar novos aspectos durante a pesquisa e validar as informações 

obtidas por outros procedimentos (LÜDKE & ANDRÉ, 2001). Nosso intuito nesta etapa 

pautou-se em identificar e analisar aspectos referentes às concepções de gestão democrática, a 

noção de participação dos diversos sujeitos da comunidade escolar no que diz respeito à 

tomada de decisão e às ações desenvolvidas na escola, bem como as compreensões explícitas 

e subjacentes em torno do fenômeno da qualidade da educação. 

Numa segunda etapa, realizamos entrevistas semiestruturadas e observações. Tivemos 

que realizar esses dois procedimentos num mesmo período, tendo em vista conciliar a 

disponibilidade dos participantes em serem entrevistados, com os momentos oportunos a 

serem observados vinculados ao nosso objeto de pesquisa. 

 Com a aplicação de entrevistas semiestruturadas, mesmo tendo um roteiro pré-

estabelecido foi possível interagir durante a entrevista realizando outros questionamentos que 

não estavavam previstos no roteiro, mas que eram pertinentes aos objetivos da pesquisa  

(LÜDKE & ANDRÉ, 2001). Durante a aplicação das entrevistas, abordamos professores, 

técnico-administrativos em educação, pais/responsáveis, alunos, membros da equipe gestora 

(diretor, vice-diretora e uma coordenadora de ensino), de acordo com a disponibilidade em 
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colaborar com nossa investigação e tentando contemplar alguns critérios na medida do 

possível. 

Por meio desse instrumento, procuramos conhecer como os sujeitos percebem a gestão 

da escola sobre aspectos da participação dos diferentes segmentos. Procuramos identificar 

como essa instituição vivencia a gestão escolar, ou seja, se a gestão democrática na escola 

investigada diz respeito simplesmente a uma situação de formalidade, ou se, concretiza-se nos 

momentos cotidianos da escola sendo marca de sua cultura organizacional. Também 

objetivamos com esta técnica identificar as concepções explícitas e subjacentes em torno da 

qualidade da educação.  

Em relação à escolha de professores, procuramos professores de diferentes disciplinas 

e áreas do conhecimento, buscando contemplar tanto aqueles que fazem parte da equipe 

gestora e com assento formal nos colegiadas, bem como sujeitos que não estivessem 

vinculados formalmente aos cargos de gestão; contudo, vale salientar que além do ensino, 

pesquisa e extensão, os professores do CAp devem desenvolver também cargos de gestão em 

esquema de rotatividade, a exemplo das chefias das Áreas de Estudos; de modo que, embora 

alguns professores entrevistados não exerçam cargos de gestão atualmente, é possível que a 

maioria dos entrevistados já tenham exercido funções de gestão anteriormente. Também 

procuramos mesclar na escolha, professores que possuíssem tempos de serviço diferenciados 

na instituição. Do segmento docente entrevistamos 8 professores:  o diretor e a vice-diretora 

(exercício 2012 a 2016), 1 (uma) coordenadora de ensino,  1(um) professor de História, 

1(uma) professora de Arte, 2 (dois) professores de Matemática, 1(um) professor de Música. 

Entre os professores entrevistados, dois são ex-diretores.  Para fins de sigilo em relação aos 

sujeitos participantes, em nossas análises os professores serão identificados com a sigla PROF 

seguida de numeração correspondente. Os membros da equipe gestora (diretor, vice-diretora e 

coordenadora de ensino) serão identificados com a sigla E. G., também seguida de 

numeração.  

Sobre a escolha dos técnico-administrativos, buscamos contemplar servidores de 

diferentes setores que tivessem também tempos de serviço diferenciados na instituição. Foram 

escolhidos tanto os técnicos que desenvolvem um trabalho de cunho mais pedagógico, a 

exemplo das pedagogas e dos assistentes de alunos, bem como aqueles cujas funções são de 

caráter mais administrativo. Foram entrevistados 7 (sete) sujeitos, dentre os quais, 1 (uma) 

secretária, 2 (duas) pedagogas, 1 (uma) bibliotecária e 3 (três) assistentes de alunos. Serão 

identificados na pesquisa com a sigla TÉC seguida de numeração correspondente.  
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Já em relação à escolha dos pais/responsáveis, buscamos constituir uma representação 

de participantes que contemplasse pais de alunos tanto do ensino fundamental como do ensino 

médio, em que foram  incluídos também diretor e vice-diretor da APAC.  Salientamos que o 

contato com este segmento foi o mais difícil, visto que a maioria dos pais contatados alegou 

indisponibilidade para uma entrevista presencial. Deste modo, dos 5 (cinco) participantes, 

apenas 2 (dois) se dispuseram a realizar entrevistas presencialmente; os demais optaram por 

responder a entrevista por e-mail; sendo que nem todos os contatados retornaram as respostas 

das entrevistas e 1 (um) deles respondeu abreviadamente (este último não foi incluído nas 

análises). Entretanto, salientamos que esses fatores não prejudicaram os objetivos 

estabelecidos, tendo em vista que a pesquisa em questão é de cunho qualitativo, e sendo 

assim, necessitávamos apenas de uma amostra representativa de cada segmento da 

comunidade escolar; sendo assim, os objetivos estabelecidos para a amostra do segmento pais 

não foi prejudicado. Para resguardar o devido sigilo em relação aos sujeitos deste segmento, 

utilizamos a sigla RESP mais a numeração correspondente. 

 No tocante ao segmento alunos, tendo em vista que já tínhamos um volume 

significativo de informações por meio dos questionários (conforme mencionamos 

anteriormente em relação à análise documental), realizamos apenas duas entrevistas 

semiestruturadas. O segmento aluno será identificado nas suas falas pela sigla AL e 

numeração, sejam trechos de entrevistas ou de questionários. 

A maioria dos sujeitos foram solícitos à nossa pesquisa, sobretudo os docentes e a 

equipe gestora.  Entre os técnico-administrativos, alguns ficaram receosos ao serem abordados 

para participarem da pesquisa e houve duas recusas. O segmento alunos também atendeu com 

prontidão ao nosso pedido. O segmento com o qual enfrentamos mais dificuldades em relação 

à disponibilidade foi pais/responsáveis, conforme já relatamos. 

Esta segunda etapa de pesquisa incluiu também observações. Segundo Ludke e André 

(2001, p. 26), a observação permite ao pesquisador ter um “contato pessoal e estreito” com o 

fenômeno a ser pesquisado, possibilitando que o observador acompanhe as experiências 

cotidianas dos sujeitos, tentando compreender o significado que os sujeitos atribuem às suas 

ações. Além disso, a observação é útil para descobrir aspectos novos de um problema.  No 

caso de nossa pesquisa, tratou-se de observação do tipo participante, pois conforme nos 

destaca Viana (2003), “o observador é parte dos eventos que estão sendo pesquisados” (p. 50).  

Através deste procedimento procuramos conhecer como as relações na escola de fato 

se estabelecem através da participação dos diferentes segmentos, sobretudo nas deliberações, 
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sendo possível identificar percepções e práticas relativas ao eixo central da pesquisa, quais 

sejam: gestão escolar, participação e qualidade da educação.  

Como integrante da equipe pedagógica da insituição pesquisada, fizemos observações 

de diversos momentos da escola, quais sejam: a) Reuniões dos colegiados como o CTA, 

Conselhos de Classe, Grêmio Estudantil e  CRT; b) encontros do SOE com os alunos, 

referentes à preparação para os conselhos de classe; c) Reuniões de construção e debate 

relativos ao documento do PPPI; d) reuniões do segmento técnico-administrativo; 

Além das técnicas de coleta de dados supracitadas, em alguns momentos, ao longo da 

pesquisa realizamos entrevistas informais no intuito de agregar mais elementos à nossa 

pesquisa e esclarecer alguns aspectos. Gil (2008) explicita que a entrevista informal se 

diferencia da simples conversação e é menos estruturada do que a entrevista formal, tendo 

como finalidade contribuir com os objetivos da pesquisa, mediante o levantamento de dados. 

Realizamos essas entrevistas também com os diferentes segmentos. 

Para análise dos dados coletados nas etapas da pesquisa, utilizamos a análise de 

conteúdo de Bardin (2009), que consiste em um “conjunto de técnicas de análise das 

comunicações” (BARDIN, 2009, p.42). A análise de conteúdo proposta pela autora 

compreende três fases: a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos resultados, 

a inferência e a interpretação.  

A primeira fase, a pré-análise é a que se destina a organização e à sistematização das 

ideias. Consiste em escolher os documentos que serão submetidos à análise, formular as 

hipóteses e os objetivos e, elaborar os indicadores que deverão fundamentar a interpretação 

final.  

Já a exploração do material, segunda fase da análise de conteúdo, trata-se do exame 

propriamente dito, em que deverá ser aplicada a sistematização das decisões anteriormente 

tomadas. É uma fase de codificação, que corresponde em transformar os dados brutos do 

texto, buscando atingir uma representação do conteúdo que esclareça o pesquisador sobre as 

características do texto. Nesta fase, privilegiamos a análise temática, que consiste em desvelar 

os núcleos de sentido que compõem a comunicação. Foi também o momento de seleção do 

corpus da análise (entrevistas, documentos, observações).  

A terceira e última fase gira em torno de um processo de categorização. Conforme 

Bardin (2009), as categorias são classes que reúnem um grupo de elementos, a partir de um 

título genérico, “agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes 

elementos” (BARDIN, 2009, p. 145). O critério de categorização adotado foi o semântico, 

através de categorias temáticas. O texto de todo o material coletado foi recortado em unidades 
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de registro, agrupadas tematicamente em categorias iniciais, intermediárias e finais, as quais 

facilitaram as inferências. 

No capítulo seguinte, apresentaremos os eixos de análises, discutindo os resultados da 

investigação empírica, tendo como referência as perspectivas teóricas discutidas ao longo do 

trabalho, a partir do diálogo destas com os discursos proclamados pelos sujeitos e pelos 

documentos institucionais, bem como com a realidade escolar observada.  
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7 DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO NO CAp UFPE: O QUE DIZEM OS DADOS 

DA REALIDADE 

 

 Nesta seção buscamos analisar se as concepções e práticas de gestão do CAp da UFPE 

se aproximam mais de uma perspectiva de gestão democrática permeada por valores sociais 

ou de cunho mais gerencialista. Deste modo, intentamos refletir acerca das bases que 

sustentam o real projeto político pedagógico do CAp UFPE; se há uma prevalência da lógica 

empresarial do mercado educacional, através da incorporação de valores como 

competitividade, meritocracia, livre concorrência, entre outros, ou se está em consonância 

com os pressupostos de uma gestão democrática que envolve não só a democratização das 

relações na escola, mas também a qualidade social, que implica em inclusão e incessante 

busca pela justiça social. 

A nossa suposição a esse respeito seria de que a escola apresenta práticas híbridas de 

gestão, ora apresentando tendências democráticas gerencialistas, ora democráticas 

emancipatórias, permeada por valores sociais. Além destes aspectos, supomos que a gestão 

dos CAps apresenta singularidades devido ao lugar em que eles se encontram seja no contexto 

das demais escolas de educação básica, seja no contexto das universidades, bem como o perfil 

dos gestores ao longo da existência dos Colégios, identificado tanto com o professor de escola 

básica que se incumbe da gestão, como do professor universitário, já que contratado dessa 

maneira.  

Ressaltamos que gestão das escolas sofre influências das políticas educativas do 

Estado, das reformas e legislações educacionais, bem como dos atores da comunidade escolar 

que tecem sua cultura organizacional, pois a escola constrói sua própria identidade cultural e 

não simplesmente reproduz orientações externas. No caso do CAp UFPE, além desses fatores, 

há de se considerar que sua cultura organizacional também é construída a partir da gestão da 

própria universidade em que se insere e da singularidade inerente à gestão dos CAps, como 

citamos anteriormente. A própria ambiência universitária em que esses colégios se situam e os 

propósitos de sua existência (escolas de educação básica dentro de uma universidade) em 

interação com os atores da escola vão tecendo uma cultura que lhes confere um diferencial de 

gestão e uma perspectiva de qualidade da educação. 

Nossa perspectiva de análise parte do entendimento de que a vivência da gestão 

escolar democrática é um processo inacabado, através de uma participação política e cidadã 

que se manifesta cotidianamente, sobretudo através do exercício de poder pelos diferentes 

atores e, neste sentido, não se restringe às estruturas formais de participação. Apontamos 
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como princípios inerentes à gestão escolar democrática a participação, o exercício de poder, a 

autonomia e aprendizagem através da ação educativa, tal como já delineamos no marco 

teórico dessa dissertação. 

Nesta parte da análise nos debruçaremos sobre como vem ocorrendo o processo de 

gestão escolar no CAp UFPE, através do confronto entre o proclamado pelos sujeitos 

pesquisados e pelos documentos institucionais, por um lado, e o efetivado, por outro, com a 

finalidade de compreender que tipo de gestão vem de fato se materializando nesta escola, 

buscando entender se a mesma vem contribuindo para fortalecer a participação dos seus atores 

na gestão da organização escolar.  

 Quando questionados se o CAp  possui ou não uma gestão democrática e o que a 

caracterizaria, algumas respostas formuladas pelos pesquisados apontaram  a gestão como 

oscilante ao longo da história do Colégio, constituindo-se como um constante  processo de 

tentativas de gestão democrática, nem sempre exitoso, dando a ideia de um aprendizado em 

construção, conforme pode ser ilustrado na fala abaixo: 

 

O Colégio de Aplicação tem momentos em que ele está mais aberto e em 

que ele está mais fechado para comunidade (...). É muito oscilante essa 

abertura do Colégio para comunidade (...). Todas as gestões que são mais 

intensas em abrir ou que tem mais dificuldade em abrir, vão ter as suas 

justificativas para tal, para fazer ou não (...). Existe uma oscilação com altos 

e baixos, com idas e vindas, mas parece que há também uma pressão pelo 

democrático (...). Então é uma construção, uma cultura em curso com idas e 

vindas, retrocessos e avanços (PROF 3). 
  

Tais colocações nos remetem ao pensamento de Dourado (2002), para quem a gestão 

democrática diz respeito a um processo de aprendizado e de luta política, tratando-se de um 

processo de idas e vindas, o qual se constitui através da articulação entre os diferentes atores, 

que vão construindo a forma que tal processo vai assumindo. Estas proposições apontam para 

um dos princípios da gestão democrática na escola, qual seja, o princípio da aprendizagem 

através da ação educativa, que diz respeito a um processo em constante aperfeiçoamento, e 

que requer mudanças nas práticas que visem transformar a cultura centralizadora da escola. 

Uma característica apontada em algumas falas como pertencente ao processo de gestão 

democrática diz respeito ao investimento de tempo e paciência que devem ser dedicados a 

esse processo, como destacado a seguir: 

 

No cotidiano, o democrático requer tempo, requer discussão, requer diálogo, 

requer paciência. É um tempo que nem sempre o tempo de quem esta ali 

naquela cadeirinha pode ter, eu compreendo (...). Mas nem sempre o ritmo 

de quem esta lá sentadinho na gestão dá conta dessa possibilidade, do tempo, 
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do diálogo, do recorrer, do parar a escola para discutir determinadas coisas 

(PROF 4). 
 

O reconhecimento da necessidade do investimento de tempo no processo democrático 

também é mencionado por integrante da equipe gestora. A demora na tomada de decisões no 

processo democrático, em virtude da consulta constante ao coletivo escolar é apontada como 

um aspecto negativo, sob a alegação de que as decisões precisam ser tomadas com urgência 

algumas vezes, em virtude da necessidade de cumprimento de prazos burocráticos e, neste 

sentido, nem sempre é possível fazer o investimento de tempo necessário, conforme o relato a 

seguir:  

Eu acho que de tudo há o único problema de uma gestão democrática, às 

vezes é a demora (...), que as decisões têm que ser tomadas, entendeu? Tem 

situações que é muito difícil, muito difícil (...)  são demoradas, você tem que 

ter paciência para chegar ao resultado final. Se você tiver tempo e paciência 

pra chegar nesse resultado, aí eu digo é melhor a decisão do grupo, mas tem 

certas situações que não dá pra esperar, aí então você tem que tomar uma 

decisão e às vezes, você é tachado de autoritário por causa disso, mas se 

você não tomar a decisão, a coisa não anda, aí fica meio complicado (...). Eu 

acho que o único defeito que existe é a demora, se essas pessoas quiserem 

“emperrar” nessa demora, não vai sair nunca a decisão, então às vezes você 

tem que induzir ao final, seja qual seja o final, mas você tem que induzir as 

pessoas a irem pro final (E.G. 1). 
 

 

Entendemos que a burocracia algumas vezes tende a levar a centralização de poderes 

nas escolas de modo geral, refletida muitas vezes na pressão pelo cumprimento dos prazos e 

ao poder conferido à figura do diretor em relação à responsabilidade pelo funcionamento da 

escola; neste sentido, o diretor escolar precisa lidar com as pressões das demandas do Estado 

burocrático e atender os anseios da comunidade escolar que almeja pelo democrático. 

A função dos diretores da escola é coordenar o trabalho geral da escola, lidar com os 

conflitos e relações de poder, visando o desenvolvimento de qualidade do trabalho 

pedagógico; e, ao mesmo tempo, coordenar o processo político que é a gestão da escola 

(SOUZA, 2006). Em termos de gestão democrática, como encontrar então o limite entre o que 

o diretor deve decidir sozinho ou consultar a comunidade escolar? Como encontrar o 

equilíbrio entre o burocrático e o democrático?  As respostas a essas perguntas não se 

constituem numa tarefa simples. 

Como bem analisa Andrade (2005), a democracia é um processo trabalhoso e um 

“constante vir a ser” (op. cit., p. 130). Entre os elementos necessários estão o poder e a 

autoridade, mas as decisões devem ser legitimadas pelo coletivo dos segmentos escolares e 

não pela imposição de poder de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Conforme nos destaca a 
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mesma autora, numa gestão democrática o diretor permanece com poder e autoridade. 

Entretanto, esse poder assume novos contornos, pois o diretor, embora continue a coordenar o 

processo, deverá também compartilhar os poderes com os demais sujeitos da escola. Nesse 

cenário, as decisões deixariam de ser impostas e passariam a representar as discussões 

negociadas com o coletivo. 

Entretanto, observamos que há questões emergenciais e rotineiras no cotidiano escolar, 

de tipo operacional, o que nem sempre permite consultar os segmentos da escola acerca das 

decisões a serem tomadas, como um cano que estoura ou uma lâmpada necessária de ser 

trocada; mesmo porque questões atinentes a alguns aspectos organizacionais da escola sob a 

coordenação dos diretores, tais como manter a escola limpa e organizada, controlar certos 

recursos, etc., além das situações emergenciais que exigem decisões rápidas, não permitiriam 

decidir coletivamente todas as questões. A própria estrutura e a demanda de trabalho das 

escolas públicas em geral, muitas vezes dificultam o democrático. Defendemos, porém, que 

sejam empreendidos todos os esforços possíveis em prol do processo democrático, 

aproveitando os espaços existentes e conquistando outros, sobretudo no que concerne aos 

objetivos e as finalidades da escola. 

 A gestão democrática é apresentada pelos documentos institucionais do CAp e sujeitos 

pesquisados com foco na participação. A gestão democrática aparece fortemente associada à 

viabilização de espaços de participação para tomadas de decisões coletivas, em que os sujeitos 

tenham o direito à voz nesses espaços. O PPPI anuncia a participação como um elemento 

imprescindível da gestão democrática do CAp. No referido documento se lê:  

 
Neste sentido, a gestão democrática na educação significa um processo 

político-administrativo formulado pela efetiva participação das pessoas nos 

processos dialógicos e decisórios, em um contexto de interdependências e 

tendo como mecanismo a prática do diálogo entre os indivíduos, os grupos e 

as ideias que convergem ou divergem, num exercício permanente de 

equilíbrio e autonomia entre as partes que constituem o corpo de trabalho 

educacional. (...) Para garantir efetivamente esta participação constante de 

toda a comunidade escolar, o Colégio de Aplicação da UFPE incentiva e 

fortalece os espaços de diálogos, envolvendo professores, técnicos, alunos, 

pais de alunos e a própria Universidade em suas ações e deliberações, 

buscando permanentemente aprimorar as formas de participação coletiva e 

harmônica da comunidade escolar, em todos os seus segmentos, na gestão do 

Colégio [grifos nossos] (COLÉGIO DE APLICAÇÃO, 2015, p. 54). 

 

O cenário indicado no documento aponta que a instituição vem tentando construir, em 

termos do que é proclamado, uma política de gestão democrática na escola, através de 

estruturas de democratização internas com abertura à participação dos atores escolares, 
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tomando como símbolos de gestão democrática, sobretudo, a participação e a 

representatividade através de instâncias colegiadas. São citados mecanismos como o Pleno, os 

Conselhos de Classe, a APAC, as Áreas de Estudos, o Grêmio Estudantil, sendo que o maior 

destaque é conferido ao CTA.  

Salientamos que as instâncias deliberativas do Colégio são o Pleno e CTA. O Pleno é 

composto apenas por professores e servidores técnicos considerados especialistas; na prática 

isso significa que além dos professores, apenas servidores de cargo técnico-administrativo de 

nível superior que trabalham em setores pedagógicos específicos, como o SOE e o SOEP, é 

que são convocados para as reuniões desse colegiado. Convém afirmar que esse tipo de 

composição tende a promover uma hierarquização até mesmo dentre os técnico-

administrativos, segregando aqueles que possuem cargos de nível médio daqueles que 

possuem cargos de nível superior, excluindo servidores que desempenham importantes 

funções administrativas e pedagógicas na escola. 

Já o CTA é uma instância deliberativa e consultiva, cujas reuniões ocorrem 

semanalmente em horário regular de funcionamento da escola, sem interrupção de aulas, ou 

seja, há uma estrutura organizacional favorável para a maioria dos conselheiros estarem 

presentes, visto que já se encontram na instituição no horário das reuniões, e não precisam 

exceder seu expediente para participarem. O CTA é o órgão responsável por gerir o Colégio 

com os diretores, constituindo-se como única instância deliberativa em que representantes dos 

diferentes segmentos têm direito a assento ou são convidados a participar. É composto em sua 

maioria por professores, em diferentes cargos de gestão. Os demais segmentos e setores têm 

direito a um representante e também há assento para 1 representante dos pais e 1 representante 

do Grêmio Estudantil (este último sem direito a voto, visto que a Portaria Normativa em vigor 

não instituiu alunos como conselheiros dessa instância). Este colegiado assume uma posição 

central nas decisões administrativas da escola, concebido por alguns pesquisados como a 

instância mais democrática da escola, conforme o que se segue:  

 

A atual gestão sim [é democrática]. Há um esforço muito grande de pensar, 

não o diretor e a vice-diretora, mas a direção, e essa direção pensar escola 

enquanto um colegiado representado pelo CTA, onde nós temos 

representação das áreas de ensino, dos serviços [setores] e dos próprios 

estudantes, então há atualmente, um esforço muito grande na gestão 

democrática (PROF 1). 
 

Sim [é democrática], porque são oferecidas várias oportunidades de 

participar tanto na gestão quanto no processo pedagógico, é claro 

respeitando os limites. Posso exemplificar através das reuniões do Conselho 



 99 

Técnico Administrativo, CTA, onde nós que compomos a APAC temos 

assento e poder de voto (RESP 2). 

 

Em relação à dinâmica do CTA e seus participantes, em nossas observações 

identificamos que é permitida a presença de 1 (um) aluno representando o grêmio em 

esquema de rodízio (visto que a maioria dos componentes do grêmio têm aula no horário do 

CTA). O grupo maior de participantes no CTA é de professores; em segundo lugar, de 

técnicos administrativos, representando em alguns casos seus setores e não propriamente sua 

categoria, pois para isso há uma única representante.  

Percebemos nas observações que o segmento docente tem maior influência tanto nas 

falas, como nas decisões. O segmento pais tem direito a um assento formal, mas esteve 

ausente na maioria de nossas observações. Lembramos, conforme explicitado por Mendonça 

(2001, p. 87) que “diretores, professores e funcionários, com prevalência dos primeiros”, 

costumam monopolizar os foros de participação. Salientamos, contudo, que essa questão não 

é restrita à gestão interna do CAp, mas à gestão institucional mais ampla da universidade, à 

qual ele é subordinado. 

Nestes termos, compreendemos que a participação numa gestão escolar democrática 

deve ocorrer através do exercício de poder em que sejam proporcionadas aos diferentes atores 

da comunidade escolar possibilidades de influenciar nos rumos da escola. Reconhecemos, 

porém, que é preciso haver também um conjunto de esforços por parte daqueles que querem 

usufruir dessa possibilidade e influenciar nas decisões, tomando parte no exercício de poder.   

A atuação dos órgãos colegiados, enquanto mecanismos de democratização da escola, 

embora não seja suficiente para garantir a democracia, constitui-se como importante aspecto 

da ação educativa, dependendo da forma como forem conduzidos, pois tanto podem se 

constituir como “processos pedagógicos de aprendizagem da democracia” (PERONI, 2012, p. 

26), assim como podem acabar se tornando “aparelhos burocratizantes e pouco democráticos” 

(SOUZA, 2009, p. 137). 

 Destacamos nos relatos de alguns alunos e servidores técnicos, o apontamento em 

relação ao que esses sujeitos consideram como problemas em relação à participação por meio 

da representatividade, tal qual a forma como vem se materializando no CAp. Na visão desses 

pesquisados, deveria haver um maior diálogo entre representantes e representados durante o 

processo, para garantir que as demandas dos seus respectivos segmentos sejam de fato 

atendidas: 

Em parte [A gestão é democrática em parte]. A gestão está apoiada 

legalmente num aparato que garante a democracia, porém, as relações entre 

os representantes (diretoria, grêmio, etc.) é ineficaz e prejudica a sensação de 
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representatividade. Creio que a busca por um contato mais próximo aos 

representados é fundamental para o desenvolvimento verdadeiramente 

democrático da gestão (AL 3). 

 

Existe uma instância de representação, mas eu acho que essa representação 

nem sempre dá conta de fato, de levar a visão do restante do segmento (TÉC 

3). 
 

Os dados apontam para a necessidade de ampliação do contato entre representantes e 

representados durante o processo democrático. Uma maior aproximação entre estes poderia 

dirimir questionamentos relacionados à legitimidade da representatividade. Conforme é 

apontado por Lima (1998), na escola democrática as decisões políticas devem ser tomadas por 

todos os indivíduos que a ela estão atrelados, ou até mesmo pelos seus representantes; sendo 

que as decisões somente poderão ser tomadas após uma discussão prévia e que sejam aceitas 

por todos.  

Apesar de ser proclamado pela instituição um discurso em torno da abertura à 

participação dos diferentes segmentos, inclusive pelo documento do PPPI, para alguns 

entrevistados as estruturas supostamente democratizantes do Colégio (colegiados, 

representatividade, etc.) não garantem uma participação democrática para todos os segmentos, 

tendo em vista que uma maior abertura à participação seria concedida ao segmento docente, 

conforme as falas que destacamos:   

 
Com relação aos professores tem muitos espaços de diálogo (...). Eu acho 

que existe a gestão democrática, mas eu não acho que ela abarca de fato 

como eu penso que deveria ser a gestão democrática, todos os segmentos não 

(...). Eu acho que a escola tem uma organização que não acompanha o 

pensamento de gestão democrática. (...) Eu não vejo algo como algo 

diretamente relacionado, por exemplo, à direção da escola, e sim à forma 

como a escola foi organizada há muito tempo atrás que não permite a 

participação de todos em determinados espaços (TÉC 3). 
 

Uma gestão democrática tem que ter representação efetiva, eficaz de todos 

os segmentos daquela sociedade, daquela comunidade, a gente aqui não tem. 

A gente sabe que aqui na escola, alguns professores (...),  acham que estão 

numa condição hierarquicamente mais alta do que  os técnicos e os alunos 

(...), tem professores que acham que alunos não têm condições de tomar 

decisões, a opinião deles pouco vale. (...) as Áreas nossas, elas provam que 

nós não somos  democráticos também. As Áreas não têm representação de 

alunos, têm pouca representação dos técnicos; os técnicos têm pouca voz nas 

Áreas (PROF 5). 
 

De acordo com esses entrevistados, tal configuração não está atrelada a gestão atual, 

mas corresponde a uma cultura que vem sendo perpetuada e naturalizada historicamente pela 

escola. Percebemos recorrência nas falas dos entrevistados e através das observações, a 
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justificativa de que as possibilidades diferenciadas de participação entre os segmentos 

ocorrem em função dos documentos das portarias normativas que limitam a participação de 

certos segmentos na escola. 

Essa limitação de participação de alguns segmentos na gestão da escola é identificada 

por alguns pesquisados como desigualdade no exercício de poder: 

 

Então, a gente teria que revisar o regimento pra tentar ser mais paritário (...) 

Então não existe um equilíbrio entre essas forças, dentro de um CTA. É o 

que ocorre muitas vezes também, no Conselho Universitário, grande parte 

dos componentes fazem parte da equipe do próprio Reitor, então, isso aí vai 

se desdobrando nas outras instâncias colegiadas da Universidade como um 

todo (E.G. 2).  

 

Como em toda democracia sempre há falhas, a gestão do Colégio também 

possui as suas: certos lados dos diálogos não possuem igual poder, quando se 

fala a respeito de decisões que se tomam para o Colégio (AL 4). 

 

Os relatos sinalizam uma hierarquia no processo de tomada de decisão, centralizada no 

segmento docente e na gestão da escola. De acordo com Lima (1998), a participação é 

concebida como instrumento de realização da democracia e como forma de limitar certos 

tipos de poder e formas de governo, devendo garantir aos diferentes atores a influência nas 

decisões.  

O formato existente no CAp é relacionado à própria estrutura da Universidade como 

um todo, sob a alegação de que a escola de certa forma reflete e reproduz essa estrutura. 

Todavia, como afirma Dourado (2002), a gestão democrática se constitui num “processo de 

aprendizado e de luta política” (op. cit., p. 156), em que também é preciso repensar estruturas 

autoritárias que existem nas relações sociais no bojo das práticas educativas, com a finalidade 

de transformá-las. 

Mesmo que existam vários tipos, níveis e campos de participação dos diferentes atores 

na escola, o objetivo último da introdução da gestão participativa deve ser sempre o de 

partilhar o poder de tomar decisões (BARROSO, 1996). Neste sentido, a gestão participativa 

implica uma alteração das relações de poder na organização escolar. A ênfase na participação 

dos sujeitos da escola só faz sentido a partir do entendimento de que essa participação busque 

efetivamente alterar as regras do jogo, construir uma cultura de horizontalização das relações 

de poder, visando superar a hierarquia demarcada pela hegemonia de um dos lados. 

Conforme ressaltado por Oliveira (2004), é importante observar que a participação de 

professores e demais segmentos da comunidade, ao mesmo tempo em que democratiza a 

escola, trazendo ganhos para a população em geral e especialmente para os profissionais da 
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educação, também é compreendida pelos professores como uma ameaça no tocante às 

“supostas garantias de exclusividade sobre determinados terrenos” (op.cit., p. 1135). Como 

exemplo é possível citar a dificuldade em relação às discussões sobre conteúdos pedagógicos 

e práticas de avaliação nos colegiados escolares em que há participação dos alunos e pais. 

A autora corrobora que expor os conteúdos e as práticas do fazer pedagógico, é muitas 

vezes tomado pelos professores como um sentimento de desprofissionalização. No geral, 

essas questões tendem a beirar dois extremos: por um lado, a ideia de que o que se faz na 

escola não é assunto de especialista, não exige um conhecimento específico e, portanto, pode 

ser discutido por leigos; acrescentamos que, por outro lado, há a tendência de hierarquização 

entre os segmentos escolares, centralização da administração escolar no modelo burocrático 

que focaliza as especializações.  

Defendemos que os extremos devem ser evitados. De acordo com Barroso (1996), é 

bem verdade que a gestão do ensino e das escolas é uma tarefa complexa que exige 

conhecimentos específicos, e que geralmente faz parte da formação inicial e/ou continuada do 

professor, porém, entendemos que os demais segmentos também deverão integrar os 

ambientes participativos da escola, através da valorização da dimensão educativa que podem 

exercer, de acordo com suas competências, potencialidades e compreensão da realidade. 

Passemos à caracterização e discussão mais detalhada sobre a participação dos diferentes 

segmentos da comunidade escolar do CAp da UFPE. 

Em relação à participação do segmento técnico-administrativo, identificamos 

diferentes tipos de participação na gestão da escola. Algumas falas afirmam que as opiniões 

deste segmento nem sempre são consultadas, nem recebem a devida atenção nos processos 

decisórios da escola, a exemplo do relato a seguir:  

 

Precisa melhorar, ser construído, ser reconhecida a importância da 

participação da representação de grupos aqui da escola, como no caso dos 

técnicos. Nesse caso, em alguns momentos de discussão é como se aquele 

grupo ... não tivesse a devida importância ou necessidade de ser escutado, 

(...) no sentido de saber “o que é que eles pensam? Quais as contribuições 

que eles têm a trazer para o funcionamento do Colégio?”. É por isso que eu 

digo, eu acho que precisa haver a sensibilização da gestão, e quando eu digo 

gestão, também é de quem está à frente da gestão, de acolher, de chamar 

mais, para que de fato haja a representação, que é um processo que eu 

percebo que isso tem de algum modo acontecido, de forma tímida, mas tem 

começado a existir (TÉC 1). 
 

 

 O discurso em tela aponta a necessidade de uma maior intervenção de quem está à 

frente da gestão da escola, no sentido de sensibilizar as pessoas à participação. Assumimos a 
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perspectiva de Andrade (2005), na qual a autora enfatiza que a organização escolar tanto pode 

viabilizar o desenvolvimento da gestão democrática, através de um fortalecimento real da 

participação política dos sujeitos, ou até mesmo limitar essa ação. Entretanto, conforme é 

enfatizado pela mesma autora, podemos afirmar que não é o diretor quem deve “permitir” ou 

não a participação, tendo em vista que isso seria contradizer um processo democrático; 

todavia, o diretor, enquanto condutor de um processo de gestão, tanto pode facilitar como 

dificultar as práticas participativas, a depender de seu perfil, seja ele autoritário ou 

democrático. 

Entre os técnico-administrativos em educação, existem oportunidades diferenciadas de 

participação. Como exemplo, podemos citar o direito de participação no Pleno do Colégio. 

Além dos professores, podem participar apenas os técnicos de nível superior, os técnicos 

considerados especialistas. Na prática, apenas os técnicos de setores como o SOE e SOEP é 

que podem participar, os técnicos de nível médio não possuem o mesmo direito. Podemos 

classificar esse tipo de participação como participação formal, em que as regras formais 

regulamentam o exercício do direito à participação, organizando-a e estruturando-a, 

legitimando certas formas de intervenção e impedindo formalmente outras (LIMA, 1998). 

Essa realidade é expressa no seguinte trecho de entrevista: 

 

Com relação aos técnicos, eu também sinto que tem uma dificuldade, eu 

acho que tem os técnicos, inclusive não estão inseridos em todos os espaços 

de diálogo, porque aí tem algumas instâncias como o Pleno que poucos 

técnicos podem participar. Tem a Reunião Geral que todos os técnicos 

poderiam participar, mas está começando agora o movimento, eu acho ainda 

muito tímido de participação desses técnicos nesse espaço, eu acho que 

ainda não se caracteriza como um espaço de fato de participação do técnico 

esse espaço (TÉC. 3). 
 

 

 A mesma pessoa entrevistada acima, afirma que apesar da maior abertura que possui 

de participar por possuir um cargo técnico de nível superior, não usufrui ao máximo dessa 

possibilidade por acreditar que não haverá muita disponibilidade do segmento docente em 

levar em consideração suas contribuições:  

 

Eu acho que como uma técnica, que estou numa posição, digamos assim, um 

pouco diferente, pela minha condição de técnica de nível superior, onde eu 

posso estar muito mais inserida nesses espaços (...), eu acho que acaba me 

dando uma possibilidade de maior participação, agora eu sinto que eu 

poderia participar mais, poderia contribuir mais. Mas eu acho que muitas 

vezes o que me impede de executar essa maior participação é justamente que 

no espaço onde existe uma coletividade composta muito mais de professores 

do que de técnicos é desconfortável muitas vezes você colocar sua opinião 

(...) embora eu faço assim quando eu sinto necessidade (...), mas eu acho que 
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a minha condição, pelo lugar que eu estou lotada, pelo lugar que eu estou 

trabalhando, por uma função que eu exerço, que me obriga a estar 

diretamente em alguns espaços (TÉC 3). 

 
 

 Tais colocações denotam um pensamento conservador e submisso de uma hierarquia 

burocrática. Para semear uma cultura democrática é preciso enfrentamento de diversas 

questões, dentre elas, das relações de poder. A participação explicitada no fragmento 

supracitado nos remete à participação reservada, entendida por Lima (1998) como a que não 

rejeita, a princípio, a possibilidade de intervenção, assim como o recurso à participação ativa; 

encontra-se, teoricamente, num eixo intermediário entre a participação ativa e passiva, 

podendo evoluir para uma das duas. Trata-se de uma participação menos voluntária, onde não 

há empenho de recursos, não se quer correr riscos nem comprometer o futuro. Não se trata de 

desinteresse ou alheamento extremos, mas pode em alguns momentos utilizar recursos 

caracterizados como participação ativa. 

Chamou-nos também atenção outro depoimento que afirma que aos poucos está 

ocorrendo uma mudança na participação dos técnicos da escola, em virtude da chegada de 

novos profissionais que se envolveriam mais com o cotidiano da escola quando comparados 

aos técnicos mais antigos da instituição: 

 

Está começando agora, porque a gente tem uns técnicos bem antigos, e eu 

acho que a universidade brasileira como um todo está passando por grandes 

transformações, inclusive do perfil do técnico. Então a gente vê que hoje em 

dia tem muito mais participação, tem técnico no CTA, que acho que antes 

quando a gente chegou aqui, não tinha, aí há esse conflito entre os mais 

antigos e os mais novos.(...) Eu acho que os técnicos novos, por exemplo, 

eles se envolvem muito mais com o cotidiano do colégio, dos atores do 

Colégio que são os alunos (TÉC 5). 
 

Esse relato revela a coexistência de perspectivas diferenciadas entre o segmento 

técnico-administrativo que ora aponta para uma cultura organizacional mais hierárquica e 

tradicional, advinda principalmente dos funcionários mais antigos, ora sinaliza uma cultura 

democrática mais recente, que ainda não foi introjetada por todos.  

Acreditamos que a desmotivação dos técnicos mais antigos tanto pode ser em função 

das dificuldades encontradas para delimitar seu espaço no processo de gestão, bem como pelo 

comodismo e descrédito em relação ao ideário de uma gestão democrática. Trata-se, portanto, 

de uma participação passiva (LIMA, 1998), que apresenta como uma de suas características 

descrença quanto às possibilidades de influenciar nas decisões ou não disposição a pagar o 

preço que tais ações poderiam lhes custar. 
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Andrade (2005) argumenta que “o exercício democrático é um processo lento, gradual 

e inacabado” (op. cit., p. 48). Entretanto, as pessoas anseiam que o processo ocorra 

imediatamente e com ausência de conflitos; contudo, tal exercício demanda tempo e bastante 

trabalho. A falta de oportunidade de todos participarem, muitas vezes gera cansaço e 

descrédito em relação à democracia. Assim, segundo a mesma autora, a construção do 

exercício da democracia nas escolas se constitui como um processo permeado por lentidão e 

complexidade, e, como tal, requer uma prática que envolva o compromisso, através do 

diálogo, da discussão e da negociação de conflitos, buscando interagir na construção de ações 

em prol do trabalho coletivo. Desse modo, inferimos que nem todos estão dispostos a 

empreender esforços num processo tão trabalhoso e complexo como o processo democrático.  

Evidenciamos um movimento diferenciado de organização do segmento técnico-

administrativo na reta final de nossas observações. Iniciou-se um ciclo de reuniões regulares 

do referido segmento que emergiu tendo como objetivo a conquista da flexibilização da 

jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais, mas que agregou outras demandas e 

debates que passaram a intensificar os encontros, insurgindo uma participação informal 

(LIMA, 1998). Esse tipo de participação é constituída pelas regras informais, à margem dos 

estatutos e regulamentos; em que os atores “elegem objectivos ou interesses específicos, não 

definidos formalmente, orientam-se, em certos casos, por oposição a certas regras 

estabelecidas, ou em complementaridade a essas regras”, tidas “como insuficientes, 

desajustadas ou, simplesmente, indesejáveis” (op. cit., p. 186). 

Essas situações nos fazem refletir sobre a necessidade do fortalecimento de uma 

cultura de participação que busque a horizontalidade das decisões na escola, a 

responsabilização coletiva, mudanças nas relações de poder, comprometimento com o 

coletivo da escola; enfim, essas e outras ações certamente contribuirão para que seja semeada 

a cultura democrática na escola.   

Em relação à participação dos pais na gestão da escola, observamos que o referido 

segmento tem direito a uma participação formal com voto no CTA, regulamentada em 

portaria normativa que rege o funcionamento da escola, garantindo inclusive a formação de 

Associação de Pais, para a qual existe a APAC.  

Em nossas primeiras observações, tivemos a informação que desde o início do ano 

letivo não estava havendo frequência de representante da APAC ao CTA. Em algumas 

reuniões do CTA, os diretores da escola informaram que realizaram contatos solicitando a 

participação de algum representante dessa Associação, ressaltando a importância de tal 

atuação neste Conselho. Podemos afirmar que, mesmo possuindo o direito à participação 
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formal, identificamos no período referente às nossas observações uma participação passiva 

por parte do segmento pais, visto não haver um aproveitamento das possibilidades, mesmo 

formais, de participação (LIMA, 1998). 

Outra forma de participação dos pais se dá através das reuniões de pais e mestres, 

sendo que a frequência a estas é mais atuante dos pais dos alunos do ensino fundamental e vai 

decaindo com os pais dos alunos do ensino médio. Os pais não podem interromper as aulas 

para conversar com os docentes, mas podem se dirigir ao SOE, SOEP ou às coordenações de 

ensino solicitando uma conversa com os docentes se for necessário. Nos discursos, a escola 

sempre recomenda que os pais não estejam na escola o tempo todo sem necessidade, visando 

dar mais liberdade aos seus filhos no exercício da autonomia estudantil. 

A maioria dos pais/responsáveis entrevistados declarou que considera democrática a 

gestão do Colégio. Os argumentos para tal afirmação remetem à possibilidade de participação 

dos mesmos através da APAC, em que podem se reunir e por intermédio de um representante 

da referida Associação suas demandas podem ser levadas ao CTA: 

 

Ele [o CAp] tem uma gestão democrática. Eu acho que a gente não tem sido 

feliz é na participação das atividades que a Associação [APAC] implementa 

e que faz esse acompanhamento junto à direção da escola; eu acho que, 

talvez falte mais isso, mais envolvimento nosso, junto à Associação. (...) Que 

a Associação ela tem uma relação mais próxima da direção da escola. E a 

gente fica um pouco distante, por conta talvez até da própria falta de cultura 

nossa de estar mais junto, de estar mais perto. (...) o que ocorre é que os pais 

não valorizam esse instrumento (...). A gente que é pai não está tão 

preparado para esse tipo de escola, então a representação, o instrumento é 

esse mesmo; o instrumento é uma entidade que sente junto com a direção, 

(...) que tenha poder de decisão, que tenha opinião, possa participar e trazer 

essa resposta pra gente através de e-mail (...), só que nós não estamos 

amadurecidos o suficiente pra acompanhar essa entidade junto à escola 

(RESP 4). 

 
 

Nas palavras de uma profissional de setor pedagógico, a participação dos pais seria 

muito mais em nível de questionamento para obtenção de informações do percurso escolar 

dos filhos: 

 

(...) tem o momento na reunião de pais, onde eles muitas vezes se colocam, 

mas eu não entendo isso como uma participação realmente; eu acho que eles 

vêm a escola muito mais a nível de se informarem a respeito da vida escolar 

do filho do que de fato participarem do processo, inclusive dos processos 

pedagógicos que envolvem o ambiente escolar. (...) mas eu entendo que não 

chega a ser uma participação direta e eu acho que muitas vezes essa 

participação é muito no sentido de esclarecer questões que eles têm dúvida, 
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que eles sentem necessidade, do que de sugerir, de participar, do diálogo que 

de fato vá contribuir para as ações da escola (TÉC 3).  

 

A busca de informações pelos pais, através do envolvimento com a vida escolar dos 

filhos, diz respeito a um dos aspectos essenciais ao processo de aprendizagem dos estudantes. 

Entretanto, conforme salienta Lima (1998), o estudo da participação deve ser distinguido 

daquilo que pode se chamar de “mínimos de participação exigidos a quem pertence a uma 

organização (ser parte, tomar parte, mais do que participar ou ser participante)” (op. cit., p. 

182), que representariam a “participação imposta”, decorrente das atribuições próprias de 

cada membro da instituição. Ou seja, o acompanhamento da vida escolar dos filhos diz 

respeito a uma atribuição inerente aos responsáveis pelos alunos e tal participação deve ser 

distinguida da “participação na decisão, no governo, organização e administração da escola” 

(op. cit., p. 182). 

Se quisermos desenvolver uma “cultura de participação” nas escolas que envolva os 

pais, como afirma Barroso (1996), é preciso criar condições para que um número cada vez 

maior e diversificado de pais possa ter um papel relevante e intervir regularmente no 

funcionamento e na vida da escola, pois somente dessa forma, eles estarão qualificados para 

integrarem as diferentes estruturas decisórias.  

Algumas razões das dificuldades de participação dos pais na gestão das escolas, de 

modo geral, já são bem conhecidas, tais como: dificuldade de conciliar horários de trabalho 

com os horários de reuniões da escola, desconhecimento ou alheamento em relação ao seu 

papel nas ações a serem empreendidas pela escola, etc. Neste sentido, a escola deve 

desenvolver um trabalho sistemático de ações educativas que busquem envolver esse 

segmento na gestão, estimulando-os a uma participação ativa; na medida do possível, a escola 

deve também adequar os tempos e espaços de modo a tentar alcançar o maior número possível 

de pais.  

No que diz respeito à participação dos alunos, segundo relato de uma gremista, o 

segmento não é muito envolvido com as atividades do Grêmio Estudantil e as participações 

girariam mais em torno de reivindicações:   

 

Os alunos no geral não são muito participativos, nas questões do grêmio, por 

exemplo, para planejar alguma coisa (...), mas eles participam mais quando 

querem trazer algum questionamento pra gente, por exemplo a merenda, que 

não está gostando da comida (...). São mais reclamações, mas para contribuir 

mesmo, na ação, não (...) só algumas pessoas assim bem específicas (...), tem 

turma que a gente sabe que não vai ajudar (...), mas tem turma que mesmo 

sem a gente pedir já oferece ajuda (AL 1).  
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De acordo com o relato, apenas um número reduzido de estudantes se interessa em 

participar. Acreditamos que tal realidade denota a necessidade de um trabalho continuado de 

maior estímulo e conscientização em relação à participação enquanto mecanismo de 

responsabilização coletiva. 

Ainda em relação à participação dos alunos, observamos nos Conselhos de Classe a 

recorrência da palavra “participativo” pelos professores para se referir aos alunos que são 

argumentativos do ponto de vista da oralidade em sala de aula. Observamos no Conselho de 

uma turma da 2ª série do ensino médio, a maioria dos professores se referir ao perfil da turma 

como pouco participativa e introspectiva. Alguns alunos neste mesmo Conselho afirmaram se 

sentir sobrecarregados em relação às atividades solicitadas pelos professores. Os professores 

se propuseram a debater a questão e tentar encontrar uma forma de auxiliar os alunos em 

relação à situação. Chamou-nos a atenção o fato de que, em plena reunião do Conselho de 

Classe, espaço supostamente reservado para discussão e tomada de decisão coletiva, os 

professores resolverem que a questão fosse tratada no segundo momento do Conselho, no 

caso, após a saída dos alunos da reunião.   

A importância da participação através do diálogo foi bastante enfatizada neste 

Conselho de Classe. Será que este momento, enquanto espaço de formação para os estudantes, 

não poderia ter sido aproveitado para intensificar o diálogo com esses alunos, ditos 

introspectivos, no sentido de estimulá-los a participação ativa, que diz respeito à capacidade 

de influenciar nas decisões que lhes dizem respeito? 

Como afirma Barroso (1996), numa gestão participativa, a participação dos alunos “é 

uma condição essencial para a própria aprendizagem” (op. cit., p. 12).  Neste sentido, “é 

preciso reconhecer aos alunos o direito de interferirem na organização do seu próprio 

trabalho, em parceria com os outros trabalhadores, no respeito das suas competências próprias 

e de um modo ajustado à sua idade e esfera de influência” (op. cit., p.12). 

Evidenciamos também, na maioria de nossas observações no CTA, que a participação 

dos alunos ocorreu mais no sentido de trazer demandas para serem aprovadas (organização de 

festas, de eventos, etc.). Numa conversa informal que tivemos com uma integrante do 

Grêmio, ao final de sua gestão como integrante da direção da referida organização estudantil, 

a mesma realizou a seguinte afirmação: “Acho que poderíamos ter sido mais políticos”.  

A participação ativa dos diferentes grupos e segmentos nos colegiados é um 

movimento com avanços e recuos na sua trajetória. Não é algo que surge espontaneamente e 

nem mesmo garantir uma estrutura favorável será suficiente para que o processo político se 

consolide. O processo de aprendizado político vai se constituindo na medida em que alguns 
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elementos vão sendo entendidos, tais como: o significado de uma participação efetiva, 

compreensão da representatividade, compromisso com o coletivo e responsabilidade pelo bem 

comum. Nesse movimento de aprendizado, os sujeitos vão se politizando. Neste sentido, cabe 

à escola proporcionar “o desenvolvimento de um aprendizado político para a comunidade 

através de uma reflexão permanente a respeito dos obstáculos e das potencialidades que a 

realidade da gestão participativa apresenta” (ABRANCHES, 1998, p. 162).  

A escola precisa estar atenta à situação real dos seus diferentes grupos, seus níveis de 

conhecimento político e trabalhar com maior profusão em torno das dificuldades e 

potencialidades apresentadas.  

Presenciamos em uma de nossas observações do CTA, a solicitação de uma 

representante do Grêmio Estudantil (aliás, a única observação em que vimos o segmento 

discente abordar uma temática de cunho mais político), para que os alunos tivessem direito ao 

voto no CTA. A solicitação teve como respaldo a alegação de que existe uma série de 

problemas na portaria normativa que regulamenta a participação no CTA, dentre eles, o fato 

de o referido documento conferir direito a um representante da Reitoria da UFPE a participar 

com direito a assento formal e voto no CTA, mas na prática não há sequer a presença desse 

representante (de fato, em nossas observações e enquanto conselheira do CTA há mais de três 

anos nunca houve tal representação), e os alunos que fazem parte da escola e que conhecem 

bem a realidade da mesma, não possuírem sequer o mesmo direito.  

Sobre a solicitação, uma integrante da equipe gestora afirmou que o grêmio tem voz, 

que seria no seu entendimento mais importante do que o voto, mas concordou que a portaria 

normativa deveria ser revista; salientou que há outros setores que também não têm direito, 

porque o referido documento não lhes confere isso; em seguida, afirmou que o Grêmio 

poderia propor uma emenda ao documento. Outro integrante da equipe gestora afirmou que 

existem decisões jurídicas que são encaminhadas para a Reitoria, referindo-se ao fato que 

menores não podem assinar, porque perde a validade, por isso os alunos não teriam o direito 

ao voto no CTA do CAp, visto que maioria tem menor idade. Por fim, o CTA orientou o 

Grêmio a preparar uma emenda para ser apresentada ao CTA e consultar a Reitoria para obter 

informações mais precisas. Não tivemos informações de que o Grêmio seguiu essas 

orientações. 

Posteriormente ao pedido do Grêmio, o diretor do CAp procedeu à consulta e 

solicitação junto à Reitoria da Universidade, não em relação ao direito ao voto dos alunos do 

CTA como foi reivindicado, mas um pedido referente à paridade entre os segmentos na 

eleição para direção do Colégio. O pedido foi em relação à mudança no artigo 9° da Portaria 
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Normativa nº 6, de 26 de julho de 1999 (UFPE, 1999), que regulamenta a eleição para 

diretores do Colégio, a qual conferia peso percentual diferenciado para os segmentos na 

contagem dos votos, quais sejam: professores, com setenta por cento; servidores técnico-

administrativos, vinte por cento; e estudantes, com dez por cento. O artigo foi alterado pela 

Portaria Normativa n° 13 de 23 de outubro de 2015 que confere paridade aos três segmentos 

no que concerne aos pesos percentuais (UFPE, 2015b).  

Vale salientar que no período da referida alteração documental, o segmento técnico-

administrativo das Universidades Federais encontrava-se em greve em todo o país (inclusive, 

os técnicos do CAp), bem como estava em pauta na Universidade a luta pela homologação do 

novo estatuto da UFPE que confere paridade entre os segmentos. Deste modo, é preciso 

considerar que a medida empreendida no CAp não estava alheia a esse cenário.   

Assim, notamos ao longo de nossas observações que a participação dos alunos é uma 

participação reservada (LIMA, 1998), ou seja, encontra-se num eixo intermediário entre a 

participação ativa e passiva, não se trata de desinteresse ou alienação extrema, mas pode em 

alguns momentos utilizar recursos caracterizados como participação ativa, como foi o caso 

das solicitações e questionamentos acerca da falta de paridade entre os segmentos.  

Diante desses fatos, queremos ressaltar de forma breve os argumentos que circulam no 

meio acadêmico em relação ao mecanismo da paridade.  Sobre os posicionamentos contrários 

a esse mecanismo,  sinaliza-se que é preciso levar em consideração a especificidade de cada 

instituição e que a escola não tem que, necessariamente, tentar reproduzir a sociedade, como 

sua miniatura.  

Quando relacionado ao maior peso do voto dos docentes, os argumentos girariam em 

torno do fato de que este segmento representa o grupo de maior permanência e de maior 

responsabilidade nas instituições. Em relação ao menor peso para os profissionais não 

docentes, os argumentos seriam que suas funções se restringem as atividades meio da escola 

e, portanto, teriam uma posição mais distante no que concerne à contribuição da categoria 

para a atividade-fim da escola. Parece-nos que um dos pontos mais polêmicos estaria 

relacionado ao segmento aluno, tendo em vista a curta permanência deste segmento na escola e 

a imaturidade para lidar com alguns aspectos.  

No caso do CAp, por exemplo, os alunos que podem votar estão estudando na escola 

geralmente no penúltimo ou último ano. Será que esses alunos terão a preocupação em votar 

visando à melhoria da escola, fazendo escolhas com compromisso e de forma consciente, 

independente do tempo que ainda permanecerão na instituição? Será que a formação que esses 
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alunos vêm adquirindo na escola tem contribuído para solidificar uma escolha responsável e 

consciente? 

Estes aspectos nos levam a questionar ainda se a paridade proporcionará mudanças 

significativas que venham a contribuir para o processo democrático e para o aprendizado 

político e o que isso significará em termos de relações de poder em disputa na escola. O 

direito ao voto é um dos aspectos importantes da democracia, mas não o indicador central 

desse processo. Cabe ainda ressaltar que o direito ao voto dos segmentos está assegurado, mas 

ainda há questões que precisam ser superadas, tal como o distanciamento entre representante e 

representado. 

A nosso ver, a paridade não diz respeito somente ao direito ao voto igualitário entre os 

segmentos de uma instituição, mas também é uma das formas de buscar a igualdade entre os 

segmentos, não quanto a papéis, mas em direitos de intervir politicamente nos rumos da 

instituição, superando a hierarquização e centralização de poder, bem como o corporativismo 

por um grupo hegemônico. Um dos grandes desafios nesse processo é aprender a pensar 

coletivamente e a superar o corporativismo de categoria/segmento. 

Entendemos que o mecanismo da paridade pode ser uma das formas de oportunizar 

aos diferentes segmentos interferir significativamente nos rumos da instituição, desde que 

venha atrelado a um processo educativo que busque proporcionar mudanças na cultura escolar 

associadas a práticas cotidianas que visem superar as relações verticalizadas de poder, 

constituindo-se, sobretudo, em aprendizado político para todos os segmentos. Acreditamos 

que aprender a decidir se constitui como uma das nuances de formação e do aprendizado da 

democracia, e, particularmente no caso dos alunos, numa perspectiva de futuros cidadãos 

ativos. 

 Em continuidade à análise referentes à participação dos segmentos no CAp, passemos 

à discussão do segmento docente. Entre os professores, os quais possuem maiores 

possibilidades de participação formal, existem variados tipos de participação dentro do 

segmento. Para uma das integrantes da equipe gestora da escola, a falta de engajamento de 

alguns professores seria o sentimento de não pertencimento ao mesmo grupo político que está 

na direção da escola atualmente: 

 

Essa participação ela é relativa. Eu observo que, por exemplo, as pessoas 

participam mais quando têm afinidade com a gestão que está no poder. Então 

determinadas pessoas que, de repente, têm muito a contribuir, por não 

participar de um grupo político, acabam se afastando ou hostilizando sem 

necessidade uma proposta que o grupo que está no poder implementa. Então 

tem muito de disputa política, eu nem sei se é política isso, pra mim é 
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politicagem e não política, de você não participar ou você querer sabotar 

algo porque não foi o seu grupo que criou ou que propôs. Então eu vejo um 

grupo que trabalha muito nesse sentido e não contribui porque não é do seu 

grupo político (E.G. 2).  
 

 

Esse relato revela a dificuldade em se estabelecer o envolvimento de todos os 

professores na gestão da escola, dadas as divergências políticas. Lima (1998) classifica esse 

tipo de participação como sendo de orientação divergente, que diz respeito à participação no 

sentido da ruptura e/ou desacordo em relação aos objetivos formais da instituição:  “opera 

uma certa ruptura, ainda que transitória ... com as orientações oficialmente estabelecidas” (op. 

cit., p. 189).  Pode ser interpretada como uma forma de boicote ou como uma forma de 

intervenção indispensável visando à “renovação, ao desenvolvimento, à inovação e a 

mudança” (op. cit., p. 189). 

É preciso ter presente que os conflitos e os dissensos se constituem como elementos 

inerentes ao processo democrático. Todos os atores têm o direito de explicitar seus pontos de 

vista e, independente das divergências políticas, é preciso focalizar formas que visem alcançar 

os objetivos da escola acordados coletivamente.  

 Outro aspecto ressaltado nas falas dos professores em relação à participação, apontam 

críticas em relação ao funcionamento de alguns colegiados, sobretudo das Áreas de Estudos: 

 

Então, temos três Áreas de conhecimento, uma delas nunca se reúne, ou se 

reúne virtualmente; outra é bem assídua, bem frequente e tem uma terceira, 

vive assim: tem momentos que está bem engajada, em outros momentos que 

não está tão interessada no que está acontecendo na escola. Eu acho que são 

esses movimentos assim que eu vejo da participação docente: tem um grupo 

que está sempre “a postos”, outro que está sempre “do contra” e uns que 

ficam meio que “em cima do muro”, bem dividido. Eu não vou afirmar pra 

você, “ah, todo mundo colabora, todo mundo quer o bem da escola, todo 

mundo faz questão de estar participando das reuniões onde a gente vai 

discutir a rotina, que vai deliberar alguma coisa”, muita gente opta por não 

participar (E.G. 2). 

 

Observa-se que não há uma uniformidade no tocante a participação do segmento 

docente. É possível identificar através dos dados coletados que existem pelo menos mais dois 

tipos de participação entre os professores. Um deles desenvolve uma participação passiva, no 

caso os professores oscilantes em relação à participação nas Áreas de Estudos, com “atitudes 

e comportamentos de desinteresse e de alheamento... de não aproveitamento de 

possibilidades, mesmo formais, de participação” (LIMA, 1998, p.188). Já outro grupo opta 

por deliberadamente não participar. Sobre a passividade na participação e a não participação, 

Lima (1998) afirma:  
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Uma vez consagrada como direito e como instrumento de realização da 

democracia, a participação na educação e, designadamente, na escola, 

assume contornos normativos. Deste ponto de vista, a passividade e a não 

participação representam uma ruptura preocupante, assumindo, num 

primeiro momento e por referência àquele princípio normativo, contornos 

considerados negativos. Conquistada como princípio e consagrada com 

direito, a participação deve constituir uma prática normal, esperada e 

institucionalmente justificada (op. cit., p. 182) 

 

Tal como estamos defendendo, numa gestão democrática, participar diz respeito a 

aspectos como influência nas decisões, exercício de poder e a construção de uma cultura de 

participação. Mudanças culturais na organização escolar não dizem respeito a um processo 

linear e/ou automático, mas precisa ser construído pela escola através de um processo de 

aprendizado que demanda esforço, envolvimento e persistência.  

Os dados discutidos nesta seção apontam também para a necessidade de uma 

reconfiguração dos ambientes participativos no CAp, bem como de repensar o que vem sendo 

concebido como mecanismos de gestão democrática, a partir de algumas fragilidades 

evidenciadas, tais como: o Grêmio Estudantil não ter efetivamente uma participação na 

tomada de decisão; o Pleno não apresentar o conjunto dos técnicos da escola em sua 

composição, nem mesmo representantes de outros segmentos da escola; a APAC ter 

demonstrado desinteresse com os assuntos da escola, entre outras.  

Segundo Dourado (2012), a gestão democrática implica a efetivação de novos 

processos de organização e gestão, os quais devem ser fundamentados por uma dinâmica que 

possa favorecer os processos coletivos de decisão. Desse modo, a participação pode ser 

efetivada de diferentes formas e em dinâmicas próprias no cotidiano da escola. Por outro lado, 

não se configura de forma padronizada, o que significa, também, que os processos de 

participação se fundamentam tanto em atitudes, como em disposição de aprendizagem e de 

mudanças culturais que devem ser construídos no cotidiano.  

Fica evidente que para que a participação seja materializada, algumas vezes é 

imprescindível “reaprender o processo de participação, reinventá-lo!” (op. cit., p. 72).  Vale 

salientar que “a participação não se decreta, não se impõe e, portanto, não pode ser entendida 

apenas como mecanismo formal, ritual e legal” (op. cit., p. 72). Assim, destacamos que a 

construção da cultura democrática pressupõe um aprendizado constante de participação e 

diálogo coletivo; nestes termos, os colegiados não devem se restringir ao burocrático, mas 

devem ser espaços sempre inovadores e impulsionadores de reflexões pedagógicas, de 

aprendizado político e de tomada de decisão coletiva pelos diferentes segmentos da escola. 
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Além de tratar aqui das estruturas de democratização e da democratização das relações 

entre os diferentes segmentos no interior da organização escolar, não podemos deixar de 

considerar o sentido de democratização no que concerne à universalização da escola como 

alcance de todos, através da igualdade de oportunidades reais para todos, inclusive para 

aqueles que tiveram percursos e condições de vida desiguais. Deste modo, trataremos a seguir 

do ingresso dos estudantes no CAp, baseado na lógica meritocrática, o que denota a 

repercussão das tendências gerencialistas no chão da escola. 
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8 TENDÊNCIAS GERENCIALISTAS NA GESTÃO ESCOLAR E A SELETIVIDADE 

SOCIAL E ACADÊMICA DOS ESTUDANTES 

 
 

 Esta seção se propõe a discutir sobre a forma de ingresso dos estudantes no CAp 

UFPE, a partir do posicionamento dos diferentes segmentos em torno da política de acesso, 

bem como o destaque ao peso da origem social no sucesso diante do processo seletivo de 

ingresso na instituição.  Partimos do entendimento de que o mecanismo seletivo é um dos 

aspectos que marca o hibridismo na gestão desta escola, conferindo-lhe atributos 

gerencialistas de acordo com a lógica do mercado, tais como meritocracia, competitividade e 

livre concorrência.  

 Importante destacar que o Colégio em questão goza de relativa autonomia pedagógica, 

administrativa e financeira, semelhante aos centros de ensino superior da universidade, em 

consonância com as políticas educativas de autonomia universitária, que é um dos seus 

aspectos diferenciais. Tal autonomia lhe possibilita, inclusive, definir seus mecanismos de 

seleção do público discente, que é também diferenciado do perfil comumente encontrado em 

outras escolas públicas de educação básica. 

Há décadas vem sendo discutida no CAp a possibilidade de mudanças no processo 

seletivo de ingresso dos estudantes. Atualmente, tal processo é realizado a partir do 6° ano do 

ensino fundamental através da aplicação de provas de português e matemática, existindo a 

possibilidade de seleção em casos de vagas remanescentes nas outras séries. Existe também 

um projeto em tramitação que prevê a implementação das séries iniciais do ensino 

fundamental no Colégio, cujo acesso seria através do sorteio público das vagas. Somando-se a 

isso, o novo estatuto da UFPE, ainda em processo de homologação, indica que o processo 

seletivo do CAp deverá ser realizado através de sorteio público (UFPE, 2015a). Apesar de ser 

mais forte o discurso de que a nova forma de ingresso seja por sorteio, a possibilidade de 

implementação de cotas sociais a partir do 6° ano do ensino fundamental, em consonância 

com a política de preenchimento de vagas da UFPE também não está descartada, porém, com 

menos ressonância. 

Vale salientar que o caráter seletivo dos CAps federais, por meio de exames de 

admissão bastante rigorosos, remonta às suas origens a partir de 1948, período em que o 

acesso ao ginásio nas escolas públicas era realizado mediante exames de admissão. Tal 

procedimento de acesso beneficiava, na maioria das vezes, estudantes oriundos de famílias 

cultural e economicamente privilegiadas. Sendo assim, o caráter elitista caracterizava o perfil 
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do público atendido por esses Colégios. A partir de 1971, com a extinção da obrigatoriedade 

dos exames admissionais, a maioria dos CAps foi gradativamente modificando o seu sistema 

de ingresso, visando democratizar o acesso e romper com procedimentos que limitavam a 

entrada das crianças pertencentes às camadas populares (LIMA, 2015). 

 No entanto, o rigor seletivo que demarca um dos aspectos diferenciais do CAp da 

UFPE se mantém desde a sua criação e, mesmo com os avanços das políticas e orientações 

legais acerca da inclusão e democratização do acesso às escolas públicas, para além do âmbito 

de projetos, o CAp UFPE ainda não efetivou de forma concreta ações que acompanhem tais 

mudanças neste sentido. 

 De modo geral, o Colégio beneficia quem já tem condições sociais e culturais 

favoráveis ao aprendizado proposto pela instituição. Seu público de estudantes é oriundo de 

famílias que utilizam diversas estratégias em busca do sucesso escolar e que creditam à 

educação o mecanismo principal de ascensão profissional e social. 

Em relação ao perfil dos alunos e das famílias, o documento do PPPI revela o Perfil 

Socioeconômico e Cultural do Corpo Discente do CAp-UFPE: 

 

(...) a nossa clientela é composta por alunos de classe média ou média alta, 

com grande parte advinda de escolas particulares e também que a maioria 

faz curso preparatório para ingressar no CAp. A maioria dos pais tem curso 

superior, muitos são funcionários públicos ou trabalham em funções de alto 

nível em empresas particulares, ou são profissionais liberais. Além disso, 

possuem toda infraestrutura para um bom desenvolvimento escolar com 

espaço definido para estudos em suas casas e também apoio da família no 

que se refere ao auxilio nos estudos. Esse fato nos leva acreditar que a forma 

de ingresso atual do CAp prioriza uma clientela de perfil sócio-econômico 

mais favorecida e que tem plenas condições de concorrer à seleção pública a 

qual se submetem para entrar no CAp (COLÉGIO DE APLICAÇÃO, 2015, 

p. 97). 

 

Como podemos perceber, o CAp atrai uma clientela específica de famílias que, em sua 

maioria, dispõe de condições para investir desde cedo na escolarização dos seus filhos, os 

quais, por sua vez, possuem subsídios mais favoráveis à aprovação, perfil que destoa do que 

normalmente se encontra em outras escolas das redes públicas municipais e estaduais.  Silva 

(2009) nos chama atenção acerca dos elementos indicadores de qualidade social da educação, 

entre os quais estão os Fatores socioculturais, que estão relacionados à escolaridade da 

família, ao tempo dedicado pela família à formação cultural dos filhos. Sendo assim, 

depreendemos ser inegável que fatores como a escolaridade, bem como o nível 

socioeconômico e sociocultural das famílias influenciam sobremaneira a trajetória escolar dos 

estudantes.  
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Ao realizar uma pesquisa acerca das representações de pais e estudantes sobre o CAp 

da UFPE, Almeida (2014) observou que a triagem promovida pelo Colégio na seleção de 

ingresso dos estudantes faz com que a escola receba um grupo com disposição para o estudo, 

bem preparado para as ações pedagógicas da instituição, permitindo a adequação dos atributos 

socioculturais daqueles que são selecionados ao estilo da escola. Esse processo faz com que a 

ação escolar seja feita sobre pessoas já motivadas e “com habitus favoráveis à sua atuação” 

(op. cit., p. 208).  

Embora o processo seletivo não seja considerado pelos pesquisados como sendo o 

único fator determinante em relação ao reconhecimento acadêmico que é conferido ao CAp,  

foi apontado como um dos aspectos que diferencia essa escola das demais: 

 

(...) é um grupo seleto? Sim. Um grupo que os pais conseguiram investir 

para estarem aqui. (...) Infelizmente, como é seleção, vêm os que têm mais 

condição de português e matemática, mas na prática, eles nem sempre são as 

pessoas que têm mais condição ou que deveriam estar no Colégio de 

Aplicação. Em tese, se eu quero dizer que o Colégio de Aplicação é uma 

escola top de linha (...). Então assim, de fato, não entram os meninos 

melhores (...) muita gente boa ficou de fora (...) às vezes a gente vê no 6° 

ano meninos com dificuldades de compreensão também, (...) como trazem 

problemas no hábito de estudo, não vem o aluno perfeito. (...) Mas eu 

questiono a seleção. (...) Agora  acho que a seleção é também um motivo da 

gente estar sempre entre os primeiros lugares, com certeza, não tenho dúvida 

(PROF 4). 

 

Interessante constatar que no relato acima é evidenciada a injustiça advinda da escola 

meritocrática, visto que muitos alunos que teriam até mesmo percursos escolares semelhantes, 

e que teriam consequentemente as mesmas condições de ingressarem nessa escola, ficaram de 

fora; sem falar naqueles que não possuem as condições para tal e, mesmo concorrendo ao 

processo seletivo, automaticamente já estão excluídos por não possuírem as mesmas 

condições nos pontos de partida.  

Dubet (2004) aponta algumas dificuldades objetivas advindas da concepção 

meritocrática da justiça escolar, dentre elas, as desigualdades entre os grupos sociais, em que, 

desde o início, os mais favorecidos apresentam vantagens decisivas. Essas desigualdades 

estão relacionadas às condições sociais dos pais, bem como ao seu envolvimento com a 

educação, ao apoio que dão aos filhos, acompanhando-os e orientando no percurso escolar.  

Dessa forma, “as desigualdades sociais pesam muito nas desigualdades escolares” (op. 

cit, p. 542). Portanto, sob o ponto de vista de Dubet (2004, p. 543), “quanto mais favorecido o 

meio do qual o aluno se origina, maior sua probabilidade de ser um bom aluno, quanto mais 

ele for um bom aluno, maior será sua possibilidade de aceder a uma educação melhor, mais 
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diplomas ele obterá e mais ele será favorecido”, e deste modo, “independentemente do que 

pensam os atores, a escola meritocrática legitima as desigualdades sociais” (op. cit., p. 545). 

Nesses termos, o processo seletivo do CAp  se constitui em mecanismo de seleção, 

classificação e eliminação, que toma como critério apenas o desempenho escolar, não 

considerando que a aprovação dos alunos consiste não apenas no mérito individual dos 

estudantes, mas também no engajamento das famílias que dispõem de capital econômico 

necessário para investir no percurso da escolarização dos seus filhos. 

 No entendimento de um dos entrevistados, a gestão democrática está associada 

também ao acesso à escolarização. Neste sentido: 

 

Definitivamente eu não acho que a gente [o CAp] tenha uma gestão 

democrática e não acho que isso se deve à figura do diretor em pessoa; eu 

acho que isso se refere a uma cultura antiga e que permanece. (...) Se a gente 

no CAp não tem nem mesmo uma forma de ingresso democrática, o que dirá 

de uma gestão (PROF. 5). 

 

Ressalta-se no trecho acima a compreensão de que o Colégio não teria uma gestão 

democrática, a começar pela forma de ingresso dos estudantes que é classificatória; o 

processo seletivo seria parte de uma cultura perpetuada na escola. Essa associação de 

democracia com acesso à escolarização nos remete às considerações de Araujo (2011), para 

quem a avaliação classificatória corresponde ao ideário meritocrático, cujo processo é injusto 

para os alunos que mais precisam da escola, que são eliminados ao invés de serem ajudados, 

pois pensar numa educação democrática e com qualidade social significa estar a serviço dos 

que mais precisam e não eliminá-los. Em tal contexto, para o autor, não é só a sociedade que é 

injusta e desigual, mas a escola também o é sob o ideário liberal, visto que a meritocracia 

tende a favorecer os que já são mais favorecidos.  

Nas palavras de uma integrante da equipe gestora, tanto o processo seletivo como o 

sorteio público não garantiriam a eficácia da diversidade de público pretendida. Na sua 

concepção, o problema da exclusão não seria responsabilidade propriamente do CAp, mas diz 

respeito a um problema mais amplo, que está arraigado no sistema educacional brasileiro 

como um todo:  

 

Então, não só a entrada no Colégio de Aplicação, mas a entrada na 

universidade, qualquer outro concurso público, ele se faz por mérito e o 

mérito, no caso, dos conhecimentos e todo mundo se diz que é democrática 

essa entrada. Então, digamos assim, se a gente não faz o concurso público, a 

gente vai pra um sorteio universal, porque está implícito aí que todos teriam 

o mesmo direito, mas aí o direito fica focado em quê? Na sorte? E não no 

conhecimento? Então isso é tão difícil de você chegar a um posicionamento 
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assim efetivo a respeito (...) o problema está na prova? Está no sorteio, na 

seleção ou está fora da gente? Está lá na base? Na própria política pública da 

educação? Quem é que está com o problema? O problema é a prova em si, 

ou o problema é que não existe seriedade e as escolas não estão preparando 

as crianças como deveriam preparar? Muitas vezes eu penso que se quer 

inverter as coisas (E.G. 2). 
 

Tais colocações parecem expressar uma suposta neutralidade da instituição escolar. 

Entendemos que ao falar de igualdade de oportunidades, é preciso levar em consideração a 

maneira como os aspectos sociais, econômicos e culturais afetam sobremaneira o acesso à 

educação formal. A escola, ao justificar o acesso aos estudantes como sendo democrático, já 

que todos teriam as mesmas possibilidades de competir, demarca a lógica meritocrática que 

tende a incorporar e reproduzir a exclusão social. 

Nas palavras de Dubet (2004), a escola no contexto capitalista utiliza-se do discurso da 

meritocracia como uma forma de se proteger das desigualdades sociais que são protegidas 

pelo sistema; nesta perspectiva, a escola promove a desigualdade sem sentimento de culpa, já 

que todos teriam teoricamente as mesmas chances de concorrer.  

 Admitimos, portanto, que a seleção baseada no mérito não condiz com o papel da 

escola pública, que é para todos. O sorteio público parece uma alternativa menos injusta, mais 

democrática, mas é preciso que sejam pensados alguns critérios para que não ocorra tal qual 

aconteceu no CAp da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em que a maioria dos alunos, 

mesmo após sorteio público, continuam sendo oriundos de escolas privadas, ou seja, alunos 

que possuem condições socioeconômicas mais favoráveis. Outro problema enfrentado nessa 

instituição tem sido o crescente número de reprovações após o sorteio público das vagas 

(JARSKE, SILVA & DONATO, 2015). Observamos que políticas com objetivo de 

corrigir/minimizar desigualdades educativas nem sempre alcançam o êxito esperado.  

As razões que justificam os problemas enfrentados pelo CAp da UFS têm sido objeto 

de estudo pela instituição, mas ainda não chegou em fase conclusiva. No entanto, há algumas 

suposições da instituição neste sentido. Os motivos apontados em relação ao público discente 

do CAp da UFS continuar sendo oriundo da rede privada, seriam: ausência de critérios em 

relação à seleção dos candidatos por meio do sorteio, por exemplo, a utilização das cotas para 

garantir uma porcentagem específica para os alunos de escolas públicas; falta de 

conhecimento das camadas populares em relação aos CAps, etc. Já em relação às reprovações, 

supõe-se que os fatores estariam relacionados às dificuldades dos professores em relação a 

mudar a prática pedagógica, bem como o não comparecimento dos alunos das camadas 
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populares nos programas de apoio que funcionam como aulas de reforço para auxiliar nas 

dificuldades de aprendizagem. 

 Entendemos que o sorteio público, mesmo sem garantir o acesso a todos que desejam 

ingressar no CAp, no mínimo se configura como uma forma de romper com a política que 

favorece um público específico, mais elitista, podendo oportunizar o acesso de um público 

mais heterogêneo, contribuindo, assim, para a elaboração de pesquisas e propostas 

pedagógicas que abarquem os desafios da pluraridade do processo de ensino-aprendizagem 

(KAIUKA, 2004). 

 Desse modo, não basta democratizar o acesso, é preciso haver práticas de fato 

inclusivas na escola. Sobre a relação entre democracia e inclusão, Dourado (2002) é enfático 

ao afirmar que a “democracia é uma expressão possível de como os grupos sociais conseguem 

se articular tendo por parâmetro a melhoria das capacidades humanas. Nessa ótica, ela é 

sempre inclusiva. Pensar a democracia significa pensar  a inclusão social” (op. cit., p. 159). 

Assim, observamos que é preciso garantir não somente o acesso à instituição, mas somando-

se a isso se deve garantir que os alunos tenham uma educação de qualidade ao longo da 

escolaridade. 

 O sorteio público deve garantir a igualdade de oportunidades através da oferta justa, 

igual e objetiva das vagas, mas por outro lado deve também considerar que os alunos são 

diferentes em termos de talentos e potencialidades (JARSKE, SILVA & DONATO, 2015), 

visto que no sorteio público as diferenças de aprendizagem entre os estudantes provavelmente 

serão mais acentuadas, diferentemente da homogeneização de desempenho decorrente da 

seleção com provas. Deve-se considerar que os alunos são diferentes em termos de 

potencialidades e que as condições sociais afetam significativamente o processo de 

aprendizagem. Esses aspectos devem ser considerados para que os alunos não sejam nem se 

sintam excluídos dentro da própria escola. 

 Cumpre observar, conforme destacado por Lima (2015), que os CAps em geral 

possuem outros mecanismos excludentes para além do processo seletivo, os quais devem ser 

considerados no processo de democratização do acesso, o qual provavelmente abarcará 

diferentes camadas sociais, sobretudo, as camadas populares, tais como: localização 

geográfica muitas vezes em regiões nobres, ao que acrescentamos a distância da residência de 

muitos estudantes em relação à escola demanda custos que nem todas as famílias têm 

condições de abarcar;  “divulgação restrita à maior parte da população que nem sempre tem 

conhecimento que os Colégios de Aplicação são escolas públicas, gratuitas, cujo direito de 

acesso é garantido a todo e qualquer cidadão” (op. cit., p. 56). Esses e outros aspectos devem 
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ser objeto de estudo, com a finalidade de identificar as diferentes problemáticas que 

dificultariam o acesso das camadas populares ao CAp, mesmo após a democratização do 

acesso. 

 Uma concepção que parece consensual para a maioria dos entrevistados em relação à 

mudança na forma de ingresso no CAp UFPE, é que seja para atender a um público de alunos 

desde as séries iniciais do ensino fundamental, conforme projeto em tramitação mencionado 

anteriormente. Destacamos que essa forma de implementação do sorteio público nas séries 

iniciais do fundamental foi adotada na maioria dos CAps que optaram pela mudança, com 

exceção do CAp da UFS, cuja mudança iniciou no 6° ano do ensino fundamental.  

 As concepções a esse respeito demonstram também que existem aqueles que defendem 

a mudança na forma de ingresso como uma possibilidade de corresponder à função social da 

escola e democratização do acesso ao saber; sobretudo, porque existe uma pressão social e 

institucional neste sentido, visando atender um público que através do atual processo seletivo, 

provavelmente jamais teria oportunidade de estudar na instituição: 

 
Essa questão é colocada porque tanto a Universidade, quanto o Colégio de 

Aplicação, que é também parte da Universidade, eles devem, segundo a lei, 

servir aos seus princípios sociais. E qual é a função social de uma escola? 

Certamente, não é servir somente a um grupo restrito de pessoas, enfim, que 

fazem a prova e passam, e enfim têm acesso à melhor educação que o Estado 

tem condições de oferecer hoje. (...). Quem defende isso, defende que o 

Colégio de Aplicação é uma escola de educação básica como qualquer outra, 

deveria ser como qualquer outra. Então, essas pessoas defendem que o 

Colégio de Aplicação deveria servir às pessoas que não têm condições de 

pagar uma escola particular de boa qualidade, que deveriam 

preferencialmente favorecer as pessoas do entorno da própria Universidade, 

como unidades que vivem no entorno da própria universidade e essas 

pessoas que já são marginalizadas (PROF 5). 

 

As colocações acima coadunam com o pensamento de Azevedo (2011), para quem a 

função social da escola, numa perspectiva de qualidade social está relacionada à gestão 

democrática da educação e da escola para as camadas populares.  Isto implica levar em 

consideração “a própria função da escola para a maioria da população, a adequação dos 

programas e projetos ao atendimento das suas necessidades educacionais”, tendo como 

referência “padrões de excelência e adequação aos interesses da maioria da população” (op. 

cit. 2011, p. 424).  

  Observamos na instituição pesquisada, a ideia subjacente de qualidade fortemente 

associada ao ingresso dos estudantes desde as séries iniciais, como sendo uma educação a ser 

oferecida “desde a base”. Essa percepção nos remete às colocações de Aguiar et al (2014), ao 
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discorrerem sobre a universalização do ensino fundamental no novo Plano Nacional de 

Educação (PNE). Os autores afirmam que, ao ingressarem na instituição escolar antes dos 7 

anos de idade, as crianças apresentam em sua maioria resultados superiores em relação 

àquelas que ingressaram somente aos 7 anos. As crianças de 6 anos pertencentes às classes 

média e alta há muito tempo já frequentam o pré-escolar ou o primeiro ano do ensino 

fundamental. Neste sentido, no ensino de 9 anos, os segmentos das classes populares são os 

seus principais beneficiários. Ressaltamos então a importância do CAp atender também a essa 

clientela, rompendo com a elitização que vigora até então.  

Além de ser uma educação a ser oferecida desde a “base”, uma das falas corrobora que 

a mudança de ingresso dos estudantes, ao proporcionar um público mais heterogêneo de 

alunos, poderá se aproximar dos perfis comumente encontrados nas demais redes públicas de 

ensino e, ao mesmo tempo poderá garantir mais credibilidade para o cumprimento de algumas 

funções do CAp, tal como servir de referência para outras escolas públicas visando a melhoria 

das mesmas: 

Eu acho que a gente está privilegiando quem já é privilegiado. (...) Você está 

oportunizando um ensino para alunos que teriam condições de estar numa 

escola particular, não que eu não acho que eles mereçam não, a rigor todos 

deveriam merecer uma escola como esta. Mas que a gente tem que atender 

de fato o aluno que tem necessidade. Até porque é uma escola que se propõe 

a experimentar projetos, a pensar coisas novas. (...). Acho que isso seria uma 

construção muito boa, não só para escola nem para esses alunos, mas para 

própria instituição; porque você de fato poderia ter aqui como um centro de 

pesquisa; aí você teria um Centro de Educação que poderia estar junto com o 

Colégio, caminhando na construção dessas turmas de primeiro ao quinto 

ano, e você ter professores que fossem olhar diretamente pra esse aluno com 

olhar de pesquisa, pra você melhorar outras escolas públicas. Você sabe, a 

gente quando chega no fórum, em algum encontro,  num congresso, aí todo 

mundo diz “ah, mas você é do Aplicação e o aplicação é muito diferente”; é 

uma situação muito incômoda pra gente (PROF 7). 

 

Esta fala nos remete às considerações de Kaiuca (2004), quando relaciona a 

heterogeneidade decorrente do processo de sorteio público das vagas à ampliação das 

possibilidades de pesquisas pedagógicas que tenham como objetivo enfrentar os desafios de 

um processo de ensino-aprendizagem que seja efetivamente plural. A autora discute que ao 

redefinirem seu universo de alunos, os CAps precisam também  redimensionar expectativas,  

conteúdos,  estratégias, etc., buscando manter a qualidade do trabalho condizente com o perfil 

do professor-pesquisador, como é o caso dos professores desses colégios.  

Outro argumento levantado pelos professores defendendo que a forma de ingresso seja 

por sorteio somente a partir das séries iniciais do ensino fundamental e não a partir do 6° ano, 
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é a afirmação de que seria um choque muito grande para os mesmos, visto que com a 

possibilidade de haver um público de alunos com o perfil bem diferenciado do que o Colégio 

possui atualmente, inclusive alunos que não tenham nem mesmo o domínio das competências 

básicas de leitura, os professores não estariam preparados para tamanha mudança, já que a 

formação dos mesmos não é de professores alfabetizadores: 

 
Se a gente faz uma seleção aqui universal, alguns da gente teriam muita  

dificuldade de trabalhar com o aluno que chega no sexto ano sem saber ler, 

porque as escolas públicas fazem uma maior maldade com os alunos, deixam 

o aluno chegar ao sexto ano sem saber ler. (...) E também não é justo a gente 

pegar um professor que foi formado para trabalhar com aluno leitor e 

alfabetizar. Esse professor não tem a menor condição para isso. (...) Então 

fazer sorteio para  colocar na escola, pra quê? (...) vai ser traumatizante para 

os professores (...), com um grupo que tem aqui hoje, que são bastante 

vaidosos e orgulhosos do que fazem, eles vão passar por um momento, acho 

que até de entrar em depressão, porque por mais que eles façam,  não vão 

conseguir atingir aqueles alunos (...).  Colocar do primeiro ao quinto ano 

seria bem mais tranquilo, porque o Colégio certamente teria a 

responsabilidade de fazer com que o aluno chegasse ao sexto ano lendo e 

escrevendo (PROF 6). 

 

Este depoimento reflete a preocupação do professor com o choque cultural e o 

despreparo inicial dos professores para lidar com uma nova realidade. Naturalmente, a 

mudança na forma de acesso será um grande desafio profissional e demandará uma maior 

preocupação com o repensar da prática docente. Consideramos que, mesmo com o advento de 

um perfil diferenciado de alunos, o CAp continuará tendo uma estrutura diferenciada 

favorável ao ensino-aprendizagem, tal como professores com boas condições salariais e de 

trabalho, setores de apoio pedagógico ao trabalho docente, número reduzido de alunos por 

professor/turma, etc., que certamente são aspectos que embora não sejam determinantes mas 

são diferenciais na formação de quaisquer crianças. Ou seja, as boas condições de oferta e 

trabalho podem garantir resultados exitosos, ainda que para públicos desfavorecidos 

economicamente, caso seja adotado o sorteio público. 

Diante da resistência em relação ao sorteio público no 6° ano, consideramos pertinente 

questionar: qual a finalidade de manter o processo seletivo com provas? Seria exclusivamente 

selecionar aqueles alunos que tenham domínio das competências básicas para continuidade 

dos estudos? Seria escolher um grupo diferenciado de alunos que manteria o status da escola? 

O depoimento a seguir também nos fornece importantes pistas para buscar compreender o 

porquê da manutenção do processo seletivo, qual seja, o medo do novo e de ter mais trabalho, 

visto que atualmente os professores do CAp possuem um corpo discente que possui as 
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competências básicas e um capital cultural que se adequam aos objetivos e ao trabalho 

pedagógico do Colégio: 

 

O grupo resiste profundamente ao sorteio público. Principalmente no 6° ano. 

Eu compreendo como professora, né?  A gente tem um grupo que ... apesar 

da gente, eles aprendem e muito bem. (...) eles vêm com uma certa 

compreensão, num nível bom de se trabalhar, então daqui pra diante é fácil 

ser primeiro do Brasil, né?  (...). Agora a ideia de ter mais trabalho, não vou 

dizer que apavora, mas tira você daquela tranquilidade que você vem 

vivendo. Então o fato de eu ter 12 horas em sala de aula, de além dessas 

horas eu ter o meu tempo de planejamento, de eu fazer pesquisa, de eu fazer 

extensão, é alguma coisa extremamente confortável.   Eu não preciso ter um 

planejamento onde eu tenha que ver três ou quatro grupos diferenciados. 

Enquanto eu faço planejamento eu estou quase que homogeneizando, porque 

é um grupo que tem a leitura, é um grupo que tem uma compreensão, é um 

grupo que vem pronto para discutir, pronto pra desenvolver criticidade, 

criatividade e coisa do nível. (...) Na minha percepção é um medo do 

arriscar. (...) Como é que vai ser? Como é que essas crianças são? (...) A 

gente vive numa cidadela. (...) Então assim, há um reforço muito grande pra 

gente dizer “não! vamos manter a nossa cidadelazinha”, porque com isso a 

gente está sempre no topo e sem maiores problemas (PROF 4). 
 

 

Conforme o relato, alguns professores preferem que o Colégio continue a funcionar 

como uma “cidadelazinha”, sendo uma espécie de “santuário” que oferece “proteção” aos 

alunos e professores de uma possível democratização que, para alguns talvez seja considerada 

até uma democratização inconsequente (KAIUKA, 2004). Os resultados das avaliações 

externas de algum modo tendem a impulsionar a escola a zelar pela manutenção do atual 

processo seletivo, visto que garantirá a manutenção do padrão de qualidade que se assenta nos 

resultados, fazendo com que a escola prefira manter um público elitizado do ponto de vista do 

capital social, cultural e econômico. 

 Cóssio e Oliveira (2015) destacam uma crescente conformação dos professores aos 

princípios performativos do gerencialismo, através do apelo à melhoria da qualidade da 

educação, sob a perspectiva de resultados, tanto pelos incentivos financeiros assim como 

pelos simbólicos, os quais são adotados por diversos sistemas de ensino, dentre os quais a 

escolha do melhor professor, da melhor escola (ranking), dos melhores alunos, tendo como 

referência as avaliações externas. 

Ainda no que se refere ao posicionamento dos diferentes sujeitos do CAp em relação 

ao ingresso de estudantes, observamos uma reunião de PPPI cuja discussão girava em torno 

da referida temática. Estavam presentes aproximadamente vinte professores, oito servidores 

técnico-administrativos dos setores SOE, SOEP e Serviço Disciplinar e uma aluna 

representando o Grêmio Estudantil.  
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Quando questionada pela direção da escola a respeito do posicionamento dos alunos 

em relação à possibilidade de mudança no ingresso dos estudantes, a representante do Grêmio 

afirmou que os alunos têm resistência com novas formas de acessibilidade, no caso a inserção 

de alunos de outra classe social, mas que os alunos precisariam discutir mais a respeito. Um 

dos técnicos presentes afirmou ser preocupante a visão dos alunos em relação às diferenças de 

classes sociais e questionou se os servidores técnicos do Colégio estariam preparados para 

receber essa nova clientela. Uma integrante da equipe gestora afirmou se tratar de um 

questionamento a ser feito para todos os segmentos. Uma professora enfatizou se tratar de 

algo perverso as expectativas que já são colocadas sobre os alunos que ingressam no Colégio 

já nos 6° anos, pois muitas vezes as pessoas esquecem que são crianças.  Outro professor 

afirmou que todos têm direito a educação de qualidade, mas que os CAps “afunilam ainda 

mais esse gargalo”; alegou também que o Colégio precisa dar uma resposta à sociedade em 

relação à educação ou então assumir de vez a exclusão; defendeu que a escola pudesse mudar 

a ideia de ranking e formar melhores seres humanos. Um terceiro professor se posicionou 

enfatizando que o Colégio não está preparado para enfrentar uma nova realidade, mas que é 

preciso se preparar para tal, visto que é no conflito que se aprende a lidar com o problema.  

Após nosso ciclo de observações, tivemos informações de que numa reunião de PPPI, 

alguns pais de alunos do CAp se posicionaram contra o sorteio público. Vale salientar que 

outras temáticas tratadas em reuniões do PPPI, ainda que houvesse convite por parte da 

escola, não houve a presença por parte dos pais, inclusive o assento do referido segmento no 

CTA ficou ausente durante meses, conforme tratamos no capítulo anterior. Posteriormente à 

reunião ocorrida na escola, alguns pais entraram com recurso contra o artigo do novo estatuto 

da UFPE que versa sobre o sorteio público no Colégio. 

Interessante notar que os fatos levantados denotam um reconhecimento pela 

necessidade de mudança do processo seletivo e de uma preparação para lidar com o novo, 

bem como coloca em xeque os valores que vem sendo incorporados pelos alunos e suas 

famílias ao serem inseridos num sistema seletivo, meritocrático e excludente. Admitimos que 

“o novo” assusta por ser diferente. Esse sentimento dos atores do CAp advém das dificuldades 

a serem enfrentadas com a iminência de um novo público, que lhes trará uma realidade de 

trabalho que implicará em mudanças profissionais significativas.  

Como analisa Kaiuka (2004), “o “novo” aparece ainda para alguns como abjeto 

rejeitável e antinatural” (op. cit., p. 1024), tendo em vista que outro perfil cultural tende a 

colocar em xeque a própria identidade da escola. Como afirma a autora, questões como 

identidade e diferença estão relacionadas a representações que apresentam estreitas conexões 
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com o poder, ou seja, tais questões seriam tratadas como questões políticas e de poder na 

esfera profissional, através da “imposição do poder da escola que se fundamenta na 

classificação da excelência pelo atendimento aos selecionados” (op. cit., p. 1027), 

evidenciando a voz de uma corrente da classe média que teme perder o poder de ser um 

Colégio com projeção social, reconhecido pela sua “qualidade”. 

 Chamamos também a atenção para a necessidade de refletir acerca dos valores que 

vem sendo incorporados pelos alunos do CAp, pois tal como afirma Carvalho (2004), a 

criação de classes homogêneas e alunos competitivos, tende a impedir a oportunidade de 

convivência com a diferença, reduzindo assim a possibilidade de se cultivar o espírito de 

solidariedade. Enfatizamos que a escola deverá pensar em ações educativas a serem 

desenvolvidas com os alunos e suas famílias, bem como com toda a comunidade escolar, 

sobre o sentido da aceitação, do convívio e da riqueza a ser adquirida através das trocas 

culturais. 

 É preciso que ocorram mudanças significativas na política, na prática pedagógica, bem 

como ruptura de paradigmas por toda a comunidade escolar, pois “a manutenção de uma 

instituição de massa com fundamentos meritocráticos não é suficiente para garantir o sucesso 

escolar desses” (JARSKE, SILVA & DONATO, 2015, p. 65). 

 Os dados apresentados nos incitam a afirmar que a seletividade acadêmica e social por 

meio da forma de acesso vigente no Colégio, ao distinguir grupos sociais, culturais e 

econômicos específicos, não contribui com a democratização da escola pública. Ao contrário, 

ressaltamos que a competitividade e a meritocracia fazem parte do ideário gerencial, em que 

as escolas de maior destaque nos rankings escolares possuem uma alta procura, através da 

relação clientes/consumidores e produtores em que se gera a alta concorrência e, 

consequentemente a exclusão dos menos favorecidos.  

Os estudos de Casassuz (2002) mostram que as diferenças entre escolas são maiores 

que as diferenças dentro de uma escola, sugerindo que cada escola tende a agrupar alunos 

com contextos socioculturais semelhantes. Essa homogeneidade ou agrupamento de níveis 

socioculturais similares em cada escola, “tende a produzir resultados correspondentes ao nível 

sociocultural de cada escola” (op. cit., p. 39). Dito de outro modo, as escolas de nível 

sociocultural baixo tendem a obter resultados baixos, já as de nível sociocultural alto tendem a 

ter resultados altos. Esta correspondência entre a escola e seu contexto, reflete-se em 

resultados desiguais e, ao mesmo tempo, a tendência é ocorrer a reprodução da estratificação 

social, fomentando a segmentação do sistema educacional. Acrescentamos que a segmentação 

é uma ferramenta comumente utilizada pelo mercado no contexto neoliberal, buscando 
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agrupar indivíduos com características semelhantes, visando definir estratégias que sejam 

úteis para os propósitos do mercado, ajustando as características da oferta ao que cada 

segmento de clientes demanda. 

 Realçamos que a forma de acesso ao CAp é um dos seus aspectos diferencias em 

relação às demais escolas públicas de educação básica; afirmamos, no entanto, tratar-se de um 

aspecto que merece ponderações, visto estar em consonância com os princípios gerenciais. Na 

seção a seguir destacaremos outros aspectos diferenciais do CAp, relacionando as concepções 

de qualidade no contexto da instituição.  
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9   AS CONCEPÇÕES DE QUALIDADE NO CONTEXTO DO CAp UFPE 

 

Conforme explicitamos em nossa discussão teórica, os CAps federais apresentam uma 

série de semelhanças em relação às demais escolas públicas, mas também guardam algumas 

singularidades que lhes são próprias, além das distinções entre si. Neste sentido, esta seção se 

propõe a investigar as concepções de qualidade da educação do CAp da UFPE. Partimos do 

entendimento que os aspectos diferenciais do CAp, apresentados ao longo deste trabalho, 

estruturam e influenciam as  concepções de qualidade da instituição. 

Esta seção está dividida em duas subseções. A primeira diz respeito às concepções de 

qualidade e a segunda versa sobre as possíveis influências das avaliações externas no contexto 

do Colégio, visto que tais resultados tendem a ser associados à qualidade da escola nas 

políticas educativas e nos discursos de cunho gerencial. 

Temos explicitado em nossas discussões que para compreender a qualidade da 

educação deve-se levar em consideração fenômenos externos e internos à escola. Reiterando 

nossa compreensão de qualidade da educação, optamos por uma concepção de qualidade 

social, que está associada à democracia e, desse modo, tem como referência valores sociais 

tais como justiça, igualdade, solidariedade, cidadania, entre outros; tais valores são 

incompatíveis com os valores apregoados pelo mercado, como a lógica meritocrática e a 

ênfase nos resultados. No entanto, a noção de qualidade da educação no Brasil, sobretudo nos 

discursos oficiais, tem sido comumente associada aos resultados adquiridos pelas escolas em 

avaliações externas, apontando para uma lógica meritocrática, individualista e gerencial.  

Desse modo, consideramos pertinente investigar as concepções de qualidade da escola 

com a finalidade de apreender se estas estão mais ancoradas numa concepção de qualidade 

social ou qualidade total nos moldes gerencialistas.  

 

9.1 Concepções de qualidade  

 

Quando interrogados acerca da concepção de qualidade no CAp, alguns pesquisados 

expressaram não haver uma compreensão uniforme sobre essa temática na escola, apontando 

que tal compreensão ainda não foi definida ou mesmo discutida coletivamente. Essa 

indefinição sobre a concepção de qualidade pode ser evidenciada a partir de afirmações como: 

“Eu acho que o Colégio de Aplicação em termos de concepção da qualidade da educação, não 

é um coletivo sistêmico” (PROF 3); “Eu acho que não é unânime aqui no Colégio. Eu acho 

que parte muito de cada grupo, até do entendimento do que é qualidade.” (TÉC 1); “a 

qualidade de educação eu não vejo como algo que já tenha entrado em tom de pauta [tipo] 
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‘olhe, vamos discutir aqui no Colégio de Aplicação se a gente está tendo qualidade da 

educação’” (TÉC 3).  

Também observamos essa indefinição numa reunião de elaboração do documento do 

PPPI, em que estava sendo discutido um texto a ser aprovado para ser incorporado ao referido 

documento sobre o tema da infraestrutura da escola. Em um dos trechos do texto, havia sido 

posto “O Colégio de Aplicação, enquanto escola pública de excelência na oferta da educação 

básica” (grifo nosso), sendo que a palavra excelência foi criticada pelos presentes, sugerindo-

se a substituição pela palavra qualidade. Alguns professores afirmaram que este último seria 

um termo problemático a ser utilizado. Um dos professores afirmou tratar-se de uma 

proposição da própria LDBEN. Em seguida, outra professora afirmou que todo mundo sabe o 

que é qualidade; entretanto, não houve nenhuma explicação ou afirmação sobre o que a 

palavra significaria para o grupo, sendo solicitado aos integrantes da comissão de PPPI que 

substituíssem a palavra excelência por qualidade, mas que fosse colocado um rodapé 

explicativo sobre o significado. Até o fim de nosso ciclo de observações e coleta de dados não 

houve reuniões de PPPI que retornassem a essa temática e, embora o documento faça 

menções à palavra repetidas vezes, não há uma definição explícita a respeito. 

 A ausência de uma concepção mais explícita acerca da qualidade da educação aponta 

para a necessidade de construção de referenciais de qualidade a serem construídos pela escola. 

A esse respeito, Dourado e Oliveira (2009), ao considerarem as múltiplas significações e 

dimensões do conceito de qualidade da educação, buscando contribuir para a construção de 

referências analíticas, apontam as dimensões extra e intraescolares que estão presentes na 

construção desse conceito. Essas dimensões, já delineadas na seção 5, abarcam aspectos como 

os processos de ensino-aprendizagem, os currículos, as expectativas de aprendizagem, 

abrangem também os distintos fatores extraescolares que intervêm direta ou indiretamente nos 

resultados educativos. 

Silva (2009) também aborda importantes aspectos acerca das dimensões sinalizadoras 

de qualidade social da educação, contribuindo com o debate em torno da construção de 

referenciais para qualidade social da educação. Como determinantes externos que serviriam 

como referência da qualidade da educação escolar, a autora cita os seguintes: fatores 

socioeconômicos, fatores socioculturais, financiamento público adequado e o compromisso 

dos gestores centrais com a boa formação dos docentes e funcionários da educação. Como 

elementos internos que sinalizam a qualidade social da educação, a mesma autora aponta 

fatores como a organização do trabalho pedagógico e gestão da escola, os projetos escolares, 

as formas de comunicação da escola com as famílias, o ambiente saudável, o respeito às 
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diferenças e o diálogo como princípio básico, o trabalho colaborativo e as práticas efetivas de 

funcionamento dos colegiados e/ou dos conselhos escolares. 

Desse modo, observamos que diversos elementos internos e externos à escola 

contribuem para a constituição da sua qualidade, desde as condições econômicas e sociais dos 

estudantes até o investimento público adequado (investimentos em infraestrutura, valorização 

dos profissionais de educação, etc.), passando pela organização interna da escola. 

Entendemos, então, que cada escola deverá construir seus referenciais de qualidade, 

considerando seu contexto social e cultural, bem como a realidade dos sujeitos envolvidos.  

Partimos do entendimento de que a qualidade da educação deve estar associada à 

perspectiva social, neste sentido, está intrinsecamente relacionada com a democracia, logo a 

construção dos referenciais acerca de qualidade que a escola almeja deve ser feita 

coletivamente, sendo imprescindível que os sujeitos discutam e compreendam os diversos 

fatores que interferem na qualidade da educação.   

Nessa esteira, concordamos com as considerações de Araujo (2011), para quem a 

qualidade referenciada em valores sociais tem como uma das características a democracia, 

pois depende da construção coletiva; é contextual e local, pois valoriza a cultura escolar e a 

trajetória dos sujeitos sociais; por fim, não é generalizável, pois é resultado das 

especificidades de cada contexto social, trata-se de uma qualidade comprometida com a 

formação humana e integral. 

 Embora não esteja explícita uma concepção coletiva e/ou institucional sobre a 

qualidade, individualmente nos discursos dos pesquisados aparecem algumas associações em 

relação ao termo. Numa delas, a qualidade é associada à formação dos profissionais da 

escola, sobretudo à formação dos professores. Em uma das falas, afirma-se que o Colégio “dá 

certo”, no sentido de proporcionar uma educação de qualidade, pois: 

 

Na formação dos professores, que é uma formação, pelo menos no sentido 

formal, qualificado (...), então nessa formação qualificada ela está presente 

pontualmente por disciplina (...) quando a gente se aproxima da nossa 

história pessoal, a nossa história de formação até formal, nós professores, 

nós corpo docente, nós funcionários, nós gestão, a gente talvez até, meio que 

sem ter, repito, clareza, a gente se aproxima de uma educação de qualidade 

(PROF 3). 

 

 Essa afirmação denota uma compreensão de qualidade associada a cada disciplina e 

história pessoal dos docentes. Observamos que um dos aspectos diferenciais do CAp diz 

respeito à seleção de seu corpo docente. A instituição realiza concurso para professores com 

titulação, como na universidade, o que supõe autonomia acadêmica e intelectual. Assim, a sua 
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formação tem outra conotação, além de ser incluída no estatuto da universidade, que garante 

institucionalmente licença para capacitação.  

 Oliveira (2011) alerta sobre a necessidade de problematizar até que ponto as políticas 

educativas não estariam promovendo estímulo ao individualismo, à competição e à “carreira 

solo”, sendo reforçada pelos mecanismos de avaliação de desempenho individual em 

contraponto com a dimensão do sujeito político que constrói coletivamente. Atentamos para o 

fato de que o sucesso a ser obtido por cada indivíduo na medida em que ele consegue atingir 

metas e objetivos, está relacionado a um dos referenciais do gerencialismo, enquanto que no 

contexto de uma gestão democrática, ao contrário, há uma preocupação com a coletividade. 

No entanto, admitimos que elementos de ambas as concepções podem estar presentes na 

escola, como no contexto do CAp UFPE, ocasionando assim um hibridismo na gestão.   

 Chamou-nos também a atenção outro depoimento de associação da qualidade à 

formação docente, em que, na visão da pessoa entrevistada, a titulação acadêmica em alguns 

casos têm se constituído um entrave para uma possível mudança no ingresso do perfil discente 

do Colégio, denotando que a formação dos docentes do CAp poderia ser melhor aproveitada 

sendo voltada também para um público de alunos mais heterogêneo:  

 

A gente tem muita preocupação com status e o título, (...) acham que o título 

é sinônimo de qualidade, a formação do professor. É lógico que isso 

interfere, mas o fato da gente ter um corpo docente, não sei quantos 

doutores, não sei quantos mestres, se por um lado isso faz com que de fato a 

gente tenha um [bom] corpo docente, daria pra pegar inclusive uma turma de 

alunos que não vem selecionada. Quando você tem mestres e doutores, você 

imagina que eles tenham competência para lidar com isso, voltado pra área 

de educação; e, por outro lado, afasta muito, porque se eu sou mestre, se eu 

sou doutor, eu sou muito especialista pra não saber lidar com esse aluno que 

não vem selecionado. Eu acho que o título é uma coisa que envaidece um 

pouco e perde desse objetivo, dessa qualidade, fica muito a desejar, poderia 

ser mais bem aproveitado pra de fato se ter uma melhor qualidade (PROF 7). 

 

 O extrato acima denota questionamento a respeito da relação entre titulação docente e 

alta qualidade, o que remete ao processo seletivo discente, tratado de forma mais detalhada na 

seção 8. 

Ao analisar o professor que está imbuído pela cultura da performatividade e do 

desempenho, Ball (2005) afirma que só haverá investimentos onde puder haver retornos 

mensuráveis. Neste sentido, o autor nos ajuda a compreender que investir em trabalho com 

um grupo mais heterogêneo de alunos e de diversidade sociocultural, tende a limitar as 

possibilidades dos mesmos em apresentar um desempenho melhor e, consequentemente, tende 

a diminuir a visibilidade da instituição em termos de status. Talvez esses fatores tenham 
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adiado o engajamento da escola no que diz respeito à mudança do acesso aos estudantes, ou 

seja, a aspiração a melhores resultados e maior visibilidade parecem ser fatores que 

contribuem para o discurso docente mais conservador em relação à seleção discente, havendo 

a supremacia da vaidade docente em detrimento da efetiva democracia no acesso, o que 

consiste também numa perspectiva individualista, característica gerencialista.  

Os aspectos formativos dos estudantes, associados ao currículo escolar também 

aparecem nos dados coletados como referências à qualidade, de forma subjacente. Os dados 

coletados em torno desses aspectos denotam a pluralidade de concepções e, 

consequentemente, das práticas relacionadas à qualidade presentes na instituição pesquisada. 

Algumas colocações neste sentido chamam a nossa atenção, das quais destacamos qualidade 

relacionada a valores sociais, formação para cidadania/democracia, formação humana/ 

integral e concepções relacionadas ao currículo. 

 No tocante aos aspectos relacionados aos valores sociais, alguns trechos do 

documento do PPPI manifestam uma concepção de qualidade bastante próxima da concepção 

de qualidade social da educação, quando faz referência aos valores sociais que pretende 

desenvolver nos educandos: 

 

E, nessa sociedade, que tipo de cidadão esperamos ver em interação? 

Solidário, justo, crítico e autocrítico, consciente, criativo, pacífico, dinâmico, 

dialógico, flexível, respeitoso, tolerante, partícipe, cooperativo, autônomo, 

atento à realidade de sua coletividade, preparado para os desafios sociais e 

existenciais, valorizador da justiça e da democracia, ciente dos seus direitos 

e deveres, preocupado com as questões ambientais e com a economia 

solidária, com os valores éticos e as relações de igualdade, capaz de olhar 

além dos próprios interesses, que reconheça as diferenças e as respeite, que 

saiba viver na e para a coletividade. (COLÉGIO DE APLICAÇÃO, 2015, p. 

18, 19) 

 

Entendemos que uma escola que busca a qualidade social terá uma definição clara 

acerca dos referenciais de qualidade que deseja alcançar, inclusive, o tipo de formação que 

pretende proporcionar aos sujeitos. De fato, uma escola de qualidade social se pautará por 

uma formação que visa desenvolver valores sociais, a exemplo destes citados pelo documento 

acima. Resta-nos questionar até que ponto o reflexo do que ocorre na prática da instituição 

pesquisada se reveste dos parâmetros explicitados pelo documento. 

No tocante à concepção associada à formação para cidadania e democracia, podemos 

mencionar o seguinte trecho do documento do PPPI da instituição:  
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A adjetivação pincelada por cada um e todos nós sugere que para essa 

sociedade idealizada se faz necessário um cidadão atuante que acompanhe as 

transformações de forma crítica, criativa e reflexiva, bem como participativo 

da vida política e social de sua comunidade. O cidadão esperado para nossa 

sociedade é aquele que age movido pelo bem comum, valorizando a justiça e 

a democracia. Para isso, ele precisa ser conhecedor da realidade que o cerca 

e preparado para os desafios sociais e individuais (COLÉGIO DE 

APLICAÇÃO, 2015, p. 18, 19). 

 

Tais afirmações nos remetem à proposta de uma formação tendo por base uma  

concepção de qualidade socialmente referenciada, caracterizada por Dourado (2013) como 

sendo aquela que busca assegurar a “formação ampla dos indivíduos e contribuir para a 

cidadania, ou seja, como prática resultante de processos coletivos, do exercício da 

participação e da vivência da gestão democrática” (op. cit., p. 9). 

Na opinião de um dos responsáveis pelos alunos, o Colégio teria um excesso de 

democracia, que geraria uma liberdade demasiada para alunos, devendo haver por parte da 

escola uma maior imposição de limites em relação às ações dos mesmos:   

 

Na verdade, penso que é muito democrática. Penso que crianças e 

adolescentes, principalmente nos tempos atuais, deveriam ter maior rigor, 

principalmente nas questões disciplinares (fardamento, pontualidade, uso de 

dispositivos eletrônicos em sala de aula), e na questão do ensino em si, penso 

que a cobrança deveria ser mais rigorosa. Penso que há uma certa 

permissividade por parte do Colégio, que é muito confundida com 

democracia (RESP 5). 
 

Observamos nessa instituição a discussão da formação para a democracia bastante 

associada ao desenvolvimento da autonomia do educando, o que para o entrevistado 

supracitado é associado como um aspecto negativo da democracia. Paro (2007) ressalta que a 

questão da autonomia dos estudantes é uma das questões mais espinhosas em relação à 

educação escolar democrática, pois não se trata somente de dar ou negar autonomia. 

Autonomia é algo a ser desenvolvido com a autoria do próprio sujeito que se faz autônomo e 

isso traz consequências imediatas para a forma de realizar o processo ensino-aprendizagem. A 

situação de ensino não é o único objeto de preocupação quando se relaciona ao tema da 

autonomia dos alunos, pois é preciso considerar também a questão da participação dos 

mesmos nas tomadas de decisão da escola. Não diz respeito apenas sobre considerar os 

mecanismos institucionais de participação, mas principalmente à discussão a respeito do 

sentido e da medida dessa participação.  

Um dos aspectos levantados pelo autor é que todas as experiências bem sucedidas de 

educação democrática sempre tiveram como destaque a participação dos estudantes na 
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organização e no funcionamento da instituição. Entretanto, quanto ao aspecto da medida da 

participação, o autor nos chama a atenção para o fato de que é necessário haver um cuidado 

maior para não cair em nenhum dos dois extremos: nem na restrição desmedida, sob a 

alegação de que os alunos não sabem o que querem, nem muito menos o mero espontaneísmo, 

sob o argumento de que não se deve inibir nenhum desejo dos alunos, pois no primeiro caso 

se negaria a própria subjetividade do educando, já no segundo caso o abandonaria à própria 

sorte. A autonomia seria desenvolvida com a participação do próprio educando, sendo que ela 

não nasce do nada, porém exige a mediação do educador. É preciso proporcionar condições 

para que as crianças possam se tornar autônomas, “não pela via do autoritarismo ou do 

espontaneísmo, mas por meio do diálogo que é a mediação por excelência da educação como 

prática democrática” (op. cit., p. 13, 14).  

Já outro responsável elogiou a formação proporcionada pela escola, atrelando o 

amadurecimento político dos alunos à autonomia e iniciativa dos mesmos, citando um fato 

específico em que seu filho, por iniciativa própria e juntamente com outros alunos da turma, 

contrataram um professor particular de matemática, focalizando uma preparação para as 

Olimpíadas de Matemática:  

 

Se você observar, o amadurecimento político desses meninos é absurdo de 

bom, é muito interessante o crescimento desses meninos. (...) eu converso 

sempre com os meninos, até porque nós conseguimos instituir um grupo de 

estudo de matemática. A turma do meu filho, ele teve a iniciativa de juntar 

alguns colegas e toda quinta-feira se juntar pra estudar só Matemática, (...) já 

têm 5 meses que estão nessa batalha, e  estão renovando e vão até próximo 

ano (...), eles estudam Matemática acompanhados com o professor que nós 

contratamos, que é uma pessoa que eu conheço (RESP 4). 

 

 Em continuidade às concepções de qualidade relativas à formação dos estudantes, a 

qualidade relacionada à formação humana/ integral é ressaltada como um dos aspectos 

diferenciais do CAp. Os argumentos neste sentido endossam uma compreensão de formação 

mais humana e mais global, conforme pode ser verificado em trechos de entrevista e do 

documento do PPPI, respectivamente:   

A qualidade está nessa formação mais holística, mais global, onde nós 

percebemos os diferentes saberes que precisam ser trabalhados e não apenas 

o saber disciplinar (...). Então pra mim a qualidade está refletida nisso, nessa 

percepção que eu tenho como educadora de perceber que os diversos 

elementos que vão influenciar, que vão colaborar com essa formação do 

indivíduo. Contexto de saberes, de formações (E.G. 3).  
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O CAp apresenta um forte equilíbrio entre a formação humanística, 

filosófica e científica, o que poder ser observado no seu currículo.  

(COLÉGIO DE APLICAÇÃO, 2015, p. 66) 
 

Fica evidente a partir dos fragmentos acima que, em relação ao que é proclamado, a 

instituição se propõe a oferecer uma formação para além da perspectiva conteudista. Ferreira 

(2000) defende que uma perspectiva de gestão democrática da educação deve ser voltada para 

uma formação humana. Para isso, é necessária a criação de um currículo que ofereça 

experiências democráticas aos jovens, buscando contemplar no currículo escolar os conteúdos 

e as práticas fundamentadas na “solidariedade e nos valores humanos que compõem o 

construto ético da vida humana em sociedade” (op. cit., p. 172).  

Percorrendo esta trilha, entre as diferentes perspectivas individuais acerca da qualidade 

na escola pesquisada, algumas concepções apontam para a qualidade relacionada ao currículo 

diferenciado da instituição. Entretanto, em contraponto a essa compreensão, algumas 

perspectivas assinalam que na instituição prevalece o currículo nos moldes tradicionais. 

Os defensores da primeira perspectiva discorrem que além das disciplinas obrigatórias 

do currículo, agregam-se componentes curriculares diversificados, tais como: Orientação 

Educacional, Pesquisa no Ensino Fundamental, História das Ciências, História dos Povos 

Indígenas, Geometria gráfica, Clube do Livro Literário, Cultura dos Povos Germânicos e 

Hispânicos, Teatro, entre outros. O acesso a esse currículo tem sido apontado como um dos 

indicadores da qualidade da instituição que se refletiria numa formação diferenciada para o 

público discente, tendo sido vinculada a uma concepção de educação mais ampla de formação 

humana e integral:  

Há essa idéia de uma qualidade da educação associada a componentes 

curriculares, atualizados e sintonizados com demandas da cidadania. Isso 

supõe conteúdos, mas conteúdos com sentido, conteúdos com sentido de 

formação humana, conteúdos com sentido de cidadão (PROF 3). 
 

A escolha, delimitação e apresentação dos componentes curriculares, no 

CAp-UFPE, devem se fundamentar em teorias e postulados que questionam 

o pragmatismo das teorias tradicionais, a hegemonia dominante (social, 

política, econômica), a racionalidade técnica e instrumental, as 

desigualdades sociais, dentre outros aspectos da cultura e da linguagem, da 

tecnologia, das artes e das ciências. (...) No que tange à indicação da carga 

horária atribuída aos diferentes componentes curriculares, observa-se uma 

distribuição relativamente equitativa e homogênea dos componentes 

adotados no contexto escolar, que norteiam as metas formativas nesse espaço 

de aprendizagem, educação básica e desenvolvimento humano. (COLÉGIO 

DE APLICAÇÃO, 2015, p. 25, 26) 
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 Observa-se nesses discursos uma concepção de minimização da dimensão 

“conteudista” do ensino tradicional. Como analisa Paro (2007), constitui-se relevante pensar o 

currículo numa perspectiva mais ampla, que contemple a formação integral do educando. No 

dizer desse autor, é incontestável a importância dos conteúdos das disciplinas tradicionais 

(tais como Matemática, Geografia, História, entre outras), as quais também são 

imprescindíveis para a formação humana. Entretanto, conteúdos como a Dança, a Música, as 

Artes Plásticas e outros “são igualmente necessárias para o usufruto de uma vida plena de 

realização pessoal” (p. 10, 11), visto se tratar de disciplinas que envolvem o uso do corpo, a 

criatividade, o manuseio de objetos concretos, opiniões individuais, posturas diante de 

valores, etc. e, deste modo, são importantes não somente pelo valor inerente de componentes 

da cultura que devem ser apropriados, mas também porque podem tornar mais interessantes as 

demais matérias e o processo de aprendizagem mais prazeroso; assim, os estudantes tendem a 

assumir o estudo dos conteúdos como algo enriquecedor para suas vidas.  

Nos dados coletados há um destaque para o componente curricular “Orientação 

Educacional”, afirmando ser este o principal responsável pela formação humana no CAp:  

 

O componente curricular - Orientação Educacional (OE) - perpassa todas as 

turmas do ensino fundamental e médio com exceção da 3ª série, 

contribuindo para o desenvolvimento de um processo educativo voltado para 

o exercício da cidadania, construído através das relações sociais 

democráticas e éticas, centradas em um contexto sócio-cultural e político, 

atendendo à prática pedagógica condizente com os objetivos do CAp. 

Inserido na proposta curricular como componente da parte diversificada, 

caracteriza-se como atividade formativa e de intervenção do Serviço de 

Orientação Educacional. (COLÉGIO DE APLICAÇÃO, 2015, p. 28) 
 

A gente tem aqui um setor que é mais responsável por uma visão de 

educação mais ampliada, que é o SOE. O SOE é um espaço de vanguarda no 

sentido de dizer: Olha, nem só de conhecimento acumulado pelas ciências 

contribui para formação do cidadão (...).  Uns valorizam mais uns aspectos e 

outros valorizam outros, mas no final os alunos compreendem que tem que 

aprender matemática, português, geografia, mas também tem que ser gentil, 

tem que ser cuidadoso com o colega, respeitar as pessoas, e isso vai 

formando uma educação mais geral (PROF 6).          
 

 

 Sobre a percepção de que existe uma prevalência do currículo tradicional no Colégio, 

os depoimentos apontam que apesar da existência dos componentes curriculares da parte 

diversificada, na realidade a escola teria como finalidade manter o status nos moldes 

apregoados pelo mercado:  

 

Eu ainda penso que há uma educação muito tecnicista. O Colégio de 

Aplicação quer ser o Colégio de Aplicação, mas segue o modelo tradicional: 
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cinco aulas de Matemática, cinco aulas de Português; quer dizer, as 

humanidades, ainda são renegadas (...). Você tem uma aula só de Ciências 

Sociais, tem poucas aulas de Filosofia, quer dizer, é um modelo tecnicista, 

né? Para o mercado de trabalho. Então esse tipo de educação, ela é pensada 

nessa perspectiva de atender a demanda da sociedade, de uma forma geral, 

esse é o discurso (...).  Nos últimos tempos, uma nova corrente mais 

preocupada com a dimensão sócio-ambiental, das relações humanas, tem 

tomado corpo, mas ainda muito timidamente. A gente talvez venha ver, 

teremos um reflexo disso, na nova formulação do PPPI. (...) Pensar esse 

aluno no mundo capitalista, no mercado, mas, nas relações humanas 

também, mas a idéia ainda é muito de pensar o mercado. Quando se passa no 

vestibular, a escola comemora, então a escola é pensada para o modelo que 

está aí. (PROF 1)  
 

Observamos através da situação expressa pelo sujeito que, apesar da distribuição da 

carga horária ser obrigatória, percebe-se que o CAp é identificado com uma concepção mais 

conservadora de educação, em que o mais importante é que os alunos apreendam o máximo 

possível de conteúdos relativos às disciplinas tradicionais (Língua Portuguesa, Matemática, 

Geografia, etc.), tal como caracterizada por Paro (1999) como sendo aquela que prepara os 

estudantes para viverem de acordo com a ordem vigente e para conseguir uma ocupação no 

mercado. Esse autor nos chama a atenção para o fato de que é preciso refletir sobre os efeitos 

do neoliberalismo sobre a gestão e o papel da escola básica, e em que medida as práticas 

adotadas pelos seus adeptos carregam consigo um currículo oculto capaz de agir sobre as 

condutas dos próprios educandos.  

Em contraponto a tal concepção, o autor menciona uma perspectiva educacional cuja 

preocupação não se restringiria à aquisição de conteúdos, mas uma escola que, acima de tudo, 

“concorra para a apropriação de valores de cidadania e o desenvolvimento de 

comportamentos compatíveis com a colaboração recíproca entre os homens, para além das 

leis naturais do mercado” (op. cit., p. 14). 

Nos discursos referentes à formação dos estudantes, aparece também a concepção de 

qualidade relativa ao aluno-padrão do CAp. Alguns elementos fortemente presentes em 

relação a esse aspecto estariam relacionados à formação dos alunos no desenvolvimento de 

algumas competências e habilidades, tais como a capacidade argumentativa da oralidade e a 

autonomia. Estas são características citadas recorrentemente como características de um aluno 

do Aplicação. Nos Conselhos de Classe, por exemplo, foram frequentes as falas dos 

professores ao se referirem aos alunos que conseguem se expressar bem como sendo alunos 

“participativos” em sala de aula; já aqueles alunos que apresentavam dificuldades neste 

sentido foram considerados “pouco participativos”, introspectivos, etc.  
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 Neste sentido, o aluno-padrão do CAp deveria se apropriar não somente dos 

conhecimentos científicos, mas de uma formação mais abrangente, com destaque à 

capacidade argumentativa oral e a autonomia:  

 

Pelo muito que eu ouço aqui, os professores querem que os alunos saiam 

críticos, saiam falantes e pensantes, eu gosto de usar esses termos assim. Não 

é um aluno só que decore não, então se é um aluno que ele consegue criticar 

aquilo que ele leu e entendeu, então o Colégio disse que atendeu ao seu 

padrão de qualidade. Não é aquele aluno que tira 10, nem todo A, mas 

aquele que consegue criticar uma coisa com consciência, então esse é o 

nosso padrão (E.G. 1). 
 

 

Entendemos que a compreensão acerca do fenômeno da qualidade da educação abarca 

diversos aspectos. No caso do CAp UFPE, evidenciamos uma compreensão limitada em torno 

da noção de qualidade da educação. Apontamos outros aspectos que não foram mencionados 

diretamente pelos sujeitos como aspectos de qualidade, mas como aspectos diferenciais do 

Colégio, porém, a nosso ver, merecem ser ressaltados e relacionados com a qualidade. Não há 

a pretensão de esgotar a discussão, nem mesmo adotar um padrão de qualidade de escola ou 

mesmo apontar esta experiência em particular como a ideal, mas contribuir com o debate da 

qualidade da educação no tocante às condições estruturais das escolas públicas.  

 Fazemos, assim, referência às condições de trabalho do professor como um dos 

aspectos a serem considerados na constituição da qualidade da escola. Os professores efetivos 

do CAp UFPE possuem um regime de trabalho de dedicação exclusiva, e tem remuneração 

superior à média salarial nacional para educação básica (COLÉGIO DE APLICAÇÃO, 2015), 

além do incentivo salarial através de progressão na carreira e também por titulação. 

A carga horária desses professores chega a ser no máximo 16 horas-aulas semanais na 

sala de aula. Além disso, trabalham numa única escola, possibilitando a concentração do seu 

esforço de trabalho em apenas um espaço educativo. Isso assegura que o docente tenha tempo 

para desenvolver o magistério com qualidade, por meio de planejamento e estudo, e ainda no 

desenvolvimento de atividades relacionadas à pesquisa, extensão e/ou gestão. Tais condições 

de trabalho fazem com que a ação docente seja exitosa e prazerosa, conforme explicitado 

abaixo:  

Eu acho que a condição de trabalho do professor faz diferença (...). O 

professor ter tempo para estudar, para planejar, para avaliar (...) Mas o 

professor ter tempo para pesquisar, para planejar, para fazer sua 

experimentação, sua prática, pensar sobre ela, rever a cada momento, eu 

acho que isso é definidor mesmo. E eu digo sempre aos meus estagiários, 

porque eles perguntam “o que é que é tão diferente?”, eu digo “um salário 

digno e a possibilidade de eu ter um trabalho que acaba sendo extremamente 
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prazeroso”, porque a cada dia a gente vê resultado do que faz. (...) Então eu 

acho que o Colégio é diferente, se destaca porque ele tem um professor que 

tem condição de trabalho (PROF 4). 
 

 

Esse relato retrata a importância das condições dignas de trabalho e valorização 

profissional como imprescindíveis para a qualidade do processo educativo. Dourado, Oliveira 

e Santos (2007) defendem como uma das dimensões intraescolares de qualidade da educação, 

o “plano do profissional da educação - formação, profissionalização e ação pedagógica” 

que se relaciona ao perfil docente, tais como o vínculo efetivo de trabalho, dedicação a uma 

só escola, formas de ingresso e condições de trabalho adequadas, progressão na carreira por 

meio da qualificação permanente e outros requisitos, além de políticas de formação e 

valorização do pessoal docente, que inclui plano de carreira, incentivos, benefícios, garantia 

de carga horária para a realização de atividades de planejamento, estudo, reuniões pedagó-

gicas, atendimento a pais, etc.  

 Sem desconsiderar os demais aspectos socioeconômicos e culturais, percebemos que 

condições adequadas de trabalho se constituem como fatores imprescindíveis para a 

realização de um trabalho pedagógico de qualidade, pois certamente o sentimento de 

motivação proveniente da valorização profissional contribuirá para a qualidade da prática 

docente e se refletirá nas aprendizagens dos alunos. 

 Importante sublinhar que relacionado às condições favoráveis de trabalho dos 

professores do CAp está o número reduzido de alunos por turma/professor. Cada turma é 

composta em média por 30 alunos, sendo que em algumas disciplinas como línguas 

estrangeiras, teatro, entre outras, este número é mais reduzido ainda, havendo grupos com 15 

alunos ou até menos que isso; além disso, cada professor leciona em poucas turmas, em 

média, no máximo em 4 turmas. O número reduzido de alunos sob a responsabilidade dos 

professores proporciona uma possibilidade maior de acompanhamento dos percursos das 

aprendizagens dos estudantes. Eis o trecho de um depoimento: 

 

Eu acredito que, particularmente, que a gente tem uma coisa aqui que a 

maioria das escolas não têm, que a gente consegue conhecer os alunos pelo 

nome, a gente consegue conhecer as histórias dos alunos, a gente consegue 

avaliar esses alunos mais de perto, a gente consegue conversar e tentar 

corrigir alguns desvios de rota, enfim, a relação professor e aluno aqui é 

outra (PROF 5). 

 

 Outro aspecto que diferencia o CAp das demais escolas está relacionado ao expressivo 

apoio pedagógico por meio de funções e setores que atuam cotidianamente subsidiando o 
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trabalho docente. O Colégio conta com dois coordenadores de ensino, além de setores de 

cunho pedagógico, como o SOE, responsável por acompanhar o processo de aprendizagem 

dos alunos juntamente com os professores e mediar a relação da família com a escola, 

composto por duas psicólogas e três pedagogas; o SOEP, responsável por acompanhar a 

execução e avaliação de planejamentos, programas, planos de ensino e experimentações 

pedagógicas; Serviço Disciplinar, responsável por atribuições como acompanhar a chegada e 

a saída dos alunos, acompanhar os atrasos e faltas dos professores e as ocorrências 

disciplinares dos alunos. A importância da atuação desses setores no suporte ao trabalho 

docente, bem como na gestão da escola é observada no seguinte depoimento por um dos 

professores pesquisados, também ex-diretor do Colégio:   

 

Você tem aqui as condições de uma gestão diferenciada para melhor do que 

uma gestão pública, aqui você tem um apoio dos serviços que ajudam a 

administrar a escola, (...).  Dependendo do problema, vamos lá conversar um 

pouquinho no SOE, no SOEP, vai na Disciplina. A gente tem um suporte 

que ajuda a gerir a escola sem ter que fazer tudo, apesar de responder por 

tudo, mas não tem que fazer tudo. Tem coordenação de ensino, que aí 

quando os problemas chegam pra gestão, já chegam um pouco mais 

lapidados (PROF 6). 

 

 Nos estudos realizados por Brandão e Carvalho (2011) acerca da produção das elites 

escolares, as autoras pontuam que geralmente nas escolas de elites, os professores possuem 

uma autonomia no trabalho, como podemos afirmar que é o caso do CAp UFPE. Nessas 

escolas se desenvolvem sistemas de supervisão e coordenação que estruturam um estilo 

pedagógico do trabalho com os alunos, que permeia as diferentes práticas e estilos docentes 

individuais, sem perder a continuidade em termos do acompanhamento do aluno. Deste modo, 

acreditamos que as funções e setores de apoio pedagógico tendem a contribuir 

significativamente para a qualidade do processo educativo, sendo um dos aspectos 

importantes a serem considerados no debate da qualidade da educação.   

Diante do exposto, acreditamos que no tocante às condições estruturais, fatores tais 

como valorização dos profissionais de educação, setores de apoio pedagógico, presentes no 

contexto do CAp, seriam alguns dos aspectos a serem minimamente considerados nas 

políticas educativas voltadas para a educação básica, visando a melhoria da qualidade da 

educação.  
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9.2 As influências das avaliações externas  

  

O modelo de avaliação ancorado nos pressupostos neoliberais tem como uma de suas 

premissas a responsabilização dos atores escolares pelos resultados alcançados e, ao mesmo 

tempo, tende a uma diminuição da responsabilização do Estado como agente das políticas 

educativas, transferindo essa responsabilidade para a sociedade. Neste contexto, a noção de 

qualidade da educação no Brasil tem sido comumente associada aos resultados adquiridos 

pelas escolas em avaliações externas como IDEB e ENEM.  

 Vale salientar que, no caso do CAp, os resultados alcançados nessas avaliações não 

estão condicionados ao recebimento de recursos ou bônus, ao contrário do que normalmente 

acontece em muitas escolas das redes públicas municipais e estaduais. Entretanto, o seu 

“bônus” parece estar relacionado ao prestígio social, e, consequentemente ao status que acaba 

sendo conferido à instituição e aos profissionais que nela atuam. 

Fazendo alusão aos resultados da escola no IDEB, um integrante da equipe gestora 

admite não ser possível comparar o resultado do CAp com os de outras escolas, tendo em 

vista que a instituição possui um cenário que favorece esses resultados, diferentemente do que 

ocorre na maioria das escolas públicas:  

 

Quando você vai analisar qual é a proposta de um índice desse, o Aplicação 

quebra um pouco disso. (...) Você pega um corpo docente de 

aproximadamente 60 professores, onde 80 ou 90% tem mestrado e 

doutorado, esse corpo docente tem uma dedicação exclusiva, certo? Onde, 

em que canto do mundo, você vai encontrar isso? Esses professores têm 30 

alunos por sala de aula, em algumas situações têm 15 alunos por sala de 

aula, isso é um “sonho de consumo” pra muita gente. Ainda por cima ... você 

pega alunos aí que ...gostam de ler, gostam de estudar. Onde isso não vai dar 

certo? Então o nosso índice de reprovação aqui é baixíssimo, por vários 

fatores. A desistência da escola é extremamente baixa, porque o aluno 

quando entra aqui parece que não quer sair nunca mais, (...). De certa forma 

a família, dentro de suas limitações, também está aqui participando, então, 

são todos os fatores que levam pra que essa escola dê certo, que atinja esses 

índices altos (E.G.1) 

 

 Ao serem interrogados se os resultados dessas avaliações interferem no contexto 

escolar, alguns profissionais expressaram que não é política da escola preparar os alunos para 

esses resultados e que não se sentem pressionados pela manutenção ou melhoria dos mesmos, 

não havendo mudanças na prática docente ou na rotina da escola visando à preparação para 

essas avaliações. 

 

Pode ser que um professor, por conta própria e não por orientação da 

coordenação de ensino ou da direção, queira trabalhar uma questão do 
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ENEM, queira trabalhar uma questão da Prova Brasil, que aí logicamente 

que a gente tem que estar aí também pra isso, mas que não é uma política da 

escola preparar o aluno pra o ENEM, preparar o aluno para o vestibular, 

preparar o aluno para a Prova Brasil (E.G. 2). 
 

 

Afirma-se que não há uma política de preparação para que a escola corresponda aos 

resultados externos. Este aspecto é reiterado pelo documento do PPPI, ao mostrar o balanço 

dos seus resultados no ENEM no período referente a 2009 a 2014, indicando melhorias em 

2009 e 2010, mas que sofreu quedas e oscilações entre 2011 e 2014. Este documento também 

enfatiza que tais resultados não mobilizam a comunidade escolar em relação à necessidade de 

mudança nos resultados, alegando que os princípios da avaliação da aprendizagem do Colégio 

não são fundamentados na concepção de educação como serviço ou mercadoria, cujo 

parâmetro de qualidade está no desempenho competitivo e meritocrático, na divulgação de 

rankings que o processo de avaliação externa confere às instituições e aos estudantes. Seguem 

os resultados do CAp referentes ao ENEM: 

  

   Quadro 3: Dados do CAp UFPE no ENEM 2009-2014 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
CAp-UFPE 

 

706,34 

 

707,26 

 

676,95 

 

692,42 

 

670,66 

 

679,70 

Fonte: COLÉGIO DE APLICAÇÃO (2015, p. 50) 

 

O documento do PPPI do CAp corrobora que embora esses dados apontem discreta 

queda na média apresentada pelo Colégio, o mesmo ainda vem se mantendo entre as melhores 

escolas avaliadas no Brasil e no estado de Pernambuco. Vale destacar que em 2014, a 

instituição obteve a maior média das provas objetivas do ENEM entre as escolas públicas de 

Pernambuco, sendo que a maior nota do estado foi de uma escola da rede privada, cuja média 

foi 684,97. De forma geral, as médias brasileiras no ENEM por dependência administrativa 

foram as seguintes: rede federal com 588,8; rede estadual  com 477,7 ; rede municipal com 

494,8; rede privada com 556,7 (MATSUKAWA, 2015). 

Nas falas de alguns pesquisados, os resultados das avaliações externas influenciam 

muito mais a imagem que se constrói da escola pela mídia e pela sociedade em geral, do que 

propriamente o cotidiano escolar; tais resultados reforçariam uma imagem positiva da escola 

perante o público externo, conforme destacado no seguinte relato:   

 

Em relação a esses índices, interferem na imagem que se constrói da escola 

na sociedade, logicamente porque muitas famílias querem colocar os filhos 

aqui, pensando que é a melhor escola pública do Brasil, porque é uma escola 

pública de qualidade, (...). No dia-a-dia da escola, eu acho que dá ao 
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professor mais empoderamento de dizer “ah, eu tô numa escola que é bem 

avaliada nacionalmente”, mas eu não vejo uma preocupação dos professores 

de responder a esses índices. (...) Por mais questionáveis que sejam essas 

avaliações, a gente sabe que elas são parâmetros, para se observar o conjunto 

maior do Brasil. E se você atende, de algum modo, a esses parâmetros que 

são pensados enquanto política pública, você também se sente confiante de 

que está seguindo um caminho proveitoso (E.G. 2). 
 

Observa-se neste depoimento a compreensão de que, por um lado, os resultados das 

avaliações externas não devam ser o principal parâmetro de qualidade, mas por outro, são 

indicadores que podem demonstrar alguns aspectos no que se refere ao alcance dessa 

qualidade. Sobre a política e a divulgação das avaliações estandardizadas pelo Estado, Afonso 

(2007) salienta que uma de suas funções básicas é causar pressões de cunho competitivo entre 

as instituições de ensino públicas, instigando a concorrência e hierarquização por meio da 

publicização dos resultados escolares dos estudantes (os chamados rankings), os quais devem, 

nesta perspectiva, incentivar a livre escolha educacional por parte dos pais, redefinindo os 

atores educativos como clientes ou consumidores. Neste sentido, os resultados escolares 

articulam-se também aos mecanismos de mercado educacional (ou quase-mercado). O Estado, 

nesse cenário, compactua com “novas discriminações e exclusões como consequência 

perversa da desvalorização da escola pública, permitindo a liberalização das escolhas 

educacionais” (op. cit., p. 15), não levando em consideração a distribuição social desigual do 

capital cultural e econômico, e, ao mesmo tempo, fragilizando os direitos e as conquistas da 

cidadania democrática em virtude da diminuição dos investimentos públicos na educação.  

Além disso, no que se refere à divulgação das avaliações pela mídia, Amaro (2013) 

ressalta que esta costuma creditar à educação pública o fracasso por não atender as demandas 

da sociedade, ou seja, aquilo que diz respeito às exigências do mercado, limitando as 

avaliações ao ranqueamento de resultados e destacando o fracasso da escola pública sem 

realizar uma análise responsável que leve em consideração outras variáveis que envolvem o 

sistema educacional.  

Note-se a forma como os testes padronizados trazem como consequência a rivalidade e 

discriminação entre as escolas, acentuando formas de exclusão, introjetando no sistema 

educativo uma segmentação e uma lógica concorrencial, inerentes ao mercado econômico. 

Assim, é preciso ressaltar a importância de levar em consideração os aspectos intervenientes 

na análise de tais resultados, bem como a publicização dos critérios definidores dos mesmos, 

sobretudo, a importância de acompanhar e avaliar as políticas educacionais, no sentido de 

cobrar políticas avaliativas mais contextualizadas.  
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 Mesmo sob afirmações de que os resultados externos não influenciam diretamente o 

cotidiano do CAp, algumas falas admitem que tais resultados conferem sentimento de orgulho 

ao segmento docente. Os professores afirmaram ainda que esses resultados externos seriam 

apenas a consequência natural do trabalho realizado pela escola, mas que tais resultados 

seriam mínimos mediante o trabalho que a escola realiza:   

 

Eu acho que esses resultados eles aparecem e são usados quando convém, 

quando a gente precisa deles. (...) Quando a gente vai falar do que é o 

Colégio de Aplicação, aí o resultado de uma avaliação dessa, interessa. Para 

o nosso dia-a-dia, não interessa, no meu ponto de vista, porque a gente bota 

mais o “pé no chão”, ah foi isso, mas poderia ter sido melhor, entendeu? 

(E.G. 3). 
 

Então há uma pressão [social] e essa pressão, em princípio, não nos 

interessa, mas também nos interessa, porque os olhares, o reconhecimento, 

infelizmente, se dirigem a partir daí, mas a rigor não é o sentido, não é a 

meta, é apenas obrigação do Colégio pensar numa boa formação. (PROF 3) 
 

Isso reforça o ego de alguns da gente (...). Então avaliação externa devia ser 

apenas consequência do que o Colégio faz e não que paute alguma 

disciplina. Então quando algum colega meu diz que ENEM é isso, eu estou 

pouco preocupado com ENEM, mas eu sei que ... é o meu trabalho que faço 

em sala de aula,  e aí vou falar da minha vaidade ... com certeza os alunos 

vão fazer bem ENEM, seja lá o que for (PROF 6). 
 

Os entrevistados situam uma das pautas referentes às gestões gerencialistas: a 

influência dos sentimentos gerados nos profissionais de educação por meio das avaliações 

padronizadas. Em relação a tais influências, Ball (2005) nos ajuda a compreender a 

ressignificação do profissionalismo em termos gerenciais. O profissionalismo aqui diz 

respeito não somente ao reconhecimento financeiro, mas também “à excelência, a atingir o 

‘máximo desempenho’, a ser o ‘melhor’, a alcançar a mais alta classificação do ensino ou da 

pesquisa, a obter pontos por reconhecimento ou uma condição especial” (op. cit., 547). Assim, 

dentre as respostas ao fluxo de informações no que se refere ao desempenho, sentimentos 

como o orgulho podem ser causados nos indivíduos.  

Nestes termos, ressaltamos que a tendência é que os sujeitos empreendam ações que 

possam mantê-los no topo, na posição de destaque, em que através da liderança nos rankings, 

a escola pode carregar o status de alta “qualidade” e de sucesso, que possui os melhores 

professores e os melhores alunos; ou seja, pressupomos que o status conferido à escola, no 

caso do CAp UFPE, constitui-se como um dos mobilizadores  para manutenção do perfil atual 

do público discente fundamentado na lógica meritocrática, o que caracteriza aspecto gerencial 

de gestão escolar.  
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Na contramão dos discursos de que os resultados externos não mobilizam o cotidiano 

da escola, alguns sujeitos expressaram que tais resultados exercem uma influência negativa no 

Colégio, especialmente para os alunos, ressaltando, inclusive, que os mesmos já ingressam na 

escola imersos numa cultura de ranqueamento, sentindo-se pressionados e instigados a se 

manterem no topo, bem como a discordarem até mesmo da possibilidade de mudança no 

processo seletivo de ingresso dos estudantes, para que não venha a “cair o nível da escola”: 

 

Esses rankings, eles estão sempre sendo reforçados em algumas falas de 

professor em sala de aula individualmente, e dos alunos nem se fala. Os 

alunos se sentem pressionados pelos pais, por eles próprios, eles já entram 

aqui de uma maneira muito, pra mim até agressiva, que é essa coisa da 

competição.... a cultura que eles estão imbuídos em casa e tal essa é a cultura 

da competição, então esses alunos sonham em manter o nível, sonham em 

tirar as melhores notas no Vestibular, no ENEM, em seja lá onde for, e 

também isso alimenta a ideia de que se a escola mudar sua maneira de 

ingresso, isso vai cair o nível da escola também, eles acham isso (PROF 5). 
 

 

A situação relatada remete aos efeitos colaterais na vida das pessoas advindos dos 

rankeamentos e da lógica meritocrática. É preciso considerar os efeitos das políticas 

avaliativas gerados na vida dos alunos e de suas famílias, assim como isso irá se refletir na 

dinâmica da escola e no trabalho dos professores (CÓSSIO & OLIVEIRA, 2015). Neste 

sentido, a avaliação “é uma categoria pedagógica polêmica. Diz respeito ao futuro. Portanto, 

mexe com a vida das pessoas, abre portas ou as fecha, submete ou desenvolve, enfim é uma 

categoria permeada por contradições” (FREITAS et al, 2009, p. 7). 

Assim, possivelmente existe um grande esforço empreendido pelos alunos em se 

manterem entre os melhores, como uma forma de atender às imposições sociais e ao 

investimento realizado pelas famílias, que se alinha perfeitamente com a lógica meritocrática.  

Sobre esses aspectos, podemos citar os impactos da preparação para o vestibular no 

contexto do Colégio. Apesar de não haver uniformidade no discurso em relação às possíveis 

influências que a preparação para este tipo de exame pode exercer na escola, as entrevistas e 

as observações nos forneceram importantes pistas para buscar entender os impactos das 

políticas avaliativas em relação ao vestibular no contexto do CAp.  

 A preocupação com que os alunos venham a obter êxito nos exames vestibulares 

parece ser mais expressa pelos próprios alunos e pelas suas famílias, visto que a maioria dos 

alunos frequenta cursos preparatórios para esse fim. Ficou bem evidente em nossas 

observações em reuniões dos Conselhos de Classe que o objetivo da maioria dos alunos das 

turmas de ensino médio do CAp é o acesso ao nível superior, principalmente das turmas da 
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terceira série do médio. O discurso da escola é que não há o objetivo de treinar alunos para o 

vestibular, nem tão pouco os conteúdos ministrados na escola se alinham à programação de 

conteúdos dos vestibulares, provavelmente por causa desse discurso é que muitas famílias dos 

alunos do CAp costumam matricular os filhos em cursinhos, conforme explicitado a seguir:  

 

Eu vou até dar um exemplo, pela avaliação que acontece na UPE 

[Universidade Estadual de Pernambuco], que alguns pais já colocam os 

filhos pra fazer cursos (...), porque o Colégio não atende à programação da 

UPE. (...) o Colégio não atende programações de Universidade, coisa que 

seria impossível fazer. Imaginemos que cada Universidade importante 

começasse a estabelecer o currículo escolar, então a ideia inicial é que o 

currículo do Colégio tem compromisso com a formação humana e não com 

exigências de acesso ao ensino superior (...). Na medida em que uma 

avaliação tipo o ENEM trabalhe o que se espera da formação humana para o 

ensino médio, então a gente se aproxima, porque não é demanda do ensino 

superior, é demanda da formação pro ensino médio (PROF 3). 
 

Segundo os argumentos relatados acima, a programação do conteúdo deste professor 

só coincide com o que é cobrado nas avaliações de acesso ao nível superior na medida em que 

aproxima de propostas curriculares pautadas na formação humana.  

De acordo com Cária e Oliveira (2015), as avaliações externas têm ocupado grande 

parte do tempo escolar de várias instituições de ensino, alterando a rotina das escolas, muitas 

vezes se sobrepondo ao trabalho com os conteúdos que compõem o currículo escolar, os quais 

são secundarizados para priorizar treinamentos de questões de provas anteriores de Prova 

Brasil, Enem, etc. Muitas vezes se promove uma reconfiguração do currículo, restringindo-o 

às competências e habilidades básicas exigidas por esses testes de larga escala, “deixando de 

fora demais fatores considerados como necessários para uma formação humana e 

emancipatória” (op. cit., p. 30). Essa lógica é criticada por alguns professores da instituição 

pesquisada, pelo menos no âmbito do discurso. 

Observamos nos Conselhos de Classe das turmas da 3ª série do ensino médio que 

existem alguns elementos que afetam o cotidiano da escola em virtude da dedicação dos 

alunos em se prepararem para o ENEM. No Conselho de Classe de uma dessas turmas, um 

dos professores mencionou que as mesmas merecem ser vistas com muita compreensão, pelo 

fato de terem que atender muitas demandas e pressões sociais (relacionadas ao vestibular e à 

conclusão do ensino médio); este professor falou ainda que quando esses alunos estiverem na 

Universidade, perceberão a importância da formação que obtiveram no CAp. Posteriormente, 

a maioria dos professores afirmou que os alunos da referida série têm conseguido se manter 

“presentes” em sala de aula, apesar do vestibular.  
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Alguns depoimentos sinalizaram que, historicamente as turmas de 3ª série do ensino 

médio no CAp vêm apresentando uma baixa frequência em função do envolvimento em 

cursos particulares preparatórios para o vestibular. Esses elementos nos dão pistas para buscar 

entender o porquê desses alunos buscarem esse tipo de preparação fora da escola, se seria 

porque consideram que a escola não faz realmente um trabalho de treinamento, digamos 

assim, para que esses alunos façam essas provas, ou seria também uma pressão familiar e dos 

alunos consigo mesmos para evitarem o risco de interrupções na escalada do sucesso 

acadêmico. Outro motivo que consideramos pertinente levantar se deve ao fato de o CAp 

sofrer interrupção de aulas em momentos de greves, assim como ocorre na UFPE, deste 

modo, os alunos teriam medo de ficar sem aulas e perderem o tempo de estudos. 

Na observação realizada no Conselho de Classe da outra turma da terceira série do 

ensino médio, percebemos um impacto maior ainda no cotidiano e na rotina da escola em 

função dos alunos participarem dos cursos preparatórios para o vestibular.  Nesta turma, foi 

mencionado que os alunos em geral apresentaram um número de faltas elevado, já no 

primeiro bimestre do ano letivo. Ao ser questionado sobre o motivo das faltas dos alunos da 

turma, um deles afirmou que provavelmente seria em função do cansaço das terceiras séries. 

Outro aluno sugeriu que os professores cedessem 5 minutos no intervalo de uma aula para 

outra, mas um terceiro aluno afirmou que os professores já fazem isso; uma aluna interveio 

afirmando que 5 minutos não resolveria a situação. Também foi relatado durante o Conselho 

que os alunos adquiriram o direito de almoçarem na escola antes de irem para os cursinhos; 

vale salientar que alunos desta série não teriam direito ao almoço por não estudarem em 

jornada ampliada, apenas os alunos das outras séries teriam esse direito porque se enquadram 

neste requisito.  

Diante do exposto, ainda que a maioria dos relatos dos professores insista em afirmar 

que não há mudanças na escola em virtude das avaliações externas, evidenciamos através das 

observações dos Conselhos de Classe que em relação ao vestibular há certa alteração na rotina 

da escola e em sua organização para atender as demandas específicas dos alunos das terceiras 

séries do ensino médio.  

 Em relação aos possíveis efeitos negativos que as avaliações estandardizadas possam 

exercer sobre os sujeitos da escola, sobretudo em termos de formação para os estudantes, 

finalizamos com o depoimento de um professor que nos chamou a atenção ao levantar um 

instigante questionamento:  
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Esses resultados exteriores, eles não são planejados, eu acredito, por 

exemplo, quando a gente faz planejamento coletivo, ninguém menciona 

sequer esses aspectos. (...) Agora, a gente sabe que no fazer individual 

alguns professores reforçam isso. Outros professores, a partir de suas 

concepções ideológicas, político-ideológicas, pedagógicas e tal, esses 

professores repudiam isso; talvez eu me encontre neste ultimo grupo. Eu 

costumo dizer que a gente precisa mirar no ranking, sim, mas o ranking 

ideológico, imaginário que seria o ranking das melhores pessoas pra se 

conviver. Será que se o ranking mundial, nacional ou municipal fosse “a 

escola que produz as melhores pessoas pra viver em sociedade”, será que nós 

estaríamos no topo? (PROF 5). 
 

Esse depoimento revela uma preocupação com os impactos das avaliações externas e 

dos rankings advindos da lógica meritocrática do mercado educacional. Ao analisar a lógica 

das avaliações estandardizadas, Afonso (2007) declara ser contra mecanismos de avaliação 

que aparentam a pretensão de apenas medir desempenhos cognitivos ou aspectos 

instrumentais, deixando de fora uma série de outras dimensões educativas, entre as quais “a 

promoção de uma concepção ampliada de cidadania e uma visão crítica e sustentada do 

mundo e da vida” (op. cit., p. 19, 20). O autor defende que a escola com qualidade deve ser 

simultaneamente democrática e propiciar aprendizagens efetivas em termos científicos, 

técnicos e humanísticos.  

Percebe-se, portanto, a necessidade de questionar as propostas avaliativas vigentes, 

que tendem a focalizar os resultados com ênfase nos parâmetros de desempenho 

estabelecidos, induzindo assim a uma educação que visa treinar os sujeitos para corresponder 

aos padrões determinados, em detrimento de uma educação que diz respeito a uma formação 

ancorada nos valores democráticos e nos valores sociais. Um dos desafios da escola consiste 

em debater como equilibrar essas díspares influências. Qual a perspectiva de formação que 

tem mais peso no CAp? Uma formação adequada às necessidades do mercado e de uma elite 

socioeconômica, ou uma formação de democratização do acesso e do conhecimento, tendo 

como pressupostos a justiça social e a inclusão? Entendemos que até então a primeira 

perspectiva parece prevalecer na instituição. 
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10   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A pesquisa aqui apresentada insere-se no debate das políticas educacionais de gestão e 

qualidade da educação e teve como objetivo central analisar a relação entre a gestão escolar, 

participação e qualidade nos Colégios de Aplicação das Universidades Federais, tomando 

como campo de estudos o Colégio de Aplicação da UFPE. Como objetivos específicos, 

intentamos analisar se as concepções e práticas de gestão escolar se aproximam mais de uma 

perspectiva de gestão democrática na perspectiva social e emancipatória ou gerencialista; 

analisar as singularidades da gestão dos CAps no contexto da escola pública brasileira; e 

investigar as concepções da qualidade da educação dos sujeitos da escola.  

Tais objetivos foram sistematizados na tentativa de responder ao seguinte 

questionamento: as concepções e práticas dos integrantes da comunidade escolar em torno da 

gestão, participação e qualidade da educação se aproximam mais de uma organização 

democrática na perspectiva social e emancipatória ou gerencialista? 

 Objetivando responder aos objetivos e questionamento da pesquisa, tivemos como 

fundamentos os pressupostos teóricos que consideraram concepções em disputa na arena 

educacional nas últimas décadas, atentando para os aspectos históricos e políticos, os quais 

envolveram dimensões conceituais como: democracia, gestão democrática, participação, 

cultura, gestão gerencial, qualidade total e qualidade social da educação. Esses referenciais 

teóricos construídos ao longo do trabalho, em diálogo com os dados coletados no contexto da 

realidade escolar nos forneceram importantes subsídios para explorar diferentes perspectivas 

do objeto estudado.  

 Nossos pressupostos de análise se confirmaram. Em primeiro lugar, a escola constrói 

sua própria identidade cultural e não simplesmente reproduz orientações externas. No caso do 

CAp UFPE, além desses fatores, há de se considerar que sua cultura organizacional também é 

construída a partir da gestão da própria Universidade  em que se insere e da singularidade 

inerente à gestão dos CAps. A própria ambiência universitária e os propósitos de sua 

existência (escola de educação básica) dentro de uma universidade em interação com os atores 

da escola vão tecendo uma cultura que lhes confere um diferencial de gestão e uma 

perspectiva também diferencial de qualidade da educação. 

Em segundo lugar, nossas análises também confirmaram nossa suposição inicial da 

materialização de um paradigma híbrido de gestão na escola, ora apontando tendências e 

práticas democráticas com viés social, através de mecanismos democratizantes como as 

estruturas colegiadas, avanços no formato de eleição para diretor com a conquista da paridade 
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entre os segmentos, maior participação dos segmentos no processo decisório da escola, etc.; 

ora apresentando tendências gerencialistas, tais como centralização de decisões na gestão da 

escola e no corpo docente, concepção individualista de formação de professores, processo 

seletivo para estudantes de caráter competitivo e meritocrático, evidenciando a lógica 

concorrencial do mercado. Além deste aspecto, a gestão dos CAps apresenta singularidades 

devido ao lugar em que ela se encontra, seja no contexto das demais escolas de educação 

básica, seja no contexto das universidades, bem como o perfil do gestor, identificado tanto 

com o professor de escola básica que se incumbe da gestão, como do professor universitário, 

já que contratado dessa maneira.  

Apesar de criticar a educação mercadológica, a instituição pesquisada se contradiz na 

medida em que mantém a dinâmica competitiva contra a qual tece críticas. Tal realidade 

também não condiz com o caráter de formação humanizadora apregoado pela instituição em 

parte de seus discursos.  

Os dados refletem a maneira como a educação escolar é concebida em nossa sociedade 

atualmente, por meio do estímulo à competitividade e à meritocracia, a despeito de se tratar de 

um Colégio de Aplicação, diferenciado por seu contexto institucional, por seus princípios 

geradores, por sua potencialidade intelectual docente, enfim, por suas singularidades em 

termos de aplicação de princípios e experimentação didática e filosófica. Tal realidade é 

visivelmente observada diante dos resultados externos que são impulsionadores simbólicos 

relacionados à ideia de prestígio social e hierarquia escolar.  

No caso específico do CAp da UFPE, não pesa tanto a recompensa salarial, porque os 

professores já recebem um salário superior à média brasileira, bem como não recebem bônus 

financeiros adicionais pelos resultados alcançados, mas pela visibilidade e  pelo status 

adquiridos pela  escola e pelos profissionais que nela atuam. Há que se destacar que a 

concepção de produtividade acadêmica prevalece na medida em que participam de atividades 

de pesquisa e extensão o que, de certa forma, lhes oportuniza galgarem patamares mais 

elevados na carreira docente. 

Para analisar a relação entre gestão, participação e qualidade, objetivo geral deste 

trabalho, procuramos também caracterizar os tipos de participação dos diferentes segmentos 

na gestão da escola. Sobre a participação do segmento pais, identificamos a prevalência de 

uma participação caracterizada como “mínimos de participação” (LIMA, 1998), decorrente 

das atribuições próprias das famílias, o que seria caracterizado como o acompanhamento da 

vida escolar dos filhos, mas não necessariamente uma “participação na decisão, no governo, 
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organização e administração da escola” (op. cit., p. 182), bem como o não aproveitamento das 

possibilidades formais de participação.  

Em relação à participação dos alunos, identificamos a prevalência de uma participação 

reservada (LIMA, 1998), ou seja, encontra-se num eixo intermediário entre a participação 

ativa e passiva, não se tratando de desinteresse ou alheamento extremos, mas utilizando em 

alguns momentos recursos caracterizados como participação ativa, como foram as solicitações 

e questionamentos acerca da falta de paridade entre os segmentos e a conquista desta. Este 

aspecto permite constatar certa formação para a democracia como princípio do Colégio, tanto 

de gestão, como no currículo.  

No que se refere aos segmentos técnico-administrativos e professores, identificamos 

diferentes tipos de participação dentro dos respectivos segmentos. No segmento técnico-

administrativo foram identificadas participações dos tipos: formal, reservada, passiva e o 

início de uma participação informal. Entre o segmento docente, encontramos participações 

dos tipos: formal, de orientação divergente, passiva, etc. Estes aspectos, a nosso ver 

perpassam pela questão cultural, pelas diferentes concepções de democracia (hibridismo), mas 

também pela hierarquia visível, apesar do diferencial do Colégio.  

Além de identificar os tipos de participação dos segmentos, os dados coletados nos 

conduzem a compreender que, na instituição pesquisada, a gestão democrática tem sido 

atrelada principalmente aos mecanismos colegiados e à representatividade. Entendemos que 

tais mecanismos fazem parte do ideário democrático numa perspectiva emancipatória e social, 

bem como podem estar presentes na perspectiva gerencialista, a depender da forma como se 

materializam. No caso da instituição pesquisada, identificamos a necessidade de avanços em 

relação à compreensão de democracia numa perspectiva social e emancipatória e de 

participação ativa e política que se manifesta cotidianamente nos diversos momentos da 

escola, e não somente através da participação por meio dos mecanismos colegiados. 

Evidenciamos que a gestão democrática, incluindo a participação dos diferentes 

segmentos da comunidade escolar, é um processo de aprendizado com avanços e retrocessos 

na caminhada, em que garantir uma estrutura favorável tanto física quanto regimental não é 

suficiente para garantir a consolidação da democracia, sendo necessário permanente debate e 

reflexões em torno das dificuldades e potencialidades desse processo. A consolidação da 

gestão democrática e seu aprendizado não dependem somente da abertura à participação, mas 

diz respeito também à conquista, à criação e à reinvenção dos espaços participativos pelos 

diferentes segmentos da comunidade escolar, o que se relaciona aos desafios e valores a serem 

efetivados nas organizações escolares, em especial, na instituição pesquisada.  
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Assumimos aqui uma ideia de participação que não se restringe à colaboração que os 

sujeitos podem empreender na escola, ou à mera inclusão formal nos espaços participativos, 

mas uma participação ativa e política que toma parte nas decisões. Isto implica que a 

participação na gestão democrática é um elemento educativo e imprescindível. Neste sentido, 

cabe à escola atentar para o nível de compreensão dos diferentes grupos e segmentos sobre a 

gestão democrática e realizar um trabalho em torno das suas dificuldades e potencialidades.  

Em relação às concepções de qualidade, foram identificadas diferentes visões numa 

mesma realidade. Também foi possível evidenciar a ausência do debate sobre a qualidade da 

educação nos aspectos conceitual e político que o termo encerra, bem como das dimensões 

internas e externas que influem na qualidade, evidenciando assim uma compreensão limitada 

em torno da noção de qualidade da educação. Ficou claro que a escola investigada precisa 

construir referencias de qualidade da educação coletiva e democraticamente, ou seja, através 

do diálogo entre os diferentes sujeitos da comunidade escolar.  

Dentre as concepções subjacentes de qualidade expostas nos documentos, há uma 

visão que dá espaço aos valores sociais, tais como cidadania, democracia, formação humana 

integral, entre outros. Entretanto, questionamos em que medida a prática condiz com o que 

está explicitado nos documentos se, ao mesmo tempo, indícios de mercado educacional se 

fazem presentes na instituição, através da meritocracia, competitividade, perspectiva 

individualista de formação, etc. 

No tocante à noção de qualidade vinculada às avaliações externas, por um lado, o 

discurso da instituição é que estas não norteiam as ações da escola, nega-se a interferência 

dessas avaliações na rotina escolar, no currículo ou na prática docente; por outro lado, porém, 

há uma vaidade em relação ao prestígio adquirido por meio das avaliações estandardizadas, o 

que provavelmente remonta a uma resistência em relação à possibilidade de mudança no 

perfil do público discente por meio de sorteio público.  

A aspiração a melhores resultados e maior visibilidade parecem ser fatores que 

contribuem para o discurso docente mais conservador em relação à seleção discente, havendo 

a supremacia da vaidade docente em detrimento da efetiva democracia no acesso, o que 

confirma a perspectiva individualista, característica gerencial. Por outro lado, faz-se 

necessário enfatizar o medo do novo que se reflete na preocupação dos professores com o 

choque cultural, o despreparo inicial para lidar com uma nova realidade e com um novo 

público, que certamente implicará em mudanças profissionais significativas. 

Identificamos alguns aspectos de possíveis impactos negativos dessas avaliações 

externas que, ao gerarem a hierarquização das escolas no sistema educativo, agregam valores 
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nem sempre desejáveis para a vida e para a formação dos alunos. Podemos citar como 

exemplo dessa realidade no CAp, a resistência dos alunos e de suas famílias em relação à 

possibilidade de abertura da escola aos estudantes oriundos de realidades culturais e 

econômicas diferenciadas, por meio de sorteio público das vagas. Salientamos, contudo, a 

necessidade de estudos aprofundados neste sentido. É preciso também que a escola 

problematize esses aspectos no cotidiano escolar. 

Percebemos que embora não esteja claro para a instituição o seu referencial de 

qualidade, na prática se efetiva uma educação que agrega aspectos de qualidade total e de 

qualidade social, o que confirma mais uma vez a nossa hipótese de hibridismo na gestão 

escolar; porém, a primeira perspectiva parece se sobrepor à segunda. Tais aspectos podem ser 

identificados através da primazia do mercado educacional e da livre concorrência, além da 

meritocracia e individualismo, características das políticas neoliberais da qualidade total que 

vão de encontro a uma perspectiva mais igualitária, coletivista e de formação integral dos 

indivíduos numa perspectiva de qualidade social. 

 É preciso que a escola venha se abrir para um processo de democratização substancial, 

com valores de qualidade social. Vislumbramos a possibilidade do sorteio público das vagas 

como um passo importante e como um reconhecimento da escola em fomentar o combate às 

formas de reprodução das desigualdades, bem como a busca pela inclusão e justiça social. 

Em relação ao nosso objetivo central, qual seja, analisar a relação entre gestão, 

participação e qualidade, afirmamos que o papel da gestão escolar e do diretor em si não 

foram apontados como relevantes no tocante à qualidade da educação, no caso específico do 

nosso campo de estudos. Neste sentido, a minoria dos entrevistados atribuiu grau de 

importância à dimensão “gestão democrática” como condição para a qualidade da educação e 

do ensino. Os que conferem importância a essa dimensão, a entendem como um dos fatores, 

mas não o principal. A escola possui uma estrutura e uma cultura organizacional, nas quais se 

incluem diversas variáveis que favorecem os resultados e o sucesso dos estudantes. 

Os CAps federais, assim como as instituições de prestígio em geral, são pouco 

estudadas. Acreditamos que as razões do sucesso dessas escolas precisam ser desveladas e 

discutidas. Consideramos relevante discutir sobre os fatores evidenciados nessas experiências 

que contribuam para que as políticas educativas sejam repensadas no tocante às condições 

estruturais das escolas públicas em geral, alimentando o debate em torno das políticas de 

gestão escolar e das diferentes dimensões que abarcam a qualidade da educação. 

A despeito das particularidades da realidade pesquisada, esperamos que a discussão 

desenvolvida ao longo desta dissertação possa trazer contribuições e reflexões para o debate 
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de temas voltados para a democratização e qualidade da educação, bem como para o tema da 

participação coletiva no âmbito da escola pública. 

Um dos aspectos relevantes em realizar estudos envolvendo escolas de alto 

desempenho acadêmico, é que esses estudos contribuem no entendimento de como se 

constroem as hierarquias escolares e as consequências advindas do mercado educacional, 

noutras palavras, a segmentação da educação no sistema educacional do país. 

 Os limites e o tempo de pesquisa nos levam a sugerir como pesquisas futuras 

investigações que intentem analisar de forma aprofundada as consequências e os valores 

agregados pelos estudantes e suas famílias no contexto do sistema escolar meritocrático e 

competitivo. 
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APÊNDICE 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 O que diferencia a gestão do CAp da gestão das demais escolas públicas?  

 Você considera que no CAp  se efetiva uma gestão democrática? Por quê?  

 Quais os aspectos da gestão com os quais você concorda e quais os que você discorda?  

 O caráter seletivo de ingresso no CAp tem a ver com a gestão?  

 Como você percebe a participação do seu segmento na gestão da escola? Você 

contribui para a construção/fortalecimento de uma gestão democrática? De que forma?  

 Os resultados das avaliações externas interferem no cotidiano do Colégio? Quais os 

impactos dessas avaliações para o trabalho docente, para o processo de avaliação 

interna, para a rotina da escola, etc? O significado dessas avaliações é discutido pela 

escola?  

 A que você atribui o fato de o Colégio de Aplicação se destacar nas avaliações 

externas?  

 Como a qualidade da educação é pensada e praticada no CAp?  

 

 

 

 

 

 


