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RESUMO  

 

O presente trabalho visa analisar a gestão de uma Escola Estadual de Pernambuco na 

perspectiva dos estudantes e gestor desta instituição, uma vez que esta recebeu o título de 

“Gestão de Referência Nacional” a partir do Prêmio Gestão Escolar (2012), mas anterior e 

posterior à premiação obteve/obtém destaque educacional. A pesquisa teve como objetivo 

analisar as práticas da gestão escolar pedagógica que possibilitaram o destaque da Escola 

Estadual de Pernambuco em caráter Estadual e Nacional. Especificamente buscando mapear 

as práticas de gestão realizadas no interior desta instituição de ensino, além de identificar os 

conceitos e as formas de participação, qualidade e gestão presentes nestas práticas, e analisar, 

também, a percepção de estudantes e gestor sobre a gestão desta Escola Estadual de 

Pernambuco em caráter Estadual e Nacional. Esta dissertação se desenvolveu a partir do 

Estudo de Caso e a fim de contemplar os objetivos traçados neste trabalho, foram utilizados 

como instrumentos metodológicos da pesquisa a observação na instituição de ensino, o 

questionário com os estudantes e a entrevista realizada com o gestor. O estudo revelou que as 

práticas de gestão desenvolvidas na escola potencializam as questões voltadas para educação, 

altos índices de aprovação em testes e avaliações externas, além do engajamento da família na 

instituição. Conceitos como participação, qualidade e gestão aparecem nos discursos dos 

sujeitos de nossa pesquisa como parte intrínseca da instituição de ensino e/ou parte do 

processo em que esta almeja. 

 

Palavras-chave: Escola Estadual de Pernambuco. Gestão de Referencia Nacional. Práticas de 

Gestão. 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the management of a State School of Pernambuco from the 

perspective of students and manager of this institution, since it received the title of "National 

Reference Management" from the School Management Award (2012), but before and after 

the awards got / get educational emphasis. The research aimed to analyze the practices of 

pedagogical school management that allowed the highlight of the Pernambuco State School in 

State and National character. Specifically seeking to map the management practices carried 

out within this institution, and identify the concepts and forms of participation, quality and 

management present in these practices, and analyzing also the perception of students and 

managers about the management of this State School in Pernambuco state and national 

character. This work developed from the case study and in order to address the objectives 

outlined in this paper were used as methodological tools of research observing the educational 

institution, the questionnaire with students and the interview with the manager. The study 

revealed that the management practices developed at school potentiate the issues facing 

education, high approval ratings in external tests and assessments and family engagement in 

the institution. Concepts such as participation, quality and management appear in the speeches 

of the subjects of our research as an intrinsic part of the educational institution and / or part of 

the process in which it craves. 

 

Keywords: State School of Pernambuco. Management of National Reference. Management 

practices. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cenário contemporâneo da educação brasileira está alicerçado em diversas leis e, 

particularmente, traremos neste trabalho as especificidades advindas da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), além 

de legislação do Estado de Pernambuco, assim como as legislações tangíveis ao município de 

Quixaba no qual este trabalho se desenvolve. Em se tratando da atual Constituição Federal do 

Brasil, promulgada em 1988, é importante ressaltar a inserção de vários direitos que foram 

demandados historicamente pela sociedade brasileira, sejam civis, políticos ou sociais. 

A busca pelos direitos que constituem as leis regentes no Brasil não é atual, nem tão 

pouco se finda apenas em documentos oficiais. Traduz-se em uma linha tênue entre o “ser e 

dever ser
1
” (KANT apud SALGADO; OLIVEIRA, 2012) que também estão presentes em 

nossa sociedade. Neste sentido, há relatividade entre o legal (exposto da legislação) e o real 

(que verdadeiramente acontece) e, não obstante, os direitos civis, políticos e sociais não se 

distanciam desta questão dual. 

Dos direitos civis, os quais são traçados tanto direitos quanto deveres de todos, nos 

sobressai a questão da igualdade, seja qual for a sua natureza; igualdade que é prevista por lei, 

mas que na realidade não se encontra, ainda, concretizada. A busca em desenvolver-se nas 

questões legais também pode ser analisada a partir dos direitos políticos e sociais.  

No tocante aos direitos políticos podemos destacar o voto direto, secreto e com 

igualdade de valor para todos, sendo estas ações caracterizadas como um norte 

fundamentalmente legal. A igualdade entre as pessoas também é elucidada nos direitos sociais 

(assim como foi apresentada nos direitos civis), e sobre este, tomaremos como foco o direito à 

educação, o qual faz parte do conjunto de direitos considerados sociais. Com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, a educação tornou-se legalmente “direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (Art. 205º, parágrafo único, BRASIL,1988). 

Não obstante, além de direito, a educação, segundo a Constituição, é reconhecida 

como dever, e assim sendo, não se trata apenas de uma educação qualquer, mas uma educação 

                                                                 
1
 Salgado e Oliveira (2012) nos auxiliam a compreender a expressão a partir da distinção entre o ser e o dever 

ser. Segundo os autores, o “ser” é caracterizado a partir das leis universais e fundamentais ao sujeito, que é 

traduzido pela realidade vivenciada. E por outro lado, o “dever ser” se vincula às questões legais ao sujeito 

moral, que determinarão o seu agir mediante a sua moralidade. Assim sendo, inferimos que esta expressão se 

configura entre o que está posto e o que poderá ser construído moralmente. 



15 
 

 
 

de qualidade. Fato que destacamos no texto constitucional em questão, especificamente em 

seu artigo 206, inciso VII, o qual discorre que o ensino será legalmente ministrado 

alicerçando-se no princípio da “garantia de padrão de qualidade” (BRASIL, 1988). 

Além da Constituição Federal de 1988, outros mecanismos legais evidenciaram a 

regulamentação e complementação do direito à Educação e sua respectiva qualidade. É o caso 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, na qual o TÍTULO III - Do 

Direito à Educação e do Dever de Educar traz prerrogativas legais acerca deste direito. Neste 

sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 apresenta em seu Capítulo IV - Do 

Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, especificamente no artigo 53, que “a 

criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” (BRASIL, 

1990). Podemos observar, portanto, que a educação legalmente obrigatória é direito de todos. 

Conforme exposto, a legalidade da educação pode ser encontrada em plurais 

dispositivos legais. Nesta perspectiva, o Prêmio Gestão Escolar (PGE) no primeiro parágrafo 

de seu regulamento
2
, por exemplo, destaca a busca pela educação de qualidade, tendo como 

proposta “estimular a melhoria dos processos de gestão, a fim de garantir a educação de 

qualidade, direito fundamental de todos os estudantes” (BRASIL, 2012).  

O referente objetivo à educação de qualidade, citado no PGE, e as possibilidades de 

sua efetivação chamam atenção pela criação de um prêmio no qual se busca recompensar um 

dever legal, e, portanto, uma prerrogativa garantida pela legislação nacional, como já 

mencionado. Assim, é possível questionar-se sobre a dualidade, por assim dizer, contida nesta 

premiação, na qual recompensa-se algo que já seria previsto no texto constitucional brasileiro 

e que, portanto, não deveria ser objeto de premiação. Além deste ponto, podemos também 

questionar a efetivação da garantia da educação de qualidade como objetivo maior do 

respectivo prêmio, contido em seu regulamento e como mensurar esta qualidade. 

Contudo, torna-se possível reconhecer que desde 1998, quando foi criado, o PGE 

busca possibilitar a mobilização e autoavaliação das escolas públicas brasileiras, corroborando 

a busca do reconhecimento de cada escola para destaque e desenvolvimento da educação. 

Assim sendo, o Prêmio Gestão Escolar vem sendo realizado pelo Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (CONSED) e seus parceiros
3
, e chega à sua 13ª edição no ano de 

2012.  

                                                                 
2
 Disponível em: <http://pge.consed.org.br/pge/down/pge-regulamento-2012.pdf> - Acesso em: 27 set. 2012. 

3
 A edição de 2012 do Prêmio Gestão Escolar tem como parceiros a Embaixada dos Estados Unidos, Fundação 

Roberto Marinho, Instituto Unibanco, Fundação SM, Fundação Itaú Social, Instituto Gerdau e Fundação Victor 
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Neste ano de 2012 o Prêmio de Gestão Escolar concretizou em nível nacional a 

conquista de uma Escola Estadual de Pernambuco, situada no município de Quixaba (sertão 

de Pernambuco - Alto Pajeú) a qual foi premiada como Referência Estadual - ano base 2011, 

e ganhou a disputa final do Prêmio Referência Brasil 2012, tornando-se campeã no âmbito 

nacional. Destacamos, também, que esta não é a primeira vez que a Escola Estadual conquista 

uma boa colocação no Prêmio Gestão Escolar. A instituição de ensino no ano de 2009 foi 

eleita a melhor escola do Estado de Pernambuco, e posteriormente, no mesmo ano, vice-

campeã nacional ao PGE. 

No tocante ao PGE, podemos observar que a escola tem as suas diversas conquistas, 

mas estas não se deram apenas a partir do Prêmio, sendo importante ressaltar que a escola 

vem se destacando muito antes de ser apontada como referência em gestão no âmbito 

nacional, ou seja, no panorama tanto estadual quanto nacional a Escola Estadual de 

Pernambuco tem-se destacado pelos bons resultados conseguidos em índices e exames 

nacionais e/ou estaduais, como por exemplo: no Ideb (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), no Idepe (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco) 

e no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). 

Ressaltamos ainda que o interesse em realizar uma pesquisa sobre o Prêmio Gestão 

Escolar, tomando como foco a instituição de ensino pernambucana (Escola Estadual de 

Pernambuco) iniciou-se a partir de ler e assistir a uma notícia no site g1.com/pernambuco
4
, 

tendo como chamada: “Escola do Sertão de PE é finalista do Prêmio Referência Brasil”. 

Inúmeros questionamentos a respeito do Prêmio, da Escola, do Estado pernambucano, 

passaram a existir desde então.  

E neste sentido, buscamos, a princípio, analisar mais a fundo os destaques referentes à 

educação os quais envolvem a respectiva escola, e em particular a conquista da Escola de 

Quixaba (PE) ao Prêmio Gestão Escolar (Referência Estadual), o qual possibilitou no dia 05 

de novembro de 2012 tornar-se campeã em meio a 9.693 escolas públicas, mediante a 13ª 

edição do Prêmio Gestão Escolar (Referência Brasil).  

                                                                                                                                                                                                        
Civita – patrocínio; União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e Ministério da Educação 

(MEC) – apoio institucional; Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) 

– cooperação; Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) – assessoria 

técnica. Em 2014, a parceria ampliou-se com a entrada de parceiros como: Instituto Educação; Nuvem de 

Livros; Fundação Santillana; Instituto Natura; FNDE; Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES); Conselho Britânico; Cedac; Qmágico e ConsisTi (assessoria tecnológica). 

4
 Disponível em: <http://g1.globo.com/pernambuco/vestibular-e-educacao/noticia/2012/09/escola-do-sertao-de-

pe-e-finalista-do-premio-referencia-brasil.html> - Acesso em: 25 set. 2012. 
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Ampliando as considerações plurais sobre o tema a ser desenvolvido neste trabalho, 

foi possível a partir de muitas discussões compreender que de fato o objeto a ser estudado não 

mais se alicerçaria no Prêmio Gestão Escolar tendo a Escola Estadual de Pernambuco como 

campeã, pois, na verdade, os méritos desta escola são bem anteriores a esta premiação e 

continuam sendo realizados posteriormente à participação da Escola ao PGE.  

Assim, não queremos mostrar o Prêmio como sendo o fim. Mas, na realidade, este 

deve ser por nós considerado um dos meios em que as escolas poderiam desenvolver-se no 

que tange à promoção da educação e às questões da gestão em suas instituições de ensino. 

Não obstante, destacamos que o estudo sobre o PGE e as suas ações tendo em vista as 

diversas escolas participantes do mesmo são escassos. Durante o nosso levantamento 

bibliográfico, tendo como base teses e dissertações acerca do tema, encontramos apenas dois 

estudos que se relacionam diretamente ao Prêmio.  

 Anadon (2011) que traz em sua dissertação de mestrado um estudo do PGE a 

partir da proposição e da vigência de uma premiação na relação com as políticas públicas 

educativas, compreendendo-o como um mecanismo potencializado das mudanças materiais e 

culturais exigidas na atuação da escola pública para o período histórico atual. A pesquisa foi 

desenvolvida em uma escola finalista da etapa regional do Rio Grande do Sul, e este trabalho 

recebeu o título: Gestão, qualidade e premiação: o Prêmio Nacional de Referência em Gestão 

Escolar numa escola pública municipal.  

 Benarrosh (2011) intitulou o seu trabalho de: “Prêmio Nacional de Referência 

em Gestão Escolar: modelo de política pública para gestão participativa com educação de 

qualidade em Porto Velho-RO”. E se propôs a analisar quais as políticas públicas que podem 

acontecer à gestão participativa com qualidade de ensino na escola premiada como Referência 

em Gestão Escolar, especificamente realizando um estudo de caso na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Bom Jesus (Porto Velho - RO), que foi Referência Estadual em Gestão 

Escolar segundo Prêmio Gestão Escolar de 2008, concluindo que a única política pública no 

Estado de Rondônia já aplicada na escola direcionada ao incentivo da gestão participativa 

com qualidade de ensino foi dada a partir do Prêmio, considerado pela autora como 

impulsionador e promotor de uma gestão participativa com qualidade de ensino nas escolas 

públicas que porventura receberam a premiação.  

Outras pesquisas que se interligam à nossa proposta de dissertação não estão vinculadas 

necessariamente à questão do PGE, mas à Escola Estadual de Pernambuco. São elas: 
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 “Modelos de ensino público, eficiência e gestão escolar: uma análise da escola 

de ensino médio regular de Quixaba e da escola de ensino médio integral de Timbaúba, no 

estado de Pernambuco”, trabalho apresentado por Valdemberg Dias da Silva (2013) durante o 

mestrado, em que propôs como objetivo de pesquisa desenvolver um estudo comparativo 

entre o desempenho de uma escola regular e outra de tempo integral no Estado de 

Pernambuco, considerando seus aspectos espaciais, sociais e econômicos. A pesquisa 

demonstrou que o desenvolvimento de atividades escolares associada à maior presença por 

parte da família proporcionaram maiores desempenhos nos processos educativos e avaliativos.  

 “Política de monitoramento e gestão por resultado: estudo de caso de uma 

escola de Pernambuco” trata-se da dissertação de mestrado profissional defendida por Cecília 

Maria Peçanha Esteves Patriota (2014), Gestora da GRE Sertão do Alto Pajeú – Afogados da 

Ingazeira, que fez um estudo de caso de uma Escola, tomando como foco principal a política 

de monitoramento e a gestão por resultado vinculada às ações do Estado de Pernambuco. 

Como resultado encontrado, a autora destacou que o sucesso da instituição perpassa pela 

eficácia da gestão, pela qualificação de seus docentes e pelas práticas relacionadas ao 

acompanhamento de ações desenvolvidas.  

 “Eficácia escolar: estudo de caso de uma escola de educação básica de 

Pernambuco”, sendo este o trabalho de mestrado profissional apresentado por Herocilda de 

Oliveira Alves (2015) a qual buscou analisar os fatores que influenciam nos bons resultados 

alcançados pela Escola Estadual nas avaliações externas. Esta pesquisa identificou que os 

desempenhos satisfatórios em avaliações internas e externas realizadas pela instituição de 

ensino pernambucana está vinculada as boas práticas de gestão escolar realizada na instituição 

de ensino.  

A relevância do nosso trabalho torna-se também visível, a partir do momento em que 

pensamos sobre a elaboração, aplicação e gerenciamento do investimento público nas escolas 

sendo realizada pelo gestor escolar, mas, não obstante, por todos os agentes educacionais 

(coordenadores, alunos, professores, pais, comunidade etc.).  

Pode-se entender que assim como em cada país existe um representante legal, neste 

caso o presidente, o qual tem o papel de auxiliar no desenvolvimento do país, na interação 

com outros países, na elaboração de ações e recursos para essas ações, podemos inferir que 

em uma escala diferente, mas com poder aproximado, o diretor da escola compara-se ao 
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presidente do país, em forma da representatividade e poder que este possui em seu meio 

(escola/país). 

Portanto, ainda utilizando a analogia do presidente/gestor, assim como o presidente 

realiza propostas e estas propostas devem ser discutidas e observadas por seus eleitores, o 

mesmo deve ocorrer no âmbito do gestor da escola. O gestor escolar não é o detentor do 

poder, mas alguém a auxiliar as ações necessárias para desenvolvimento da escola, e é papel 

tanto do gestor, como especialmente dos agentes da escola, pois são estes que elegem o gestor 

e estão no cerne dos problemas educacionais.  

Todavia, o futuro gestor deve não apenas prometer, mas realizar seus projetos, 

tentando entender a escola em sua complexidade, estando, de antemão, apto a realizar e 

moderar as políticas que envolvem a educação. 

É importante ressaltar que a escolha do tema do presente trabalho justifica-se a partir 

do interesse em dar continuidade ao que foi trabalhado em produções acadêmicas, como: no 

projeto do PIBIC/UFPE (Programa de Iniciação Científica), desempenhado entre os anos de 

2008 a 2010, em que procuramos realizar um estudo comparativo das diretrizes das políticas 

de democratização/descentralização da educação nos municípios da Região Metropolitana do 

Recife, focando a eleição de diretores escolares, considerada como componente das políticas 

de democratização da educação; no Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia - UFPE 

(2012), em que foi analisado o processo de implantação de políticas que visam o 

desenvolvimento da eleição de diretores escolares, introduzida a partir da democratização da 

educação, ou seja, o Curso de Gestão Escolar, voltado para os candidatos à Gestão, torna-se 

uma possível prática para promover/desenvolver a Gestão Democrática; e no Trabalho de 

Conclusão do Curso de Especialização em Gestão Educacional e Coordenação Pedagógica 

(2014) – UFPE, que teve como objetivo de pesquisa a análise das repercussões do Curso de 

Especialização em Gestão Escolar, proposto pelo Programa Nacional Escola de Gestores da 

Educação Básica Pública, tendo em vista a formação do futuro Gestor. 

1.1 Problema de pesquisa e objetivos  

 

Deste modo, a fim de dar continuidade às questões advindas da Iniciação Científica, 

dos Trabalhos de Conclusão do Curso de Pedagogia e do Curso de Especialização em Gestão 

Educacional e Coordenação Pedagógica, as quais envolviam abordagens ligadas à gestão 

democrática, às atuações dos gestores, assim como políticas de fortalecimento da gestão. 



20 
 

 
 

Nesta dissertação buscamos trazer uma abordagem mais recente dos temas e nos aproximar 

cada vez mais da realidade, a fim de ampliar os estudos referentes ao tema. 

Assim sendo, visando nos aproximar cada vez mais de nosso objeto de pesquisa e 

responder alguns questionamentos que nos provocaram a pesquisar questões como: quais as 

práticas da gestão escolar pedagógica que possibilitaram o destaque de uma Escola Estadual 

de Pernambuco em caráter Estadual e Nacional? Dentre as práticas identificadas, quais os 

conceitos e as formas de participação, qualidade e gestão que estão presentes? Qual a 

percepção dos estudantes e gestor sobre a gestão da Escola analisada em caráter Estadual e 

Nacional? Elaboramos os seguintes objetivos de pesquisa em que este trabalho se norteou: 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

 Analisar as práticas da gestão escolar pedagógica que possibilitaram o destaque de uma 

Escola Estadual de Pernambuco em caráter Estadual e Nacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Mapear as práticas de gestão realizadas no interior desta instituição de ensino. 

 Identificar os conceitos e formas de participação, qualidade e gestão presentes nesta 

instituição. 

 Analisar a percepção de estudantes e gestor sobre a gestão da Escola analisada em caráter 

Estadual e Nacional. 

 

1.2 Procedimentos metodológicos 

 

  Na busca em atingir os objetivos delineados, esta pesquisa se caracterizou como de 

abordagem qualitativa, mas não se dissocia das questões quantitativas. Neste sentido, esta 

dissertação utilizou-se de levantamentos quantitativos como referência que buscou a 

ilustração de resultados obtidos durante a análise dos dados. Entretanto, tem na pesquisa 

qualitativa o seu principal alicerce. Ratificando esta escolha a partir da inferência de Silva e 

Menezes em que: 

 

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e 

o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 
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do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e 

atribuição de significados são básicos no processo qualitativo. Não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados e o pesquisador é o instrumento-chave. O processo e seu significado são os 

focos principais de abordagem. (SILVA, MENEZES, 2001. p. 20) 
 

 

 Não obstante, as ideias de Minayo ratificam a essência da pesquisa em seu caráter 

qualitativo, em que a construção da realidade é desenvolvida em um nível que não pode ser 

quantificado, trabalhando com o universo de crenças, valores, significados e outros construtos 

profundos das relações que não podem ser reduzidas à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 2010). Caracterizando assim nossa pesquisa a partir do estudo das ciências 

sociais, que envolve e é envolvida pelas ações humanas e de sua historicidade, acrescentamos 

as ideias de Minayo (2010) quando destaca que: 

 

[...] cada sociedade humana existe e se constrói num determinado espaço e se 

organiza de forma particular e diferente de outras. Por sua vez, todas as que 

vivenciam a mesma época histórica tem alguns traços comuns, dado o fato de que 

vivemos num mundo marcado pelo influxo das comunicações. Igualmente, as 

sociedades vivem o presente marcado por seu passado e é com tais determinações 

que constroem seu futuro, numa dialética constante entre o que está dado e o que 

será fruto de seu protagonismo (MINAYO, 2010, p. 12). 

 

 

Minayo (2010) nos auxilia a compreender que mesmo vivendo no mesmo tempo e 

contexto histórico, cada sujeito exerce suas especificidades na sociedade, moldando-a. Trata-

se da dualidade expressa pela autora entre “o que está dado e o que será fruto de seu 

protagonismo”, de modo que o presente traz resquício do passado em sua construção, mas as 

mudanças são realizadas pelo sujeito (protagonista). Em se tratando desta pesquisa, podemos 

inferir das ideias da autora que mesmo as diversas escolas sendo constituídas na mesma época 

e em contexto histórico comuns, cada escola carrega sua especificidade que a torna diferente. 

No caso da Escola Estadual de Pernambuco, esta será uma vertente a seguir, para que 

possamos apresentar o diferencial desta escola. 

Neste sentido, destacamos que utilizaremos o Estudo de Caso e fundamentamos nossa 

escolha nas análises trazidas pelos estudiosos desta área. André (2005) nos adverte sobre as 

problemáticas do Estudo de Caso e de quem o utiliza, ressaltando, em síntese, que este 

possibilita diversas vertentes, desde a descoberta do novo à confirmação do que já era 

conhecido. Para Martins (2008), o Estudo de Caso é importante no tocante a ser singular, 

inovador, criativo e que para que se tenha sucesso em utilizar este estudo, deve-se ter cautela 

em como apresentar os respectivos dados. Yin (2005) traz a abordagem investigativa a partir 
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da experiência (de caráter empírico), e tem-se uma amplitude de ações, as quais envolvem 

desde o planejamento em si a técnicas de coleta de dados e análise destes respectivos dados.  

O estudo de caso teve sua introdução a partir de pesquisas relacionadas, 

principalmente, à área da saúde, que tinham a finalidade clínica como fundamental, a fim de 

diagnosticar e acompanhar um determinado problema. Não obstante, na área educativa o 

estudo de caso por muitas vezes descreve uma determinada instituição escolar, ou os diversos 

sujeitos como um determinado professor, aluno ou os plurais grupos.  

As diferenças entre a utilização do estudo de caso pelas diversas áreas acarretaram 

também em desmistificação entre o que pode ser considerado como “não experimentais” e 

“científicos” (ANDRÉ, 2005). Não buscamos adentrar nesta discussão entre o que se 

configuraria ciência, mas trazer o surgimento do estudo de caso e as plurais dualidades 

acarretadas por este. Em síntese, despretensiosamente ao realizar o estudo de caso em nossa 

pesquisa, buscamos analisar e compreender as diversas ações trazidas por uma Escola 

Estadual de Pernambuco, e não apenas realizar um “estudo descritivo de uma unidade” 

(MAZZOTTI, 2006 apud ANDRÉ, 2013, p. 97). 

Assim sendo, inferimos as ideias de Martins (2008) que destaca que o estudo de caso 

se configura em uma estratégia de pesquisa e neste sentido deve-se ter clareza, como 

pesquisador, em se utilizar das técnicas e instrumentos os quais podem vir a melhor contribuir 

para a pesquisa. Assim, tendo em vista a coleta de dados, Martins (2008) ressalta que 

 

[...] o investigador deverá escolher uma técnica para coleta de dados necessários ao 

desenvolvimento e conclusões de sua pesquisa. Em um Estudo de Caso a coleta de 

dados ocorre após a definição clara e precisa do tema, enunciado das questões 

orientadoras, colocação das propostas – teoria preliminar -, levantamento do 

material que irá compor a plataforma do estudo, planejamento de toda a pesquisa 

incluindo detalhado protocolo, bem como as opções por técnicas de coleta de dados 

(MARTINS, 2008, p. 22). 

 

Ter o conhecimento bem estruturado do que se pretende estudar é fundamental para 

não nos desviarmos de nossos objetos de estudo, uma vez que durante a pesquisa in loco são 

abertos diversos canais de possibilidades. E, neste sentido, para melhor realizar a pesquisa, 

devemos planejar, concretizar a coleta dos dados e a análise destes, além de ter os objetivos e 

métodos em consonância, sendo estas ações descritas por Yin (2005) como fundamentais para 

a realização do estudo de caso.  

Este trabalho, intitulado “Gestão de Referência Nacional: analisando o caso de uma 

Escola Estadual de Pernambuco na perspectiva discente e de gestão”, busca trazer as 

percepções acerca desta gestão a partir das perspectivas dos estudantes e gestor da instituição 
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de ensino. Assim, os instrumentos metodológicos utilizados na pesquisa foram: a observação, 

o questionário e a entrevista. A observação nos deu um maior suporte entre a aproximação do 

discurso e a realidade vivenciada; sobre o questionário, a escolha por aplicá-lo se justifica 

mediante a possibilidade da participação de um maior quantitativo de sujeitos (alunos da 

instituição) a contribuir com este trabalho, além de atender, a princípio, aos objetivos de 

pesquisa. 

Ainda sobre a utilização do questionário em nossa pesquisa, apresentamos a utilização 

do Google Forms, apontando como vantagem em utilizar esta ferramenta tecnológica à 

ampliação da possibilidade em realização dos questionários pelos estudantes. No início de 

nossa pesquisa, tentamos realizar o questionário na forma física o que comprometeu alguns 

estudantes no seu horário de intervalo (recreio). Neste sentido, com a proposta de realizar a 

aplicação dos questionários virtuais, os estudantes puderam responder em horários e locais de 

suas respectivas disponibilidades, reduzindo assim as problemáticas do tempo desprendido 

para questionário físico (horário do recreio). Outro ponto positivo em utilizarmos a ferramenta 

tecnológica foi a gratuidade da mesma, e a facilidade do uso e da coleta dos dados. Entretanto, 

como ponto negativo, apontamos o distanciamento entre o pesquisador e pesquisado.  

O aplicativo Google Forms faz parte dos serviços ofertados pelo Google, em especial 

o Google Docs, o qual possibilita criação, edição, visualização, armazenamento e utilização 

de diversos documentos. O Google Forms trabalha especificamente com formulários, sendo 

esta a sua tradução da língua inglesa para o português.  

Integrada ao Google Docs, a ferramenta do Google Forms possibilita a criação de 

formulários e suas personalizações para as diversas pesquisas, criação de questionários, coleta 

e organização de informações e dados em planilhas, gráficos e até mesmo possíveis modelos 

de apresentação destes dados coletados. Heidemann e Oliveira (2010) realizaram uma 

pesquisa intitulada: “Ferramentas online no ensino de ciências: uma proposta com Google 

Docs”, e consideram que “Avaliações de aprendizagem e levantamentos de opiniões podem 

ser facilmente implementados no Google Forms” (2010, p. 32). 

A escolha dos sujeitos desta pesquisa se deu a partir de alguns critérios fundamentais: 

Em se tratando do Gestor pesquisado, o mesmo deveria ser gestor da instituição no presente 

ano de vigência da pesquisa (2015), mas com conhecimentos acerca das disposições 

educacionais da instituição no ano de 2012 (Ano da Premiação do Prêmio Gestão Escolar). 

Neste sentido, obtivemos êxito uma vez que o gestor sujeito desta pesquisa tem sua atuação 

na gestão desta escola desde 2008 até o presente momento da pesquisa.  
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No que tangue os discentes sujeitos desta pesquisa, os critérios se deram a partir da 

vinculação dos sujeitos a instituição no presente ano da pesquisa, além da disposição em 

realizar o questionário base da pesquisa a partir de informações verídicas e consciente da 

responsabilidade que suas respostas exerceram para efeito de desenvolvimento da pesquisa, 

além de estarem cientes com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que estão 

resguardados todos os direitos de nossos sujeitos. Atendendo a estes critérios exigidos pela 

pesquisa, foram recolhidas as informações dispostas por 38 estudantes, dispostos entre 15 

estudantes do gênero masculino e 23 do gênero feminino, com idades entre 11 a 18 anos.  

A fim de melhor expor nossos objetivos de pesquisa, as atividades e/ou instrumentos 

utilizados assim como o tempo debruçado sobre o mesmo, construímos o quadro a seguir que 

busca apresentar de forma clara e sucinta nossas realizações ao decorrer desta pesquisa de 

Mestrado.  

 

Quadro 1- Cronograma dos objetivos e atividades realizadas durante a pesquisa 

Objetivo geral – Analisar as práticas da gestão escolar pedagógica que possibilitaram o 

destaque de uma Escola Estadual de Pernambuco em caráter Estadual e Nacional. 

Objetivo Específico 
Atividades / 

Instrumentos 

Tempo 

2014 2015 2016 

Mapear as práticas de gestão 

realizadas no interior desta 

instituição de ensino. 

Entrevista (gestor), 

questionários (alunos), 

observação e análise de 

documentos. 

   

Identificar os conceitos e a forma 

de participação, qualidade e gestão 

presentes nesta instituição.  

Entrevista (gestor) e 

Questionários (alunos). 

   

Analisar a percepção de estudantes 

e gestor sobre a gestão da Escola 

analisada em caráter Estadual e 

Nacional. 

Entrevista (gestor) e 

Questionários (alunos). 
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O tratamento dos dados deste trabalho de Mestrado se alicerçou na Análise de 

Conteúdo a partir dos estudos de Bardin (2006) e Minayo (2010). Segundo Bardin a Analise 

de Conteúdo é compreendida como “(...) um conjunto de técnicas de análises das 

comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com 

maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e 

adaptável.” (BARDIN, 2006, p. 27).  

Não obstante, Minayo ressalta que a Análise de Conteúdo é “compreendida muito 

mais como um conjunto de técnicas” (MINAYO, 2010, p. 74). Ou seja, para a autora, trata-se 

da análise de informações sobre o comportamento humano, e que apresenta, atualmente duas 

funções na aplicação desta técnica, sendo a de verificação de hipóteses e/ou questões e no que 

diz respeito à descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos.  

Tomando como foco esta pesquisa, desenvolvemos a analise de conteúdo seguindo 

alguns passos como: Pré-análise, em quem foi realizada a leitura flutuante sobre a gestão e a 

qualidade do ensino; Formulamos como hipótese que as práticas da gestão escolar pedagógica 

da escola pesquisada possibilitaram o seu destaque enquanto promotora de uma educação de 

qualidade; Coletamos os dados e os tratamos em forma de resultados de pesquisa, que segue 

no interior deste trabalho.    

Assim esta dissertação se estrutura da seguinte forma: 

No primeiro capítulo foi estruturado e desenvolvido a trajetória e mudanças no que 

tange a gestão escolar, qualidade do ensino e avaliações de larga escala, temáticas que 

alicerçam esta pesquisa e que estão diretamente relacionados. A Abordagem interliga as 

questões bibliográficas e a legislação pertinente, apresentando as definições e características 

dos respectivos temas. 

No segundo capítulo foi dado enfoque aos planos e programas que fomentam a gestão 

escolar e em especial é apresentado o Prêmio Gestão Escolar o qual a Escola Estadual de 

Pernambuco analisada, participou e foi campeã nesta premiação que tem como foco a 

promoção da gestão nas escolas. 

No terceiro capítulo foram apresentadas as análises dos dados, os resultados da 

pesquisa a partir da discrição da realidade e caracterização desta no tocante ao município, a 

Escola, aos Sujeitos e as diversas práticas de gestão desenvolvida na respectiva instituição de 

ensino. Neste capítulo foi realizada a analise dos questionários com os estudantes e entrevista 

realizada com o gestor escolar. 

Por fim, encerra-se esta pesquisa de Mestrado com as considerações finais, em que 

foram retomados os objetivos propostos de pesquisa e as analises a partir destes. Construindo 
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assim, as contribuições que este trabalho de dissertação propõe e os limites em que este se 

pautou.  



27 
 

 
 

2. GESTÃO, QUALIDADE DO ENSINO E AVALIAÇÕES DE LARGA ESCALA 

 

Neste primeiro tópico, abordaremos questões que servirão de base para o 

desenvolvimento desta pesquisa, dentre estas destacamos: a discussão sobre Gestão Escolar, 

assim como o direito à qualidade do ensino que se configuram como alicerces de orientação e 

desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, apresentando também as avaliações de larga 

escala na tentativa de mensurar a educação ofertada.  

Em se tratando da Gestão Escolar Democrática, é possível caracterizá-la a partir de um 

ponto crucial para sua existência: a participação. É a participação de todos que possibilita a 

gestão em seu caráter democrático, do contrário, ou melhor, sem a participação, a democracia 

se enfraquece. Assim sendo, não basta ter direito a algo, como por exemplo, a educação, mas 

participar das ações que possibilitem a sua efetivação. Neste sentido, concordamos com Paro 

(1996, p. 27) ao dizer que é preciso “[...] não apenas o acesso da população a seus serviços, 

mas também a participação desta na tomada de decisões que dizem respeito a seus interesses”.  

Além disto, a existência de mecanismos que possibilitem a participação é de suma 

importância para possibilitar a efetivação da mesma, e esta participação realizada de forma 

crítica e consciente, ou seja, ativa, e não apenas na passividade da mesma.  

E é neste sentido que podemos dizer que a participação é fundamental para o 

desenvolvimento da gestão democrática nas instituições de ensino, a democracia na gestão 

educacional, um dos caminhos mais importantes para se alcançar a educação de qualidade. 

 

2.1 A gestão escolar  

 

O Brasil é um país legalmente democrático no qual “Todo poder emana do povo, que o 

exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” 

(BRASIL, 1988).  Neste sentido, podemos inferir que o “poder” se exercerá de duas formas 

representativas, sendo a primeira através do respectivo sujeito (enquanto parte da sociedade) e 

a segunda dada através de seus representantes (eleito para representar a sociedade). Acerca 

das formas de representação trazidas pela Constituição, inferimos os estudos de Abranches 

(2009, p. 51) ao esclarecer que “[...] a representatividade é a entrega do direito de participação 

direta a um terceiro, a quem cabe responder pela vontade daqueles aos quais representa”. 

Não obstante, tomando como foco a questão da Gestão Escolar, destacamos que a 

legislação brasileira prevê na forma da lei a prática da Gestão em seu caráter democrático nas 

escolas públicas. No entanto, ressaltamos que a idealização da democracia prevista a partir da 
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legislação pode não ser sinônimo da realidade democrática praticada nas respectivas 

instituições de educação básica, uma vez que esta prática não se restringe apenas à extensão 

legal, mas às ações referentes à mesma. 

Podemos assim observar que há dificuldade na implementação desta democratização, 

cujas ações são de caráter, a princípio, conflituoso, tendo em vista as diferentes concepções 

dos sujeitos envolvidos no processo. Assim sendo, ao refletirmos acerca destas ações, nos 

confrontamos com a questão da não dissociação da gestão democrática da educação e das 

políticas que a envolvem, pois a gestão transforma metas e objetivos educacionais em ações, 

dando concretude às direções traçadas pelas políticas públicas (BORDIGNON; GRACINDO, 

2001).  

Não obstante, é importante ressaltar que: 

 

A gestão democrática das Unidades Escolares públicas brasileiras ganha terreno 

institucional quando passa a ser defendida pelo Estado neoliberal, como forma de 

garantir a eficiência e eficácia do sistema público de ensino. Isso não tem 

significado, contudo, considerável avanço na construção de uma escola pública de 

qualidade, que atenda aos interesses da maioria da população brasileira 

(MARQUES, 2005, p. 74). 

 

 

Mesmo com as forças gradativamente sendo agrupadas ao tocante da gestão 

democrática nas escolas, decorrente de atuações baseadas na legislação, como já 

apresentamos, mesmo assim este não é por si só um fator que venha garantir a educação, e 

assim também a educação de qualidade. Muitos são os pontos que envolvem a questão da 

gestão democrática. A participação de todos os envolvidos da escola, por exemplo, é crucial. 

Entendemos que a “participação” pode se desenvolver de inúmeras formas e mesmo 

sendo por muitos lembrada como sinônima da palavra “democracia”. Um exemplo desta é 

ressaltado por Araújo (2003) o qual descreve que o ato de participar pode ser expresso em 

diversos níveis ou graus, desde a simples informação, avançando para opinião, voto, proposta 

de solução de problemas, acompanhamento e execução das ações, e que deve gerar um 

sentimento de corresponsabilidade sobre as ações. O que importa, então, é que os atores 

sociais da escola tenham conhecimento e clareza do sentido do termo, da responsabilidade 

que o mesmo encerra e das formas possíveis de participação no interior de uma gestão 

democrática para que, assim, eles possam vivenciar o processo. 

Assim sendo, o termo participação tem muitos significados, que vão desde estar 

presente, assim como se fazer presente em uma tomada de decisão, por exemplo. Além do 

que, há vários fatores que podem interferir para que haja ou não esta “participação”; um 

exemplo é a reciprocidade, sintetizada em um questionamento de Paro (2006, p. 27): “Se a 
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escola não participa da comunidade, porque a comunidade vai participar da escola?”. Ou seja, 

a participação deve ser recíproca, a ponto que todos façam parte e participem reciprocamente. 

As discussões sobre a Gestão Escolar configuram-se como alicerce fundamental de 

orientação de nossa pesquisa. E deste modo, para melhor expor esta temática, dividimos esta 

parte de nosso marco teórico em três categorias básicas que se complementam. São estas:  

 Análises na Perspectiva Nacional – BRASIL - a qual se caracteriza por fazer 

menção à Gestão Democrática nas Escolas tendo em vista uma visão mais ampla, ou seja, 

tendo em vista ações que desenvolvam este tipo de gestão em caráter nacional, tomando como 

alicerce as legislações brasileiras;  

 Análises na Perspectiva Estadual – PERNAMBUCO - busca apresentar de 

forma clara e objetiva as principais legislações que alicerçam a gestão democrática no Estado 

de Pernambuco. 

 

Partindo da ideia de que ao se propor uma Gestão Escolar Democrática é fundamental 

que tenham instâncias de democratização, como: Grêmio Estudantil, Conselho Escolar, 

Projeto Político Pedagógico da Escola, assim como Eleição para Dirigentes, sendo cada uma 

delas importante instância para desenvolvimento e efetivação na qual estão alicerçados esse 

tipo de gestão.  

 

2.1.1 Análise na perspectiva nacional (Brasil) 

 

A legislação educacional brasileira aborda a gestão escolar em duas principais leis; são 

elas: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/1996), e o Plano Nacional de 

Educação (Lei 10172/2001). Em ambos os documentos se apresenta a gestão escolar 

democrática. 

Neste sentido, podemos tentar definir a Gestão Escolar Democrática como uma prática 

político-pedagógica e administrativa, baseada na atuação do gestor com a participação da 

comunidade escolar. Firmamos nossa ideia sobre a gestão democrática a partir da LDB 

9394/96, no seu Art. 3º e 14º os quais se referem à prática desta gestão no ensino público: 

 

Art. 3ª O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

VIII- Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino. 

Art.14- Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

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

seguintes princípios: 

I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola; 
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II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (BRASIL, 1996).  

 

No Plano Nacional de Educação, implantado com a Lei 10172/2001, tem-se como 

objetivo e prioridade a democratização da gestão do ensino público em que tanto a gestão da 

educação quanto a cobrança de resultados advindos das suas metas e objetivos possam 

envolver todos os sujeitos, desde a comunidade, assim como os alunos, pais, professores e 

demais trabalhadores da educação. O Plano vislumbra definir, em cada sistema de ensino 

público, normas de gestão democrática, em especial a meta de número 19 que propõe garantir 

a nomeação de diretores escolares a partir de critérios técnicos de mérito e desempenho, assim 

como buscando também a participação da comunidade escolar neste processo de escolha 

(BRASIL, 2001). A nota técnica do PNE 2011/2020 sobre a avaliação da Meta 19 discorre 

que 

De acordo com as informações do Saeb de 2007, entre os 36.443 diretores de escolas 

públicas de educação básica que responderam questão referente à forma em que o 

diretor assumiu seu cargo, 22,6% dos diretores declararam terem sido escolhido por 

meio de seleção ou seleção e eleição. De modo geral, o processo de escolha que 

envolve seleção, segundo resposta dos próprios diretores, é mais comum nas redes 

estaduais (34,2%) que nas municipais (16,8%). (...) Ao se analisar características e 

práticas de diretores de escolas públicas de educação básica brasileira (...) percebe-

se que os diretores que estão nomeados com base em processo de seleção possuem 

características e práticas geralmente mais associadas à maior eficácia na gestão 

escolar (BRASIL, 2010). 

 

 

As notas técnicas a respeito da Meta 19 do PNE 2011/2020 também identificaram uma 

correlação entre os gestores que participaram do processo de seleção ou seleção e eleição 

possuírem maior qualificação acadêmica, além de promoverem com maior frequência 

atividade de formação continuada nas escolas e terem maior presença de conselhos escolares, 

estes gestores que foram escolhidos com base em processo eleitoral e/ou seletivo obtiveram 

maior variação média do Ideb entre 2007 e 2009 (BRASIL, 2010).  

A gestão educacional para se desenvolver em caráter democrático como previsto nas 

leis anteriormente citadas necessita de algumas ações que as próprias legislações preveem, 

como é o caso da participação dos sujeitos, assim como a formação de algumas instâncias de 

democratização, como, por exemplo: Conselho Escolar, Projeto Político Pedagógico, Grêmio 

Estudantil e a Eleição para Diretores. Não obstante, destacamos também que, para que a 

mesma ocorra, é imprescindível que haja a participação, assim como a criação de ambientes 

participativos (LÜCK, 2000b), sendo a promoção desta participação um ponto crucial da 

gestão, em que segundo Lück (2000a), 
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O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a ideia de participação, 

isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre o seu 

encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto. Isso porque o êxito de uma 

organização depende da ação construtiva conjunta de seus componentes, pelo 

trabalho associada, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado pro uma 

vontade coletiva. (LÜCK, 2000a, p. 37). 

 

Assim sendo, tomando como foco os ambientes participativos, podemos caracterizá-

los como ambientes que fomentam a participação dos sujeitos que integram a instituição de 

ensino buscando a educação de qualidade para todos e o respeito a plurais formas de 

participação dos seus respectivos sujeitos. 

Neste sentido, o ambiente escolar assim como as disposições legais devem ir ao 

encontro destas ações para que se desenvolva cada vez mais o estímulo à participação, como 

ponto singular para a efetivação da Gestão Democrática nas Escolas. 

A busca pela gestão escolar democrática torna-se fundamental por transformar o 

sistema atual de ensino tendo em vista o fortalecimento do sistema político de nossa nação 

(democrático) em que sendo a escola o reflexo de nossa sociedade espera-se que a mesma 

possa o refletir de igual forma.  

Neste sentido, a Gestão Escolar Democrática se caracteriza como administradora, uma 

vez que a escola é uma organização que partilha recursos humanos e financeiros os quais 

necessitam ser conduzidos da melhor forma para possibilitar a promoção de uma escola com 

qualidade, organização e participação popular. De modo a mediar à busca destes objetivos, a 

administração surge como fundamento para este feito. Logo, se administrar é utilizar 

racionalmente os recursos para a realização de fins determinados, administrar a escola exige a 

permanente impregnação de seus fins pedagógicos na forma de alcançá-los (PARO, 2006, p. 

7). 

Ainda, segundo Paro (2008), a escola tem função revolucionária, uma vez que se 

busca levar as massas trabalhadoras a se apropriarem do saber historicamente acumulado, a 

desenvolverem a consciência crítica da realidade em que se encontram. Não obstante, a escola 

deve desenvolver um ensino que valorize o homem em suas capacidades como sujeito, do 

mesmo modo defendido por Freire (1980, p. 33-34):  

 

[…] toda ação educativa deve necessariamente estar precedida de uma reflexão 

sobre o homem e de uma análise do meio de vida concreto do homem concreto a 

quem queremos educar (ou melhor dito: a quem queremos ajudar a educar-se). 

Faltando uma tal reflexão sobre o homem, corre-se o risco de adotar métodos 

educativos e maneiras de atuar que reduzem o homem à condição de objeto. [...] 

Para ser válida, a educação deve considerar a vocação ontológica do homem – 

vocação de ser sujeito – e as condições em que ele vive: em tal lugar exato, em tal 

momento, em tal contexto.  
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Tanto Paro (2008), quanto Freire (1980) nos fazem pensar sobre o papel da unidade 

escolar e suas responsabilidades pela educação. Tendo em vista que a escola é, por assim 

dizer, difusora do conhecimento, devemos considerar que vivemos num mundo globalizado, e 

é exigido que a escola seja dinâmica, de modo a se adequar às necessidades que a 

globalização impõe à sociedade. Assim, a escola deve ensinar de forma ampla, ou seja, além 

da comunicação (leitura e escrita) esta unidade deverá ter como comprometimento a formação 

de cidadãos críticos/participativos, e com competências diversas que possibilitam sua inserção 

social de forma qualificada. 

Deste modo, Lück (2008, p. 63) enfatiza que 

 

O centro de atenção máxima da escola deve ser o aluno. A escola existe em função 

dele, e, portanto, para ele. A sua organização, em qualquer dos seus aspectos, deve 

ter em vista a consideração do fim precípuo a que a escola se destina: a criação de 

condições e de situações favoráveis ao bem-estar emocional do educando, e o seu 

desenvolvimento em todos os sentidos: cognitivos, psicomotor e afetivo, a fim de 

que o mesmo adquira habilidades, conhecimentos e atitudes que lhe permitam fazer 

face às necessidades vitais e existenciais. 

 

  

Partindo deste ponto, ratificamos que a escola tem papel fundamental voltado para a 

promoção em todos os sentidos dos educandos. Assim sua organização deve ser ministrada 

visando tanto a administração do financeiro, quanto a gestão dos recursos humanos. Em 

outras palavras, os recursos financeiros assim como os recursos humanos devem ser voltados 

para favorecer os estudantes; é o exemplo da qualidade no ensino-aprendizagem. Partindo 

deste princípio, repensar o espaço escolar é fundamental para o futuro gestor, este que recebe 

destaque por Alonso (1988, p. 11) no papel, por exemplo, de 

 [...] repensar a escola como um espaço democrático de troca e produção de 

conhecimento que é o grande desafio que os profissionais da educação, 

especificamente o Gestor Escolar, deverão enfrentar neste novo contexto 

educacional, pois o Gestor Escolar é o maior articulador deste processo e possui um 

papel fundamental na organização do processo de democratização escolar. 

 

Deste modo, é de suma importância compreender que em se tratando de Gestão Escolar 

Democrática não se fundamenta exclusivamente a ação do Gestor Escolar, mas de um 

trabalho que se alicerça na participação efetiva da comunidade escolar (professores/as, 

servidores/as, estudantes, seus pais/responsáveis, representantes da comunidade etc.) que 

atuam tanto nas tomadas de decisões quanto nas soluções de problemas que influenciam a 

escola. 
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2.1.2 Análises na Perspectiva Estadual (Pernambuco) 

 

Seguindo a configuração de gestão brasileira, baseado na Constituição Federal de 

1988, Pernambuco promulga em 1989 a sua Constituição Estadual. Destacamos nesta 

legislação o seu artigo 176 onde esclarece que 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, baseada nos 

fundamentos da justiça social, da democracia e do respeito aos direitos humanos, 

ao meio ambiente e aos valores culturais, visa a preparar o educando para o trabalho 

e torná-lo consciente para o pleno exercício da cidadania e para a compreensão 

histórica de nosso destino como povo e nação (PERNAMBUCO, 1989, grifo nosso). 

  

Além do direito à educação, nesta mesma Constituição apresenta-se a gestão 

democrática nas escolas públicas como princípio em que o ensino deverá ser ministrado. A 

legislação acrescenta que assegurará a gestão democrática assim como esta se consolidará 

através dos Conselhos Escolares, como podemos observar na citação abaixo:  

 

Art. 183. A lei assegurará às escolas públicas, em todos os níveis, a gestão 

democrática com participação de docentes, pais, alunos, funcionários e 

representantes da comunidade. 

Parágrafo único. A gestão democrática do ensino público será consolidada através 

dos Conselhos Escolares (PERNAMBUCO, 1989, grifo nosso). 

 

Buscando a continuidade e o fortalecimento da gestão escolar democrática no Estado 

de Pernambuco, surge em 1993 a Lei nº 11.014 que dispõe sobre a criação dos Conselhos 

Escolares nas Escolas da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco tendo como uma das suas 

finalidades a garantia legal da gestão democrática da escola (PERNAMBUCO, 1993).  

Ainda sobre a educação no Estado de Pernambuco é importante destacar que esta 

amplia seu marco legal em 2002 com a sanção da Lei Ordinária nº 12.252 na qual é aprovado 

o Plano Estadual de Educação e dá outras providências, em que no período de 10 anos visa 

configurar as metas e os objetivos dispostos no documento legal em possíveis ações. E dentre 

as vinte e três metas e objetivos referentes à Gestão e Fortalecimento da Autonomia da 

Escola trazidos por esta legislação e apresentados em seu anexo único, destacamos seis 

pontos cruciais para o desenvolvimento da gestão democrática na escola. 

 

5 - Fortalecer a participação da sociedade na gestão das escolas revitalizando, 

em dois anos, as instituições de Conselho Escolar / UEX, Associação de Pais e 

Grêmios Estudantis, contribuindo para o fortalecimento da autonomia escolar. 

6 - Desenvolver e implantar modelo de gestão, em dois anos, pautado pelos 

princípios democráticos, com critérios para perfil e indicação de gestores. 

10 - Definir, em cada sistema de ensino, normas de gestão democrática do ensino 

público, com a participação da comunidade. 
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19 - Estabelecer, com a colaboração dos municípios e das universidades, programas 

diversificados de formação continuada e atualização, visando à melhoria do 

desempenho no exercício da função ou cargo de diretores de escolas. 

20 - Assegurar que, em cinco anos, 50% dos diretores, pelo menos, possuam 

formação específica em nível superior e que, no final da década, todas as escolas 

contem com diretores formados em nível superior, preferencialmente com cursos 

de especialização (PERNAMBUCO, 2002, grifo nosso). 

 

Tendo em vista a regulamentação do processo para provimento na função de 

representação de diretor junto às escolas públicas estaduais, surge no ano de 2005 o Decreto 

nº 27.928 que traz em seu artigo 1º disposições que buscam regulamentar o papel do diretor 

escolar junto às escolas públicas estaduais. É a partir deste decreto que se iniciam as eleições 

diretas para Dirigentes das Escolas da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, como 

apresenta o artigo abaixo:  

Art. 1º O provimento na função de representação de diretor, junto às escolas 

públicas estaduais, será efetuado mediante processo de seleção, capacitação, eleição 

e designação, em conformidade com o disposto no artigo 178, inciso VII, da 

Constituição do Estado e artigo 3º, inciso VIII, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, e nos termos previstos neste Decreto (PERNAMBUCO, 2005).  

 

Em 2006, a partir do Decreto nº 29.289, de 7 de junho de 2006 foi então 

regulamentado e desenvolvido o Programa de Modernização da Gestão Pública. Este 

programa teve como objetivo a melhoria da qualidade da educação buscando também a 

consolidação de uma gestão focada em resultados. Não obstante, em 2007, foi lançado o 

Programa de Modernização da Gestão Pública – Metas para a Educação, o qual buscou 

assegurar um maior investimento na educação e na qualificação dos pernambucanos em meio 

ao crescimento econômico nacional e em especial de Pernambuco. Em síntese, o Programa 

aponta metas anuais para as escolas do Estado de Pernambuco e busca consolidar nas escolas 

estaduais a cultura da democracia e da participação popular, a partir do diagnóstico, 

planejamento e gestão (MARANHÃO; MARQUES, 2015).  

Outros decretos que também envolvem a gestão democrática no Estado de 

Pernambuco são os de nº 33.982/2009 e o de nº 35.957/2010 os quais dispõem sobre a 

prorrogação dos mandatos dos Diretores das Escolas Públicas da Rede Estadual de Ensino de 

Pernambuco. 

Particularmente, sobre o decreto nº 33.982/2009 podemos destacar a regulamentação 

do processo em que se traduz a função do Diretor Escolar e em especial a legitimação desta 

função através da comunidade escolar por meio da eleição, como descreve o Art. 2º desta 

legislação em que 
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A Secretaria de Educação apresentará ao Governador do Estado, até 30 de novembro 

de 2009, proposta de regulamentação do processo para designação para a função de 

Diretor Escolar, incluindo a legitimação pela comunidade escolar (eleição), nas 

Escolas da Rede Pública Estadual (PERNAMBUCO, 2009). 

 

 

Além de dispor sobre a prorrogação do mandato dos Diretores das Escolas Públicas do 

Estado de Pernambuco, o decreto nº 35.957/2010 aponta a implantação e coordenação do 

programa de formação continuada de gestores escolares pela Secretaria Estadual de Educação. 

O programa, segundo este decreto, tem como um de seus objetivos: “consolidar a gestão 

escolar democrática e participativa nas Escolas Estaduais” (PERNAMBUCO, 2010) e faz-se 

necessária a aprovação do candidato à gestão no Exame de Certificação de Diretor da 

Secretaria de Educação de Pernambuco para futura envergadura.  

A fim de complementar os estudos acerca das legislações estaduais as quais 

consideram as questões da gestão escolar, trazemos o decreto nº 38.103/2012, que busca 

regulamentar os critérios e procedimentos processuais de seleção para função de Diretor 

Escolar e Diretor Adjunto das escolas estaduais. Segundo este decreto, a participação do 

candidato no Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Educacional e da Certificação, através do 

Programa de Formação Continuada de Diretor Escolar – PROGEPE é um dos requisitos para 

provimento da função, aperfeiçoamento realizado em parceria com a Fundação Universidade 

de Pernambuco – UPE, assim como da Secretaria de Educação de Pernambuco. 

Contemplando toda a gama legislativa estadual referente à educação em Pernambuco, 

em 2015 foi aprovado o Plano Estadual de Educação – PEE, o qual estabelece 20 metas para 

serem cumpridas nos próximos 10 anos. Metas que envolvem questões como a 

universalização da educação infantil e o ensino fundamental, assim como alfabetização das 

crianças, oferta da educação em tempo integral, fomentação da qualidade da educação básica, 

valorização dos profissionais da educação, e seguridade das condições para a gestão 

democrática (PERNAMBUCO, 2015).  

Ainda tomando como base o Plano Estadual de Educação, publicado na Lei nº 

15.533/2015, destacamos para desenvolvimento de nossa pesquisa a atenção dada por esta 

legislação à gestão democrática, em que podemos apresentar a Meta 19, na qual se busca: 

 

Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e 

à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto (PERNAMBUCO, 2015, grifo nosso). 
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Segundo esta diretriz, a gestão escolar em seu caráter democrático deve ter suas 

condições para efetivação asseguradas, seja em nível de formação continuada para gestores e 

conselheiros escolares, seja para desenvolvimento da gestão democrática. E assim sendo, com 

a realização de critérios de escolha destes gestores por meio de eleição direta para os cargos 

de gestão escolar pública, assegurando e estimulando instâncias de democratização como os 

conselhos escolares, grêmios estudantis, a formulação dos projetos político-pedagógicos, 

currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares formulados mediante a 

participação por parte dos profissionais da educação, alunos e familiares, além de apoiar esta 

gestão tanto no tocante político e pedagógico, mas que possa dar aporte financeiro para 

embasar as condições da mesma. 

Não obstante, podemos compreender que ao realizarmos o levantamento legal acerca 

da Gestão Escolar Democrática na Rede de Pernambuco perpassamos pela compreensão do 

direito à educação, da caracterização da gestão democrática através de elementos que a 

desenvolvam (participação da comunidade escolar, eleição direta para diretor, regulamentação 

da função, assim como formação continuada para os gestores) assim como o auxílio dos 

diferentes entes tendo em vista não apenas a gestão escolar, mas a promoção dos sujeitos da 

própria escola, uma vez que quando tratamos de gestão democrática, esta não dissocia os 

sujeitos escolares, onde todos exercem funções e participação para sua construção. 

  

2.2 Qualidade do ensino e as avaliações de larga escala 

 

A abordagem da qualidade do ensino torna-se fundamental para esta pesquisa, uma 

vez que a Escola Referência Nacional em Gestão recebeu destaque dentre outros fatores pela 

sua qualidade do ensino. Pretendemos apresentar elementos presentes na discussão da 

temática, seja como a compreensão em caráter legal deste direito, assim como dados 

apresentados pelos diversos pesquisadores acerca do fenômeno, traçando os principais 

indicadores e suas contribuições para a educação, assim como o papel da Gestão Escolar 

tendo em vista promover esta característica. 

A Qualidade do ensino e as avaliações de larga escala na área educativa vêm se 

tornando frequentes no Brasil, seja em nível de Estados, como veremos a utilização do Saepe 

em Pernambuco, seja a nível nacional, como é o caso do ENEM e da Prova Brasil por 

exemplo. 
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 Essas formas de avaliação educacional buscam mensurar o ensino e proporcionar, a 

depender dos resultados obtidos, investimentos a instituições de ensino que atendem a estas 

especificidades e as que não atendem a vir a obter melhores rendimentos.  

Entretanto, o debate acerca das avaliações de larga escala vai além de questões de 

investimentos e incentivos propostos, ou seja, questões ligadas à meritocracia, e assim sendo, 

é preciso compreender que a educação transcende resultados, e neste sentido não deve ser 

engessada a este tipo de avaliação apenas. Neste sentido, observamos as avaliações de larga 

escala como uma ferramenta de possibilidades em que pode vir a contribuir no tocante à 

educação de qualidade, além de possibilitar o reconhecimento das carências de aprendizagem. 

Não obstante, é sabido que esta avaliação é simplória, pois não consegue abarcar toda a gama 

de possibilidades que é a educação escolar e as especificidades e problemáticas advindas de 

cada instituição de ensino, mas ao mesmo tempo é imprescindível como ponto norteador que 

vislumbra a qualidade educacional. 

 

2.2.1 Conceituando a Qualidade do Ensino: da legislação à teoria. 

 

O direito à educação ampliou gradativamente o acesso às instituições de ensino básico, 

mas muitas problemáticas foram surgindo diante desta ascensão à educação. Questionamentos 

sobre a qualidade do ensino, por exemplo, em que está assegurado legalmente este acesso 

foram frequentes, ocasionando a inserção não apenas do direito à educação, mas na qualidade 

desta. 

Assim, a Constituição Federal vigente dispõe sobre a Qualidade do Ensino, 

apresentando dentre os diversos princípios, a garantia de padrão de qualidade, assim como a 

condução da melhoria da qualidade do ensino, como indicado no Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, 2001). Em consonância, a LDB 9394/96 dispõe sobre o direito à 

educação de qualidade, mas tanto a constituição quanto a LDB não caracterizam em seus 

documentos oficiais o que seria este “padrão de qualidade” e/ou quais os caminhos para a sua 

melhoria. 

Definir o que vem a ser “qualidade” é tão complexo quanto às várias formas de 

qualidade que possam ser pesquisadas. Além da qualidade do ensino, por exemplo, podemos 

ter ciência da qualidade de vida, da qualidade do produto, qualidade de atendimento, 

qualidade industrial, qualidade da água entre outros. 

Buscando auxílio de um dicionário, podemos encontrar que qualidade é “1. Aquilo que 

caracteriza uma coisa. 2. Índole; modo de ser (no sentido elogioso). 3. Categoria; atribuições. 
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4. Espécie; tipo” (ROCHA, 1996, p. 508). A palavra em questão é dotada de um significado 

positivo que busca lhe caracterizar pela plenitude de um certo termo, por exemplo. No tocante 

à qualidade do ensino, é singular caracterizar o “ensino”, para assim ter ciência da sua 

qualidade. Em consonância, Saviani em seu texto Sistemas de ensino e planos de educação: O 

âmbito dos municípios, distingue ensino “como transmissão de conhecimentos e habilidades” 

(SAVIANI, 1999, p. 120). Mas compreendemos que para além da transmissão, o ensino 

engloba uma troca plural e recíproca, que, segundo Freire, 

 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina 

ensina alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de vista gramatical, o verbo 

ensinar é um verbo transitivo-relativo. Verbo que pede um objeto e um objeto do 

ponto de vista [...] ensinar é algo mais que um verbo transitivo-relativo. Ensinar 

inexiste sem aprender e vice-versa (FREIRE, 1996, p. 12). 

 

Sendo o ensino a troca mútua de conhecimento a ser aprendido, a qualidade deste 

perpassa pela potencialidade do ensino e do que é ensinado. Em linhas gerais, falaríamos do 

currículo previsto para educação brasileira. Entretanto, não é de nosso interesse adentrar nesta 

questão, mas trazer para a discussão que a qualidade do ensino não se dissocia da 

compreensão de qualidade, nem da definição de ensino, e tão pouco existe uma neutralidade 

no que se norteiam as mesmas. 

Assim, os diversos conceitos podem ser definidos e referenciados por diferentes 

autores. Em nossa pesquisa elucidamos Paulo Feire, este que é o “Patrono da Educação 

Brasileira” (BRASIL, 2012) e que apresenta criticamente suas considerações sobre a 

qualidade do ensino. Destacamos a princípio que 

[...] é impossível pensar a educação de forma neutra é impossível igualmente pensar 

a valoração que se dê a ela neutralmente. Não há qualidades por que lutemos no 

sentido de assumi-las, de com elas requalificar a prática educativa, que possam ser 

consideradas como absolutamente neutras, na medida mesma em que, valores, são 

vistas de ângulos diferentes, em função de interesses de classes ou de grupos 

(FREIRE, 1996, p. 41). 

 

 

Compreendemos não se tratar de uma educação neutra. Neste sentido, também não se 

ressalta uma qualidade do ensino imparcial, mas que alicerçasse no interesse de alguém e/ou 

de alguns, em que Freire complementa fazendo referência:  

[...] a uma certa educação cujo objetivo é a qualidade [...] Uma certa qualidade com 

que sonhamos, um certo objetivo. Mas, exatamente porque não há uma qualidade 

substantiva, cujo perfil se ache universalmente feito, uma qualidade da qual se diga: 

esta é a qualidade, temos de nos aproximar do conceito e nos indagar em torno de 

que qualidade estamos falando. É exatamente quando percebemos que há qualidades 

e qualidades (FREIRE, 1996, p. 42). 
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Podemos observar, também, que o sentido empregado ao termo qualidade é plural e 

amplo, sendo então considerado pelo autor fundamentalmente de natureza política em que 

Qualidade da educação; educação para a qualidade; educação e qualidade de vida, 

não importa em que enunciado se encontrem, educação e qualidade são sempre uma 

questão política, fora de cuja reflexão, de cuja compreensão não nos é possível 

entender nem uma nem outra. Não há, finalmente, educação neutra nem qualidade 

por que lutar no sentido de reorientar a educação que não implique uma opção 

política e não demande uma decisão, também política de materializá-la (FREIRE, 

1996, p. 43). 

 

A qualidade do ensino e da educação traz consigo as demandas da sociedade, por isso 

é caracterizada pelo autor como tendo sua natureza política, pois a sociedade em seu 

desenvolvimento não se estagnou no direito e acesso à educação, mas esta educação seja 

realizada com qualidade que possa diferenciar positivamente a todos educandos que dela 

partilham. 

 

2.2.2 Principais indicadores da Qualidade Educacional Nacional. 

 

Complementando a discussão acerca da qualidade do ensino, Oliveira e Araújo (2003, 

p. 8) ressaltam que 

 

Uma das formas para se apreender essas noções de qualidade é buscar os indicadores 

utilizados socialmente para aferi-la. Nessa perspectiva, a tensão entre qualidade e 

quantidade (acesso) tem sido o condicionador último da qualidade possível, ou, de 

outra forma, a quantidade (de escola) determina a qualidade (de educação) que se 

queira (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2003, p. 8). 

 

Neste sentido, buscamos apresentar alguns indicadores utilizados para apontar a 

qualidade do ensino nas escolas públicas brasileiras. Trazendo como base de nossa pesquisa o 

estudo realizado por Oliveira e Araújo (2003), os quais analisaram o direito à educação tendo 

como base a questão da qualidade, fazem contrapontos entre a qualidade, o acesso à escola e 

seus desafios. Em outros termos, houve o tempo em que a luta pela educação tinha o acesso à 

mesma como base, mas não apenas o acesso encontra-se nesta luta, e sim o acesso e a 

qualidade desta educação proposta. E neste sentido, os autores citam três significados de 

qualidade. 

O primeiro é a qualidade quando condicionada pela oferta limitada de oportunidade de 

escolarização – até meados dos anos 1970 a (im)possibilidade de acesso, segundo os autores, 

traduziu-se na qualidade da escola do passado em que a escola já era diferente por atender um 

grupo específico de pessoas (a educação ainda não era direito de todos), o que ocasionou a 
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expansão, posteriormente, da oferta do ensino, mas criou-se a problemática da permanência. 

Neste sentido, a qualidade vincula-se à questão da quantidade, mas também da segregação, 

uma vez que a oportunidade para tal educação estava limitada a uma parcela de pessoas que 

poderia fazer usufruto desta.  

Outro significado por parte dos autores sobre a qualidade na educação está relacionado 

ao fluxo de progressão dos alunos no sistema de ensino – no final dos anos 1970 e nos anos 

1980 incorpora-se que a qualidade se aproxima do fluxo de progressão dos estudantes, que a 

relação entrada e saída destes caracterizou a qualidade no período. Os anos 1990 marcaram a 

tendência por regularizar esse fluxo, em que foram adotados os ciclos de escolarização em 

detrimento das séries, pois alguns dos pontos singulares dos ciclos dizem respeito à 

progressão continuada, assim como o desenvolvimento de programas de aceleração da 

aprendizagem (a retenção de alunos é mínima). 

Em outras palavras, a qualidade associada ao fluxo pode ser apresentada pelos autores 

como um fator crucial para que a mesma ocorra, entretanto, há uma dualidade nesta questão, 

tem-se qualidade por possibilitar a progressão dos alunos que se destacam positivamente, mas 

retém os que não acompanham o proposto.  

O terceiro significado da qualidade apresentado por Oliveira e Araújo (2003) associa 

esta ao desempenho trazido por testes de larga escala, traduzindo-se pela capacidade cognitiva 

dos estudantes aferida por testes padronizados em larga escala, como: Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb), do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).  

Em se tratando da qualidade vinculada ao desempenho em larga escala, o Ideb é um 

índice que compreende as questões do Compromisso Todos pela Educação, pautado no 

Decreto 6.094/2007 em seu artigo 3º ressaltando que 

 

A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no IDEB, 

calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre 

rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo 

escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela 

Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Prova Brasil) (BRASIL, Decreto 6.094/2007). 

 

 

Ainda sobre este último “indicador da qualidade” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2003, p. 

12), que atualmente estamos vivenciando, os autores nos chamam atenção sobre o 
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posicionamento dos profissionais da educação em resistir a este modo de mesurar a qualidade, 

e assim, é possível compreender que mesmo não sendo de nossa cultura educacional medir a 

qualidade, esta medição ainda sim é importante para a sociedade como, por exemplo, trazendo 

base de dados para pesquisas que demostram algumas problemáticas apresentadas:  

 

A partir de diretrizes e de matrizes curriculares para as diferentes etapas e níveis de 

escolarização, são preparados exames padronizados que, em tese, aferem o 

conhecimento que o aluno tem dos conteúdos prescritos para essa etapa ou nível de 

escolarização. Com a aplicação do teste, o pressuposto é que seja possível avaliar, 

segundo essa lógica, se o aluno aprendeu ou não aqueles conteúdos (OLIVEIRA; 

ARAÚJO, 2003, p. 13). 

 

 

Neste sentido, a utilização de testes padronizados apesar de suas fragilidades traz 

como ponto positivo o desenvolvimento de dados que podem nortear as problemáticas 

existentes em determinada Escola, Município, Estado entre outros.  

Assim sendo, a questão central não é mensurar ou não a qualidade, mas como se medir 

esta. Do mesmo modo, não é apresentar a legalidade perante documento oficial sobre a 

qualidade e o padrão desta no ensino, mas de caracterizar o que se infere desta qualidade e seu 

padrão a fim de que possa ser exigível de fato por meios legais e reais (OLIVEIRA; 

ARAÚJO, 2003). 

A fim de ampliarmos nossas análises acerca deste terceiro significado da qualidade 

apresentada por Oliveira e Araújo (2003) trazendo as avaliações de larga escala a nível 

estadual e nacional realizadas no Brasil, criamos o tópico a seguir para desenvolver a 

discussão neste sentido.  

 

2.2.3 Principais indicadores da Qualidade Educacional de Pernambuco 

 

O Estado de Pernambuco conta com uma Política de Responsabilização Educacional, 

tendo como base a Lei nº 13.273, de 5 de julho de 2007. Esta política faz parte do Programa 

de Modernização da Gestão Pública do Governo de Pernambuco e visa melhorar os 

indicadores educacionais do Estado, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

de Pernambuco - Idepe, incentivando também o servidor que partilha desta política com a 

implantação do Bônus de Desempenho Educacional - BDE e criando um sistema próprio de 

Avaliação da Educação Básica, o Saepe. 
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O Bônus de Desempenho Educacional é um programa vigente desde 2008, baseado na 

Lei nº 13.486 de 1º de julho de 2008, onde premia escolas da Rede Estadual de Pernambuco 

que apresentam matrículas no 5º e/ou 9º anos do Ensino Fundamental e/ou 3º ano do Ensino 

Médio. A instituição participa desta bonificação mediante sua pontuação no Idepe, que utiliza 

como base de cálculo o resultado do Saepe, assim como a taxa de aprovação do Censo 

Escolar. Segundo o site do Siepe (Sistema de Informações da Educação de Pernambuco), o 

BDE “É um incentivo para promover a qualidade do ensino e valorizar a remuneração dos 

profissionais da educação”. Sobre esta afirmação encontrada no Site, podemos observar a 

vinculação do bônus como promotor de qualidade do ensino; além disto, vale a ressalva que 

este bônus não faz parte do salário mensal do servidor, ou seja, é uma aquisição mediante 

“merecimento” dos profissionais. E neste sentido, a discussão se amplia ao vincular o mérito 

ao recebimento da bonificação, haja vista que possibilita a distorção da real busca pela 

qualidade do ensino, com a aquisição monetária. 

Não obstante, esta problemática foi levantada e encontrada também por Melo (2015) 

que realizou uma pesquisa acerca das influências do Idepe nas escolas estaduais de 

Pernambuco, destacando que 

 

Vale salientar que as metas não devem ser vistas como algo negativo, pois elas 

apontam para um objetivo. No entanto, a partir do momento em que a meritocracia 

passa a fazer parte desse cenário e os professores e os gestores são premiados por 

alcançarem a meta é preciso que isso seja repensado (...) os profissionais da 

educação estão voltando os seus trabalhos em função do bônus, chegando a 

confundir o IDEPE com o Bônus, nas coletas de dados. (MELO, 2015, p. 135). 

 

Há uma linha tênue entre as metas propostas e o mérito, assim nossas ideias vão ao 

encontro das expostas por Melo (2015) e apresentadas em suas coletas de dados, em que as 

metas do Idepe são importantes sim para nortear o trabalho educativo, mas a meritocracia 

pode transformar estas mesmas metas, que tinham como proposta fundamental a promoção e 

o desenvolvimento educacional, passar a ganhar nova caracterização, como meras 

catalizadoras monetárias. 

Ainda como parte da avaliação de larga escala envolvendo o estado de Pernambuco, o 

Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco – Idepe também é considerado um 

dos indicadores de qualidade educacional. Neste índice estão vinculadas as avaliações do 

Saepe (Português e Matemática) dos alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º 

ano do Ensino Médio, assim como a média de aprovação destes e as taxas de aprovação 

medidas pelo censo escolar, como ocorre em caráter nacional no Ideb. 



43 
 

 
 

O Idepe é alicerçado a partir do Ideb; neste sentido, algumas questões estão 

relacionadas, como é o exemplo da média geral que deve ser alcançada no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica até 2021, sendo esta média 6,0 (seis) associada ao 

sinônimo de qualidade educacional. Este valor médio sobrepõe as metas projetadas pelo MEC 

para a rede estadual de ensino de Pernambuco para o ano de 2021, como mostra o quadro a 

seguir:  

Quadro 2- Metas Projetadas pelo MEC para a rede estadual de Pernambuco 

 

 

Analisando o quadro acima, é possível notar que as médias observadas no Ideb dos 

Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental foram iguais e/ou superior às médias das metas 

projetadas para os períodos correlatos. Em contraponto, o Ensino Médio revela médias do 

Ideb observado igual e/ou inferior às médias das metas projetadas para os períodos 

correspondentes. 

Sendo o Idepe composto pelo resultado do Saepe e do fluxo escolar, é singular 

conhecermos, também, o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco – Saepe, 

este que se enquadra como um avaliador e monitor do desempenho estudantil em consonância 

com a qualidade educacional esperada para o Estado. O Sistema foi iniciado no ano de 2000, 

tendo como principais objetivos, segundo site do Siepe (2015): 

 

- Produzir informações sobre o grau de domínio dos estudantes nas habilidades e 

competências consideradas essenciais em cada período de escolaridade avaliado. 

Estes são pré-requisitos indispensáveis não apenas para a continuidade dos estudos, 

mas para a vida em sociedade. 

- Monitorar o desempenho dos estudantes ao longo do tempo, como forma de avaliar 

continuamente o projeto pedagógico de cada escola, possibilitando a implementação 

de medidas corretivas, quando necessário. 

- Contribuir diretamente para a adaptação das práticas de ensino às necessidades dos 

alunos, diagnosticadas por meio dos instrumentos de avaliação. 

- Associar os resultados da avaliação às políticas de incentivo com a intenção de 

reduzir as desigualdades e elevar o grau de eficácia da escola.  

Fases do 

Ensino 

Ideb Observado Metas Projetas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais 

do EF 
3.2 3.6 4.1 4.3 4.7 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 

Anos finais 

do EF 
2.7 2.9 3.4 3.5 3.8 2.8 2.9 3.2 3.6 3.9 4.2 4.5 4.7 

Ensino Médio 3.0 3.0 3.3 3.4 3.8 3.1 3.2 3.3 3.6 3.9 4.4 4.6 4.9 

Fonte: Inep/MEC. 
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- Compor, em conjunto com as taxas de aprovação verificadas pelo Censo Escolar, o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco – IDEPE (SIEPE, 

2015). 

 

Além de avaliar as competências e habilidades por meio de testes, o Saepe busca o 

conhecimento da infraestrutura e de serviços ofertados pelas instituições de ensino da rede 

estadual de Pernambuco, tendo em vista a possibilidade destes conhecimentos em intervir no 

desempenho escolar local. Assim sendo, o Saepe realiza questionários com os estudantes, os 

professores e os gestores, a fim de delinear o perfil tanto destes sujeitos quanto das 

instituições de ensino da rede estadual de Pernambuco.  

Em síntese, construímos um quadro para melhor expor os indicadores da qualidade 

educacional apresentados a partir de instrumentos da Rede Estadual de Pernambuco, que 

foram levantados como discussão nesta sessão do presente trabalho de dissertação.  

 

Quadro 3- Indicadores da Qualidade Educacional de Pernambuco 

Saepe e Fluxo = Idepe 
Termo de Compromisso e Responsabilidade 

Metas de melhoria do Idepe/Nível de Ensino 

Monitoramento dos Indicadores de Processo: 

- Frequência dos estudantes; 

- Frequência dos professores; 

- Estudantes abaixo da média; 

- Aulas previstas x aulas dadas; 

- Distorção idade-série; 

- Estudantes não-alfabetizados; 

BDE – Bônus de Desempenho Educacional 

RESPONSABILIZAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Fonte: Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. 

 

Como podemos ver, em Pernambuco, os indicadores da qualidade educacional estão 

diretamente ligados a Política de Responsabilização Educacional que envolve os professores, 

a gestão, assim como os estudantes e a comunidade escolar em si. E A fim de que os objetivos 

e metas preestabelecidos (melhorar os indicadores educacionais do Estado, sobretudo o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco) sejam alcançados de forma 

eficiente, bonificam-se os profissionais para o cumprimento das respectivas metas em busca 

da eficiência dos envolvidos. Em outras palavras, esta política se alicerça em uma “prestação 
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de contas” do investimento disponibilizado, aproximando assim o ambiente escolar ao 

empresarial.  

Em todo caso, não buscamos com esta dissertação responder as problemáticas que esta 

questão se desdobra, mas traduzir que existem dois pontos de vistas a serem desenvolvidos a 

cerca desta questão, em que não se pode igualar o ambiente educacional ao empresarial, e 

paralelamente não podemos desmerecer que este tipo de política incentiva os profissionais 

envolvendo-se gradativamente com as questões ligadas a educação, entretanto esta política 

não se concretiza como garantia no que tange a qualidade educacional.  
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3. PLANOS, PROGRAMAS E O PRÊMIO GESTÃO ESCOLAR 

 

Antes de adentrarmos na Escola Estadual de Pernambuco e suas práticas de Gestão 

premiadas como sendo de Referência Nacional, apresentaremos alguns planos e programas 

que assim como o Prêmio Gestão Escolar desenvolvem ações que fomentam e perpassam a 

questão da Gestão na Escola. 

  

3.1 Políticas, Programas e o Prêmio: ações que fomentam a Gestão Escolar 

 

Podemos destacar que existem diversos planos e programas os quais o Ministério da 

Educação promove tendo em vista o desenvolvimento da educação pública em consonância 

com as questões da gestão das escolas públicas brasileiras. Tomando como foco os programas 

e ações desenvolvidas em prol da Gestão Escolar, traremos neste capítulo a apresentação dos 

principais programas os quais fomentam esta questão. 

É de suma importância salientar que diversas ações como a formação, a qualificação e 

a atuação dos dirigentes da educação pública brasileira na perspectiva da Gestão Democrática 

na Escola e da Qualidade da Educação não são objetivos restritos apenas à LDB 9394/96, mas 

se estende às metas e aos compromissos sobrevindos do Plano Nacional de Educação (PNE), 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do Programa Nacional de Fortalecimento 

dos Conselhos Escolares (PNFCE), do Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de 

Educação (Pradime), do Programa de Formação de Gestores Escolares da Educação Básica 

(PNEGEB), do Programa Diretor Principal, Programa Nacional Escola de Gestores da Escola 

Básica Pública (PNEGEB) e do Prêmio Gestão Escolar (PGE). Além destes, de caráter 

nacional, no que tange o Estado de Pernambuco abordaremos o Programa de Formação de 

Gestores Escolares de Pernambuco (Progepe).  

Os planos e programas destacados anteriormente embasam não apenas a atuação dos 

dirigentes, mas possibilitam um alicerce aos diversos atores os quais vislumbram pela 

efetivação da Gestão Democrática na Escola, sendo estes atores: alunos, professores, 

funcionários, representantes da comunidade escolar e local dentre outros. A fim de ratificar a 

presença de ações que visem à Gestão Democrática, nos respectivos planos e programas, 

caracterizamos alguns deles.  
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3.1.1 PNE e PDE como planos fundamentais 

 

A questão do direito à educação perpassa pelas diversas legislações brasileiras e se 

configura como base norteadora de um plano nacional o qual vislumbra assegurar as 

condições básicas a este direito, o Plano Nacional de Educação. Propomos, nesta sessão, não 

discursar acerca da totalidade do PNE, mas trazer os seus principais desdobramentos na 

questão da gestão da escola pública brasileira.  

Assim sendo, podemos destacar que o Plano Nacional da Educação (2001) elucidou 

em seu artigo 2º, especificamente no inciso X, a “Difusão dos princípios da equidade, do 

respeito à diversidade e a gestão democrática da educação” (BRASIL, 2001). E ainda sobre a 

Gestão Democrática, o respectivo Plano previu em seu artigo 9º que os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios deverão aprovar leis específicas às quais viabilizem e disciplinem a 

gestão democrática da educação em seus respectivos âmbitos de atuação no prazo de um ano 

contado da publicação desta respectiva Lei (BRASIL, 2001). Não obstante, o atual PNE 

(2014) aborda em seu artigo 2º e inciso VI, a “promoção do princípio da gestão democrática 

da educação pública”, ou seja, a gestão democrática é ratificada no atual Plano que, além 

disto, aprova a partir do seu artigo 9º “Leis especificas para a gestão democrática da educação 

pública” (BRASIL, 2014). 

O PNE por ser uma projeção para o futuro, não necessariamente distante, se configura 

como um planejamento que se debruça em abarcar a gestão da escola pública em seu caráter 

democrático de modo a nortear as diversas atuações neste sentido. E sobre a gestão da 

educação e o pensamento governamental futuro, nos deparamos com a presente crítica 

levantada por Dourado, quando nos faz pensar que 

 

Na tradição histórica brasileira, as análises indicam que as políticas educacionais 

têm sido marcadas hegemonicamente pela lógica da descontinuidade/continuidade, 

por carência de planejamento de longo prazo e por políticas de governo, em 

detrimento da construção coletiva, pela sociedade brasileira, de políticas de Estado 

(DOURADO, 2010, p. 681). 

 

 

Mesmo com o planejamento voltado para as diversas ações, que em nosso caso 

ressaltamos a questão da gestão da educação, muitos são os caminhos que este plano poderá 

perpassar, inclusive a sua não efetivação, por exemplo, se o mesmo for tratado como “política 

de governo” apenas, e que a depender dos futuros eleitos o desenvolvimento deste plano será 

contínuo ou podado. 



48 
 

 
 

E é neste sentido que é importante perceber o plano e suas metas em uma conjuntura 

mais legal e enrijecida, como “política de Estado” em que independentemente dos 

governantes estará prevista e assegurada na legislação brasileira e não mais em planos de 

governos. 

Não obstante, o Plano de Desenvolvimento da Educação possui ações que se articulam 

com as previstas no Plano Nacional de Educação, mas podemos destacar sobre o PDE que 

este se caracteriza por ser formado por conjuntos de programas que buscam o 

desenvolvimento da Educação no Brasil no período de quinze anos, a contar de 2007 quando 

o respectivo Plano iniciou, ou seja, tendo prazo previsto até 2022. E com relação à gestão das 

escolas públicas brasileiras, o Plano de Desenvolvimento da Educação prevê como uma de 

suas principais ações para Educação Básica o apoio à gestão educacional (BRASIL, 2007).  

 

3.1.2 Programas que promovem a Gestão Escolar 

 

Inicialmente, apresentamos o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares, pois este colabora significativamente com o desenvolvimento da gestão 

democrática nas escolas públicas, uma vez que estes conselhos se caracterizam como uma 

instância democratizante que possibilita a participação de todos, acerca das questões da 

Escola. O PNFCE, Portaria Ministerial nº 2.896/2004, mais precisamente em seu caderno de 

nº 5, intitulado “Conselho Escolar, gestão democrática da educação e escolha de diretor”, o 

qual ressalta em especial a questão da Gestão Democrática da Educação, busca também 

fomentar a importância de fortalecer os Conselhos Escolares, bem como qual concepção de 

democracia o PNFCE difunde (BRASIL, 2004).  

Com o auxílio da União dos Dirigentes Municipais de Educação, o Ministério da 

Educação desenvolve o Pradime que, assim como descreve a sua nomenclatura, visa oferecer 

aos dirigentes municipais de educação e às equipes técnicas que atuam na gestão da escola e 

do sistema municipal um espaço permanente de formação, troca de experiências, acesso a 

informações sistematizadas e à legislação pertinente, que ajude a promover a qualidade da 

educação básica nos sistemas públicos municipais de ensino, tomando como foco as diversas 

dimensões da gestão educacional. Não obstante, busca-se um apoio contínuo o qual auxilia os 

gestores na promoção da qualidade da educação básica nos sistemas públicos municipais de 

ensino, focando as diversas dimensões da gestão educacional e na gestão em seu princípio 

democrático (BRASIL, 2006). 
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Buscando atingir ao máximo os dirigentes municipais, um dos produtos do Programa o 

qual destacamos é o curso à distância (Pradime Ead), sendo este um espaço de 

aperfeiçoamento e formação dos dirigentes municipais de educação em nível de extensão. É 

importante ressaltar que o mesmo foi desenvolvido seguindo temáticas de acesso à 

informação e ferramentas de gestão, na perspectiva de aprofundamento da compreensão da 

gestão democrática educacional voltada para a melhoria da qualidade da educação pública. 

Em síntese, são abordadas temáticas plurais como: o planejamento e a avaliação do sistema 

educacional, o financiamento e a gestão orçamentária, a infraestrutura física e a logística de 

suprimentos bem como a gestão de pessoas, considerando o ambiente de governança 

democrática entre outros.  

Iniciado em abril de 2009, o Pradime Ead oferta curso para os municípios dos Estados 

do Nordeste como: Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, os quais foram 

atendidos pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e os Estados de Alagoas, Bahia, 

Maranhão e Sergipe, atendidos pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). A partir do ano 

seguinte, 2010, a oferta do curso se expandiu a todos os estados brasileiros por meio de 

parceria com as instituições Federais de Ensino Superior (IFES) (BRASIL, 2006). 

Atualmente, o Pradime à distância (Ead) alicerça-se no princípio da descentralização e 

da formação de parcerias para sua formulação e realização, colocando-se como espaço de 

formação permanente, de troca de experiências e de acesso a informações e ferramentas de 

gestão. 

Outro programa que promove a gestão escolar se caracteriza diferentemente do 

Pradime por ter como especificidade a Formação de Gestores Escolares de Pernambuco 

(Progepe), o qual busca aperfeiçoar os dirigentes (efetivos e adjuntos) que se encontram na 

gestão das Escolas Estaduais de Pernambuco a partir do Curso de Aperfeiçoamento acerca das 

questões da gestão escolar, mediante o Decreto nº 38.103, de 25 de abril de 2012, o qual 

“regulamenta os critérios e procedimentos para realização de processo de seleção para função 

de representação de diretor escolar e diretor adjunto das escolas estaduais, e dá outras 

providências” (PERNAMBUCO, 2012a). 

O programa foi implantado a partir da política estadual de formação continuada de 

Diretor Escolar, visando promover ações diagnósticas, formativas e avaliativas, tendo em 

vista a formação dos futuros gestores e a qualidade do ensino nas Escolas Públicas Estaduais.  

Assim sendo, o programa tem como público-alvo os professores da Rede Estadual de 

Pernambuco, os quais anseiam pela candidatura ao cargo de Gestor Escolar e Gestor 

Pedagógico (diretor e diretor-adjunto, respectivamente) e passam pelo processo intrínseco de 
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realizar a partir do Programa da Formação Continuada de Gestores Escolares de Pernambuco, 

o Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Escolar para desenvolvimento dos futuros gestores. 

Este curso faz parte das exigências para provimento do respectivo cargo de Dirigente Escolar 

da Rede Estadual de Ensino (PE), regulamentado pelo Decreto nº 38.103, de 25 de abril de 

2012, o qual dispõe que 

Art. 1º A investidura na função de diretor escolar do magistério público do ensino 

fundamental e médio das unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino 

dar-se-á por designação e posse do Governador do Estado, mediante a participação 

do candidato nas etapas seletiva, consultiva e formativa.  

§ 1º As etapas de que trata o caput compreendem:  

I - Processo seletivo: conclusão pelo candidato do Curso de Aperfeiçoamento em 

Gestão Escolar e certificação em conhecimentos em gestão escolar, que tem como 

finalidade identificar um conjunto de competências profissionais relacionadas à 

gestão escolar (PERNAMBUCO, 2012a). 

 

A participação no respectivo curso possibilita aos futuros gestores um maior 

conhecimento de sua área de atuação, uma vez que estes terão um curso para se aperfeiçoarem 

nas questões que dizem respeito à gestão, tendo este curso metodologia semipresencial, 

contemplando um total de 180 horas de duração. É importante ressaltar que o curso, assim 

como a certificação do respectivo são dados pela Universidade de Pernambuco (UPE), 

conveniada com a Secretaria de Educação. 

Visando também a formação do gestor, foi criado o Programa Nacional Escola de 

Gestores da Educação Básica Pública que interliga as ações trazidas pelo Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), tendo como alicerce a gestão em seu caráter 

democrático. O Programa além de desenvolver os processos de gestão escolar 

compatibilizados com a proposta e a concepção da qualidade na educação, baseia-se também 

nos princípios da Gestão Democrática nas escolas iniciando-se a partir da mudança 

primeiramente da própria Gestão Escolar, ou seja, visando os gestores das escolas da 

educação básica pública, a partir da oferta de cursos de formação à distância por meio de uma 

rede de universidades públicas parceiras do Ministério da Educação (BRASIL, 2009). 

No início de 2015, o MEC criou o “Diretor Principal”, que é um programa introduzido 

no período de 04 de fevereiro a 02 de março de 2015 objetivando o melhoramento da 

Educação Básica a partir da valorização dos diretores de escolas federais, estaduais e 

municipais do ensino básico (BRASIL, 2015). 

Por se tratar de uma ação governamental recente, muitas informações ainda precisam 

ser desenvolvidas e lapidadas. A princípio, informamos que mesmo com a demissão de Cid 

Gomes ex-Ministro da Educação e quem anunciou o Programa Diretor Principal, o então 
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Ministro da Educação, Janine Ribeiro, se comprometeu, dentre as diversas ações, manter em 

vigor o Programa, que, segundo ele, “Tem um grande número de escolas com mais de 600 

alunos. Nelas que se concentrou a ideia de o governo federal dar ajuda para qualificar pessoas 

que pretendem ser diretores e diretoras, para melhorar a gestão. [...] Temos perdas de valores 

devido a má gestão, temos que capacitar as pessoas para gerir” (TOKARNIA; MASSALLI, 

2015). 

A consulta pública que deu início ao programa em questão, em menos de trinta dias 

recebeu mais de 45 mil propostas de todo o Brasil, revelando que muitos são os brasileiros 

que podem se envolver nas questões educacionais, principalmente quando são ofertados 

espaços para a participação destes.  

Segundo o MEC, a respectiva consulta possibilitou aos internautas (alunos, pais, 

professores, gestores, comunidade escolar e acadêmica, estudiosos entre outros) realizar uma 

avaliação da importância dos diretores e apresentar propostas para a valorização destes 

profissionais. Além de visar o maior envolvimento da sociedade brasileira na escola pública, o 

ministério propõe em caráter voluntário a participação dos diretores escolares do ensino 

básico a um curso de qualificação ofertado pelo MEC, com o objetivo de oferecer ensino 

especializado em gestão financeira, administrativa e pedagógica, além de uma possível 

bonificação mensal também ofertada pelo respectivo ministério (BRASIL, 2015).  

Em 2016, no igual período de sua criação e vigência do ano anterior, não há 

informações da continuidade e/ou descontinuidade deste programa. Este ano apresenta em sua 

dimensão a crise, em particular na política nacional e na economia brasileira, de modo que 

muitos programas criados recentemente não estão em exercício tendo em vista, dentre outros 

motivos, minimização dos custos.  

 

3.1.3 O Prêmio Gestão Escolar (PGE)  

 

Antes de adentrarmos na questão do Prêmio em si, é de singular importância que nos 

alicercemos no contexto de seu surgimento, na década de 1990. 

Os anos 1990 alavancaram o pensar nacional sobre as questões da gestão e o seu 

caráter democrático. Não obstante, nesta mesma época, o Conselho Nacional de Secretários 

de Educação (CONSED) juntamente com organizações e instituições, foram ao encontro de 

ações e projetos que se fundamentavam em melhorar a gestão escolar no Brasil. Assim sendo, 

em meados de 1998 surge o primeiro Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar no 

qual se enfatiza a melhoria da gestão e da qualidade do ensino básico. 
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Na fase inicial deste prêmio, o foco estava voltado à gestão democrática na escola, 

privilegiando, assim, ações que buscassem o envolvimento do coletivo por meio de acordos, 

parcerias e a participação de todos os segmentos da comunidade escolar no processo de 

tomada de decisões. 

Ainda nessa fase de surgimento do prêmio, muito se mudou e se pensou como, por 

exemplo, em um segundo momento o foco do respectivo prêmio estar voltado à questão da 

aprendizagem e dos seus benefícios para a formação dos estudantes, partindo da compreensão 

que a participação não é um fim em si mesmo, de modo que não teria assim valor caso esta 

não se revertesse em benefício da aprendizagem e formação dos estudantes, para os quais a 

escola é constituída desde sua base (BRASIL, 2014). 

O Prêmio desde então foi tomando forma e muitos foram os parceiros que 

condescendiam com as visões do CONSED para realização desta premiação. Não se tratou, 

pois, de qualquer tipo de parcerias, mas as que buscam contribuir com o desenvolvimento da 

qualidade da escola pública brasileira. 

Como exemplo de parceria consolidada, destacamos a ação da Embaixada dos Estados 

Unidos no Brasil que está desde o surgimento do prêmio oferecendo uma viagem aos 

diretores das escolas selecionadas para visita técnica a estabelecimentos de ensino americanos 

e exposição a novas experiências de gestão escolar, ou seja, possibilitando um intercâmbio de 

informações sobre a gestão e suas práticas. 

Destacamos que foi a partir de 2011 que iniciaram as inscrições online do PGE, o qual 

busca “[...] estimular a melhoria dos processos de gestão, em busca de um objetivo maior: 

garantir educação de qualidade, direito fundamental de todos os estudantes” (BRASIL, 2012).  

Tomando, a princípio, como foco a edição do PGE 2012, que teve como base de 

informação os dados referentes ao ano escolar de 2011, o Prêmio propôs contribuir para o 

avanço dos processos de gestão, convidando os gestores a envolver a comunidade em uma 

autoavaliação da realidade escolar, tendo como ponto inicial o Manual de Orientações do 

PGE. Este instrumento possibilita a elaboração de um diagnóstico da realidade o qual pode 

auxiliar o gestor em analisar de forma técnica e reflexiva as práticas de gestão adotadas, de 

modo a reconhecer suas práticas e avaliações, a fim de possibilitar mudanças, se necessário.  

Dentre os seus objetivos, o prêmio visa desenvolver a gestão democrática na escola, 

tendo em vista: estimular a gestão democrática na escola, tendo como foco o ensino e a 

aprendizagem; apoiar a cultura de autoavaliação da gestão escolar; incentivar o 

desenvolvimento da escola a partir do plano de ação; sensibilizar as escolas públicas acerca 

do processo de ensino e aprendizagem; divulgar e disseminar boas práticas de gestão 
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organizacional nas escolas; e valorizar as escolas públicas que se destaquem pela competência 

de sua gestão e por iniciativas e experiências inovadoras e bem-sucedidas (BRASIL, 2012). 

Em se tratando do processo de seleção, o PGE premia as escolas a partir da 

autoavaliação da gestão escolar e da sua proposta de um plano de melhoria, os quais deverão 

ser elaborados coletivamente pela comunidade escolar. A autoavaliação pauta-se na: Gestão 

Pedagógica, Gestão de Resultados Educacionais, Gestão Participativa, Gestão de Pessoas, 

Gestão de Serviços e Recurso, e pelo Plano de Melhoria, sendo este último, embasado pelas 

ações que visam à promoção dos estudantes a partir do desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem. 

A avaliação das escolas é realizada a partir de quatro etapas, são elas: Colegiados 

Escolares (o Conselho da Escola busca envolver toda comunidade escolar), Comitês 

Regionais (primeira instância de avaliação externa da escola), Comitês Estaduais/Distrital 

(segunda instância de avaliação externa da escola, tendo a atribuição de conceder o título de 

“Escola Destaque Estadual/Distrital” à escola que melhor se destacar nesta etapa) e Comitê 

Nacional (composto por especialistas em educação, os quais atribuirão o título de escola 

“Destaque Nacional” às seis escolas finalistas e candidatas ao título “Escola Referência 

Brasil”). 

Além de diplomas intitulados como “Destaque Estadual/Distrital” ou “Destaque 

Nacional”, a premiação também é concedida em dinheiro, variando entre R$ 30.000 

(destaques “Referência Brasil”), R$ 10.000 (“Destaque Nacional” - exceto para a instituição 

selecionada como “Referência Brasil”) e R$ 6.000 (para cada escola indicada como 

“Destaque Estadual/Distrital” que não for classificada entre as seis finalistas). Além destas 

premiações, os gestores das escolas contempladas com o diploma “Destaque 

Estadual/Distrital” ganham uma viagem para intercâmbio de experiências no Brasil e/ou nos 

Estados Unidos, possibilitando assim ampliar os seus conhecimentos na área.  

 

3.1.3.1 O contexto do PGE 

 

  Como toda política, a base do Prêmio Gestão Escolar se dá a partir de 

construtos que mesclam a realidade que o cerca, assim como o tempo, tendo em vista a 

historicidade e o contexto histórico-temporal em que se encontra a mesma. Neste sentido, na 

busca da gestão em seu caráter democrático, sendo esta gestão escolar o reflexo do apelo 

buscado em uma dimensão mais macro, ou seja, no âmbito da eleição nacional, inicia-se por 

volta dos anos 1980 um movimento em prol da Democracia. 
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O Brasil, atualmente, é um país democrático. Assim, podemos destacar como norte 

inicial deste movimento o fim do regime ditatorial, seja na amplitude nacional, seja na 

particularidade escolar.  

A educação brasileira passou por diversas influências que ainda repercutem as ações 

do passado em tempo atual. Por este motivo, é de fundamental importância compreender o 

processo pelo qual ele vem sendo moldado. A busca pela democracia, assim como a 

descentralização, perpassou por movimentos contrários os quais apoiavam-se em políticas 

hierarquizadas, burocráticas, centralizadas e verticais. Podemos observar a partir de estudo 

levantado na tese de Ledesma (2008) que 

 

[...] as discussões que já estavam presentes nos anos 80 e que influenciaram as 

reformas educacionais, se intensificam e são traduzidas nas pesquisas e na literatura 

em torno das questões que permeiam a gestão da educação, colocando em foco a 

descentralização, a autonomia da escola, o processo de escolha do diretor, a 

participação da comunidade, a construção do projeto político-pedagógico, requisitos 

considerados essenciais para democratizar a instituição escolar (LEDESMA, 2008, 

p. 21). 

 

Princípios como descentralização, participação e autonomia são partes essenciais para 

o desenvolvimento da democracia, sendo, pois, determinantes para sua implantação. 

Tanto a descentralização, quanto a participação, assim como a autonomia estão 

interligadas. Assim sendo, Lück (2000b) nos faz pensar sobre esta ligação dando-se a partir da 

descentralização e seu papel na autonomia escolar tendo em vista o modo que esta é dada e 

sua participação, não sendo, pois, um fim em si mesmo: 

 

[...] a descentralização é um meio e não um fim, na construção da autonomia, assim 

como esta, é, também, um meio para a formação democrática dos alunos. [...] a 

autonomia, no contexto da educação, consiste na ampliação do espaço de decisão, 

voltada para o fortalecimento da escola como organização social comprometida 

reciprocamente com a sociedade, tendo como objetivo a melhoria da qualidade do 

ensino. Autonomia é a característica de um processo de gestão participativa que se 

expressa, quando se assume com competência a responsabilidade social de 

promover a formação de jovens adequada às demandas de uma sociedade 

democrática em desenvolvimento, mediante aprendizagens significativas (LÜCK, 

2000b, p. 21). 

 

 Em consonância, destacamos que a autonomia escolar está legalmente assegurada no 

artigo 15º da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, conforme segue: 

 

Art. 15º. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público. (BRASIL 1996). 
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Existe, ainda, uma linha tênue entre o legal e o real. Neste sentido, trata-se de ações 

interdependentes, e que necessitam além de outros fatores, de ambientes democratizantes para 

se realizar, ambientes que visam estimular o desenvolvimento da gestão em seu caráter 

democrático, ou seja, instâncias de democratização, como: Conselho Escolar – Ponte entre a 

escola e os pais e/ou responsáveis de alunos (interessados em participar da vida escolar dos 

estudantes); Projeto Político Pedagógico – Espaço o qual a escola define/estabelece os 

objetivos, planos e metas a serem alcançadas; Grêmio Estudantil – Ambiente dedicado à 

representação e participação dos estudantes nas políticas que envolvem a escola; Eleição para 

Diretores – É efetuada a partir da participação no conselho escolar, grêmio estudantil, entre 

outros segmentos da escola, além de ter início a partir da elaboração do projeto político 

pedagógico. 

É importante destacar, também, que para a gestão democrática se desenvolver é 

imprescindível que haja a participação e a criação de ambientes participativos como elucida 

Lück (2000b, p. 27): 

 

A criação de ambientes participativos é, pois, uma condição básica da gestão 

democrática. Deles fazem parte a criação de uma visão de conjunto da escola e de 

sua responsabilidade social; o estabelecimento de associações internas e externas; a 

valorização e maximização de aptidões e competências múltiplas e diversificadas 

dos participantes; o desenvolvimento de processo de comunicação aberta, ética e 

transparente. Esse ambiente participativo dá às pessoas a oportunidade de controlar 

o próprio trabalho, ao mesmo tempo que se sentem parte orgânica de uma realidade 

e não apenas apêndice da mesma ou um mero instrumento para a realização dos seus 

objetivos institucionais. 

 

Assim, o movimento em prol da gestão democrática está se desenvolvendo e 

moldando-se às questões escolares. A criação de um Prêmio que busca enaltecer as questões 

da gestão escolar surge juntamente com o desejo de mudança no cenário nacional, à saída de 

um período ditatorial e a busca de uma possível democracia. O cenário político se modifica 

em consonância com o contexto histórico, tornando-se singular trazer uma breve 

contextualização no qual está alicerçado o Prêmio Gestão Escolar (PGE), desde seu início.  

O Prêmio Gestão Escolar surgiu em 1998 e teve sua primeira premiação no ano 

seguinte, em 1999, com a criação do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar. Com 

uma trajetória que vem despertando interesse da comunidade educacional brasileira, 

possibilitou ao longo destes anos a participação de aproximadamente 34 mil escolas de todas 

as regiões do Brasil. 

Em seu início, em 1999, o Prêmio contou com o Consed - Conselho Nacional de 

Secretários de Educação e a parceria da União Nacional de Dirigentes Municipais de 
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Educação (Undime) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco). Como podemos observar, este prêmio iniciou a partir de diversas iniciativas 

privadas na instância pública, fato que vem se evidenciando e tomando caráter legal. Podemos 

destacar, por exemplo, o Decreto 6.094/2007, que dispõe sobre a implementação do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, em especial no artigo 7º, que ressalta: 

 

Podem colaborar com o Compromisso, em caráter voluntário, outros entes, públicos 

e privados, tais como organizações sindicais e da sociedade civil, fundações, 

entidades de classe empresariais, igrejas e entidades confessionais, famílias, pessoas 

físicas e jurídicas que se mobilizem para a melhoria da qualidade da educação básica 

(Decreto 6.094/2007). 

 

 

A presença dos entes privados que buscam o compromisso com a educação está 

pautada neste decreto; assim tanto a iniciativa pública, quanto a privada buscam desenvolver-

se em prol da educação.  

No ano seguinte, 2000, os parceiros foram se ampliando e iniciou-se o recebimento de 

apoio da Embaixada Americana, com a troca de experiências internacionais, e a Fundação 

Roberto Marinho que possibilitou, desde então, a divulgação do prêmio e suas respectivas 

experiências através do Canal Futura. Ainda no ano 2000, mudanças no seu regulamento 

foram se dando, como: 

 

O Comitê Nacional de Avaliação passou a selecionar 6 (seis) finalistas dentre as 

escolas indicadas pelos Comitês Estaduais de Avaliação (uma por Unidade 

Federativa participante do prêmio). Outra inovação do novo regulamento foi a 

aclamação de uma escola, dentre as 6 (seis) finalistas, como Destaque Brasil. Os 

diretores das escolas destacadas em cada um dos Estados realizaram uma viagem de 

intercâmbio para escolas dos Estados Unidos, fruto da parceria com a Embaixada 

Americana, além de receberem o diploma Escola Referência Nacional em Gestão 

para o gestor da instituição (BRASIL, 2014). 

 

Nos anos iniciais do Prêmio Gestão Escolar, as inscrições das escolas para esta 

premiação foram realizadas por pouco mais de 2.000 inscritos. No ano subsequente, 2001, o 

declínio nas inscrições aumenta, mesmo com toda uma dinâmica de incentivos plurais, como 

intercâmbios de experiências, seja para os finalistas que receberam uma viagem de 

intercâmbio de caráter internacional para conhecer escolas norte americanas, seja para os 

destaques estaduais os quais viajaram para conhecer instituições educacionais nos Estados do 

Ceará e Minas Gerais, além de todas as escolas vencedoras por Unidade Federativa receberem 

o diploma de Escola Referência Nacional em Gestão. 

No ano de 2002 houve um crescimento nas inscrições ao Prêmio. E sobre este fato, 

destacamos que neste mesmo ano ocorreram as eleições presidenciais que elegeram Lula, 
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presidente do Brasil. Luiz Carlos Bresser-Pereira (2002) em seu texto intitulado: 

“Democracia brasileira, no momento das eleições de 2002”, nos faz refletir sobre um maior 

fortalecimento da democracia a partir do reflexo da respectiva eleição. 

 

Creio, portanto, já ter deixado claro que não estou pessimista com o que nos espera 

no governo Lula. Estou antes esperançoso. A força da democracia brasileira, 

confirmada de maneira tão expressiva nestas eleições, e a própria natureza coletiva 

do governo democrático moderno me levam a adotar esta atitude. Lula será o 

timoneiro de um barco que navega por águas revoltas, mas está preparado para sua 

tarefa. Sabe que não será o único a dirigi-lo. Sabe das fraquezas e das forças 

daqueles que participarão da navegação, dos seus interesses pessoais e do seu 

eventual espírito republicano. Nós, cidadãos, da nossa parte, estamos aprendendo 

como funcionam as democracias, e não o deixaremos sozinho. Seja com nosso 

apoio, seja com nossa crítica, estaremos também participando desta grande aventura 

que é a de construir uma nação mais justa e mais próspera (BRESSER-PEREIRA, 

2002). 

 

As mudanças no cenário global por muitas vezes se refletiram no local; não obstante, 

em 2002 podemos fazer um emaranhado de ações que buscaram paralelamente as questões 

nacionais, a democracia nas escolas também ganhou força no respectivo ano. 

A cidade do Recife, por exemplo, consoante com a democratização da gestão escolar, 

a partir do ano 2002, implantou um dispositivo legal para eleição direta de gestores escolares. 

Podemos considerar que esse dispositivo democrático foi relativamente recente, uma vez que 

se inicia legalmente em setembro de 2002 com a Lei nº 16.768, quando o prefeito João Paulo 

assinou o decreto de regulamentação do processo de escolha dos gestores através do voto. Tal 

legislação torna-se um marco para democratização da eleição de gestores escolares, uma vez 

que a escolha dos mesmos não se configurava em uma prática democrática, já que, antes 

disso, os gestores escolares eram escolhidos através da indicação da própria Secretaria de 

Educação. 

Ainda realizando uma linha temporal de inscritos ao Prêmio, destacamos que no ano 

de 2006 a média de escolas inscritas atingiu o patamar de 2.762 escolas ao Prêmio Gestão 

Escolar, entretanto em 2007 o declínio nas inscrições pontuava 1.551 escolas inscritas, sendo 

este, até o momento, o ano com menos inscritos à premiação. 

No ano seguinte, 2008, o Prêmio Gestão Escolar aumentou o quantitativo de inscrições 

de escolas e neste mesmo ano algumas escolas participantes receberam menção honrosa do 

PGE. Podemos destacar também o ano de 2010, em que foi criado o Comitê de Governança 

do Prêmio Gestão Escolar, buscando assim, traçar caminhos e possibilidades para os anos 

subsequentes. 
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Assim sendo, em 2011, a diversidade de opções ao PGE foi sendo desenvolvida e 

realizada, seja com a ampliação das possibilidades de inscrições, não apenas pelos correios, 

mas por um sistema online desenvolvido em parceria com o Instituto Razão Social
5
; além de 

ampliação das inscrições, o valor arrecadado para as premiações também aumentou, uma vez 

que diversas parcerias se formam no respectivo ano.  

Neste sentido, todo esse processo de mudanças ocasionadas a partir de 2011 acarretou 

na ampliação dos números de inscritos que ultrapassaram o quantitativo de 9.000 escolas 

inscritas em 2012. Assim, com o desenvolvimento na área tecnológica possibilitou-se a 

ampliação das inscrições, uma vez que no respectivo ano de 2012 o Prêmio Gestão Escolar 

criou uma plataforma tendo em vista a facilidade, a princípio, nas inscrições das diversas 

escolas. 

Podemos destacar que este foi o ano com o maior número de inscritos e ano no qual 

nosso trabalho começou a ser pensado, uma vez que foi em 2012 que a Escola Estadual de 

Pernambuco, localizada em Quixaba-PE tornou-se campeã e destaque de referência em gestão 

escolar do Brasil. 

E para melhor visualização e exposição dos dados acerca do Prêmio Gestão Escolar, 

realizamos a construção do quadro a seguir, baseada nas informações advindas do site oficial 

do PGE:  

                                                                 
5
 O Instituto Razão Social (IRS) surgiu no ano de 2002 tendo como missão, segundo o site da GIFE, “conjugar 

investimentos sociais privados no sentido de contribuir com o desenvolvimento de processos de 

ensino/aprendizagem e com a formação de educadores da rede pública”. O Instituto se deu a partir da união 

entre empresas como Promon, Gerdau e IBM Brasil. Atuando na Educação Pública brasileira com soluções no 

tocante à abrangência em tecnologia (PROMON, 2013), um exemplo deste auxílio tecnológico foi a atuação do 

IRS ao Prêmio Gestão Escolar o qual pode ampliar as inscrições de escolas a partir das inscrições online e não 

apenas presenciais, como eram realizadas anteriormente. 
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Quadro 4- Relação de escolas premiadas com Referência Nacional em Gestão Escolar 

 

Fonte: Site do Prêmio Gestão Escolar
7
 

 

 

O quadro apresentado mostra de forma mais elucidativa a relação de anos, inscritos e 

as escolas que receberam a premiação de Referência Brasil em Gestão Escolar. Assim, 

                                                                 
6
 Sendo uma escola por Estado brasileiro, exceto os Estados do Amapá e Rondônia, foram destaques em 1999 as 

escolas: EPG Brasil Bolívia – Epitaciolândia – AC; EEF 31 de março – Arapiraca – AL; EE Getúlio Vargas – 

Manaus – AM; Centro Integrado de Educação Luiz Navaro de Brito – Alagoinhas – BA; Escola Municipal de 

1° Grau Jornalista Durval Aires – Maracanaú – CE; Centro de Ensino de 1° Grau Rodeador – Brazlândia – DF; 

EPG Ezequiel Fraga Rocha – Aracruz – ES; Colégio Estadual D.Iayá – Catalão – GO; Unidade Escolar Thales 

Ribeiro Gonçalves – Caxias – MA; E.E. do Sobradinho – São Tomé das Letras – MG; EEPSG Presidente 

Juscelino Kubitschek de Oliveira – Nova Xavantina – MT; EMPEPG Irmã Edith Coelho Neto – Campo 

Grande – MS; EEPG Irmã Albertina Leitão – Santa Izabel – PA; Colégio Estadual João XXIII – Maringá – PR; 

Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente José Jofilly – Campina Grande – PB; EE Profª Maria 

Galvão – Belo Jardim – PE; Unidade Escolar Joaquim Gomes Calado – Teresina – PI; EE Berilo Wanderley – 

Natal – RN; EEPG Julio Grau – Porto Alegre – RS; Escola Municipal Floresta – Paracambi – RJ; EE Profª 

Genira Brito Rodrigues – Cantá – RR; Colégio Estadual Rodolfo Luzina – Nova Erechim – SC; EMEIEF 

Tenente Aviador Gomes Castro – Limeira – SP; EPG Edélzio Vieira de Melo – Capela – SE; Colégio Estadual 

D. Filomena de Paula – Miracema do Tocantins – TO. 

7
 Disponível em: http://www.premiogestaoescolar.com.br - Acessado em: abr. 2015.  

ANO INSCRITOS DESTAQUE BRASIL  

1999 2.261 Foram 25 escolas premiadas6. 

2000 2.233 Colégio Estadual Terra Boa – Campina Grande do Sul – PR 

2001 1.728 EE Joaquim José de Medeiros – Cruzeta – RN 

2002 2.773 Unidade Integrada Profª Maria Helena Duarte – São Luis – MA 

2003 - - 

2004 2.120 Escola Profª Jandira de Andrade Lima – Limoeiro – PE 

2005 2.252 Escola Severino Farias – Surubim – PE 

2006 2.762 Escola Luiz Gonzaga Duarte – Araripina – PE 

2007 1.551 Aprendizado Marista Padre Lancísio – Silvana – GO 

2008 1.609 Escola Municipal Amazona Oliveira Monteiro – Boa Vista – RR 

2009 1.900 EE Dr. Luiz Pinto de Almeida – Santa Rita do Sapucaí – MG  

2010 2.391 Colégio Estadual Casa Jovem II – Igrapiúna – BA 

2011 2.903 EE Presidente Costa e Silva – Gurupi – TO 

2012 9.693 Escola Tomé Francisco da Silva – Quixaba – PE 

2013 9.199 EE Luiza Nunes Bezerra – Juara – MT 
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acrescentamos que algumas cédulas do quadro se encontram “S/dados”, ou seja, sem dados, 

tanto a escola campeã do ano de 1999, ano em que iniciou a premiação e não havia uma 

divisão entre as referências por Estado e a Nacional. E dados de inscritos e da respectiva 

escola campeã do ano de 2003, o qual não encontramos informações sobre o motivo da 

inexistência destes dados. 

Ainda sobre o quadro, podemos analisar que Pernambuco é o Estado com maior 

número de escolas que receberam o título de Referência Nacional em Gestão Escolar do PGE. 

Nos 15 anos de premiação (1999 a 2013), foi 4 (quatro) o total de escolas pernambucanas 

recebedoras do título em questão, nenhuma pertencente à Região Metropolitana do Recife, 

mas de municípios longínquos da capital, sendo respectivamente os municípios de: Belo 

Jardim (1999), Limoeiro (2004), Surubim (2005), Araripina (2006) e Quixaba (2012).  

Tendo em vista a participação e aquisição do Prêmio por instituições pernambucanas a 

partir do ano de 2004, tentamos fazer um levantamento de ações que vislumbrassem 

interesses das instituições em participarem do PGE.  

Assim, podemos ressaltar a questão da modernização da administração pública do 

Estado de Pernambuco, com a criação do Programa Pernambucano de Modernização da 

Gestão Pública, durante o governo de Jarbas Vasconcelos, em outubro de 2000, tendo como 

principal objetivo o de promover “a modernização gerencial das instituições públicas da 

administração direta e indireta do Estado, com a adoção de modernas tecnologias de gestão, 

contribuindo para a busca de organizações eficazes, eficientes e efetivas” (PERNAMBUCO, 

2000). 

Sobre o novo modelo de gestão implementado em Pernambuco, Botler e Santos (2013) 

destacam algumas características e postura da escola pernambucana a partir do novo modelo, 

como o:  

 

[...] desenvolvimento da cultura de meritocracia através de competições e 

premiações [...]; implementação de uma cultura e de instrumentos para melhoria da 

gestão escolar; adoção de grade curricular mínima para o Estado; implantação de 

avaliações bimestrais com notas; aferição anual do desempenho das escolas; 

implementação de programa de identificação de jovens talentos e altas habilidades. 

Pernambuco (BOTLER; SANTOS, 2013, p. 8). 

 

 

A busca por atingir os diversos índices de avaliação e tendo estes como mensuradores 

para a bonificação por meritocracia muda radicalmente o cenário vivenciado no Estado, no 

qual diversas instituições buscam cada vez mais se aproximar do proposto pelo Estado e se 

beneficiar com suas plurais ações. 
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Ainda sobre a contextualização do Prêmio e acontecimentos os quais merecem 

destaque, ressaltamos que em 2013 a mudança principal do PGE foi decidida através do 

Comitê de Governança do Prêmio Gestão Escolar, no qual a partir do presente ano, as edições 

do Prêmio se darão em processos bianuais. Assim, em anos ímpares ocorrem as premiações e 

em anos pares as ações de formação do PGE. Deste modo, 2014 foi o primeiro ano do Prêmio 

dedicado exclusivamente à formação, seja por meio de seminário, programa de intercâmbio, 

assim como pela Plataforma Colaborativa Prêmio Gestão Escolar (ambiente virtual o qual 

possibilita a participação dos gestores a cursos online, assim como a fórum de debates ligados 

a temas quem envolvem a gestão escolar) (BRASIL, 2014).  
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4. A GESTÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE PERNAMBUCO 

 

Neste tópico apresentaremos os resultados de nossa pesquisa, realizando uma análise 

dos dados encontrados no decorrer deste trabalho. Subdividimos esta seção para melhor 

compreensão em: Alicerçando os resultados, onde apresentaremos o cenário de nossa 

pesquisa desde a construção do município de Quixaba até as atuais instalações da Escola 

Estadual de Pernambuco analisada; As práticas de gestão da Escola, apresentando um 

levantamento das práticas de gestão realizadas no interior desta instituição de ensino a partir 

da visão dos estudantes e do gestor da instituição de ensino; Conceitos e formas de 

participação, qualidade e gestão na Escola, revelando os conceitos encontrados durante 

nossa pesquisa mediante a realização de entrevista e questionários com nossos sujeitos; e 

Práticas instituídas na gestão e as leis vigentes, em que buscamos realizar uma análise 

comparativa entre estas práticas e a legislação que as rege.  

 

4.1 Alicerçando os resultados 

 

Quixaba passou por diversas transições. O que antes era povoado (1928), passou a ser 

considerado Distrito de Quixaba a partir da Lei Municipal nº 49, de 30 de maio de 1953 e teve 

sua confirmação em Lei Estadual nº 1819, de 30 de dezembro de 1953, mas apenas em 1º de 

outubro de 1991 Quixaba elevou-se a Município, através da Lei Estadual nº 10.618, de 01 de 

outubro de 1991 (BRASIL, 2015).  

Tomando como foco as mudanças advindas com a municipalização de Quixaba, os 

quixabenses tiveram como atribuição legal, a princípio, eleger o seu representante, ou seja, 

um prefeito para o mais novo município. Assim, no dia 03 de outubro de 1992, Quixaba teve 

seu primeiro prefeito o Sr. Antônio Ramos da Silva (Pezão) que governou de 1993 a 1996. O 

segundo prefeito foi o Sr. José Pereira Nunes (Zé Pretinho) que teve dois mandatos 

consecutivos governando de 1997 a 2004. No ano de 2005 teve-se nova eleição e novo 

prefeito, o Sr. Edmilson Pereira dos Santos, governando de 2005 a 2008. Por fim, desde 2009 

até o respectivo ano de 2015 a prefeitura de Quixaba tem sido dirigida pelo Sr. José Pereira 

Nunes (QUIXABA, 2014). 

O município se situa na Macrorregião do Sertão de Pernambuco e na Microrregião do 

Pajeú, com a população estimada em 2014 de 6.835 habitantes, e uma área territorial de 

210,705 km², limitando-se ao norte com o estado da Paraíba, ao sul com Flores, ao leste com 

Carnaíba, e a oeste com o estado da Paraíba, distando 412 km da capital pernambucana, 
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Recife e tendo seu acesso rodoviário a partir da BR- 232. Abaixo segue o mapa da localização 

de Quixaba (PE):  

  

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site IBGE 

O mapa revela as diversas localidades que se encontram próximas ao município de 

Quixaba (PE), como: Afogados da Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, Flores, Iguaraci, Santa Cruz 

da Baixa Verde, Santa Terezinha, São José do Egito, Serra Talhada entre outros, localidades 

que fazem parte da Gerência Regional de Educação do Sertão Alto do Pajeú (Afogados da 

Ingazeira) juntamente com o Município de Quixaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site da Secretaria de Educação (PE) 

 

Figura 1- Mapa da localização de Quixaba (PE) 

Figura 2- Gerências Regionais de Educação (PE) 
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No sistema organizacional da Secretaria de Educação do Estado, o município é ligado 

à Gerência Regional de Educação do Sertão do Alto Pajeú, uma dentre as 17 GREs existentes 

em Pernambuco. A GRE Sertão Alto do Pajeú (Afogados da Ingazeira) atende em sua 

jurisdição, além do município de Quixaba, outras 17 localidades8. Essas localidades abrangem 

um total de 45 escolas sejam estas de regime regular, integral, semi-integral ou técnica. 

Dentre as diversas instituições, optamos por realizar o estudo a partir do caso da 

Escola Estadual, uma escola que vem se destacando a nível regional e nacional pelos diversos 

índices e ações promovidas pela gestão da escola. Assim, é importante mencionar que esta 

escola foi fundada no ano de 1947, antes mesmo da criação do Distrito de Quixaba no Sertão 

do Alto Pajeú. O nome da escola foi uma homenagem ao líder comunitário que conseguiu o 

terreno no qual se construiu a escola. Outra curiosidade sobre a instituição é que além de 

disponibilizar o terreno, este líder comunitário era o pai das primeiras professoras da escola. 

 

Uma visão geral da Escola 

 

Atualmente, a Escola faz parte da Rede Estadual de Ensino, atendendo à modalidade de 

Ensino Regular e aos níveis de Ensino Fundamental e Médio. A instituição se localiza no 

distrito de Lagoa da Cruz, município de Quixaba. E situa-se próximo à divisa entre os Estados 

de Pernambuco e da Paraíba, distando 459 km da capital pernambucana, Recife.  

Devido à sua localização, a escola atende estudantes tanto de Pernambuco quanto da 

Paraíba, visto que esta se encontra na divisa destes dois Estados, entretanto segundo os 

documentos legais de registro da instituição, a Escola é pernambucana. Contudo, em 

entrevista com o Gestor, ele nos informou que a prioridade na matrícula é de alunos 

pernambucanos, não obstante, na existência de vagas, a escola também atende os educandos 

paraibanos. 

A fim de conhecer a atmosfera que identifica a Escola, nos aproximamos da instituição 

a partir de seu entorno, e este sofre com alguns problemas de infraestrutura básica, como 

pouca iluminação pública, assim como ruas de difícil acesso. É importante ressaltar que a 

escola se encontra em um ambiente isolado, sem moradias e/ou outras edificações, localizada 

em um declive serrano. 

 

 
                                                                 
8
 Afogados da Ingazeira, Brejinho, Calumbi, Carnaíba, Flores, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Santa Cruz da Baixa 

Verde, Santa Terezinha, São José do Egito, Serra Talhada, Solidão, Tabira, Triunfo e Tuparetama. 
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A figura acima mostra o espaço físico que cerca a escola. Podemos observar que o 

ambiente é relativamente desertificado, no sentido de existirem poucas habitações, o que pode 

apresentar fatores negativos no tocante à segurança do local, mas que por outro lado propicia 

o isolamento da escola de fatores que poderiam tirar a atenção dos educandos. É um ambiente 

livre de barulhos externos, de edificações que poderiam desviar os estudantes da instituição, 

como lanchonetes, centro comerciais, shoppings entre outras edificações que podemos 

encontrar nas cidades.  

Entretanto, inferimos as ideias de José Manuel Moran sobre a educação que 

desejamos, a partir da escola que desejamos, em que mesmo esta escola não se estendendo 

fisicamente até os limites da cidade, ela pode trazer as manifestações culturais e artísticas 

próximas, fazendo dos educandos espectadores críticos e produtores de novos significados e 

produtos (MORAN, 2007). 

Ainda sobre a caracterização dos arredores da escola, podemos relatar que a rua de 

acesso frontal à escola não é asfaltada, e o meio de transporte de Quixaba até a Escola 

Estadual de Pernambuco se dá em sua maioria através de moto taxi ou transporte privado. 

Entretanto, para os alunos da escola é oferecida pelo Estado condução escolar que os leva da 

instituição às suas residências e/ou proximidades.  

Figura 3- Montagem fotográfica do entorno da Escola 
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Figura 4- Estacionamento da Escola 

 

Figura 5- Quadra poliesportiva da Escola 

 

O prédio da Escola Estadual está dividido em três blocos, além de contar com um 

grande pátio que serve de estacionamento dos ônibus que levam os alunos para a escola, e 

uma quadra poliesportiva coberta. Todas as edificações mencionadas se localizam ao lado 

direito da escola. 

No primeiro bloco podemos encontrar, após transpassar o portão que dá acesso ao 

estacionamento, uma escadaria ou rampa. Ressaltamos, assim, o cuidado com a acessibilidade 

no local. Assim como a rampa, os corredores atendem à acessibilidade tendo em vista sua 

largura e instrumentos da edificação, como o piso sem irregularidades, essencial para 

cadeirantes.  
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Figura 6- Escada e rampa de acesso a Escola 

 

Nestes corredores encontram-se diversos murais de informações, contendo placa de 

fundação da escola, reformas, placas de prêmios nacionais, e um painel contendo várias 

fotografias de ações desenvolvidas na escola. Após transpassar esse corredor, do lado direito 

tem-se a sala da direção, banheiro dos professores, sala dos professores e sala de vídeo, a 

entrada dessas salas ainda é utilizada como espaço para ações do Projeto Reforço Amigo; do 

lado esquerdo, temos a secretaria da escola e a sala da coordenação.  

O pátio principal da escola tem em suas proximidades os banheiros e o refeitório, 

sendo estes ambientes formadores do segundo bloco da escola, espaço preenchido com mesas 

e bancos formando uma espécie de praça de alimentação.  

O terceiro bloco é formado por dez salas de aulas, biblioteca e laboratório de 

informática. Nos corredores existem diversas exposições de trabalhos escolares desenvolvidos 

pelos alunos, assim como nas salas de aula a exposição encontra-se nas paredes. A seguir, 

expomos o quadro que auxiliará na compreensão dos aspectos físico-estruturais da escola:  

 

 

 



68 
 

 
 

Quadro 5- Relação Físico-Estrutural da Escola 

Estrutura Quantitativo 

Almoxarifado 1 

Banheiro 4 

Biblioteca 1 

Coordenação 1 

Cozinha 1 

Diretoria 1 

Laboratório de Informática 1 

Secretaria 1 

Sala de aula 10 

Sala dos professores 1 

Quadra poliesportiva 1 

 

Do lado direito da escola, há ainda um pequeno pátio com algumas árvores, utilizado 

pelos estudantes como mais um ambiente de convivência. E nos fundos da escola, existe um 

terreno onde está sendo construída uma sala para o almoxarifado que, segundo o gestor, a 

construção se deu a partir dos recursos advindos de uma premiação recebida pela escola. A 

escola conta com a oferta dos seguintes níveis da educação: Ensino Fundamental (anos/séries 

iniciais e finais) e Ensino Médio, para cerca de 800 estudantes da região
9
, distribuídos em 20 

turmas. Dentre estes alunos, existe atendimento a estudantes deficientes, totalizando 5 

estudantes, e este total se subdivide entre educandos deficientes auditivos e com déficit de 

aprendizagem. 

A Escola Estadual de Pernambuco pode ser considerada de pequeno porte tomando 

como base a Lei nº 12.242, de 28 de junho de 2002, a qual define o porte de cada Escola da 

Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, uma vez que esta mensuração está diretamente 

relacionada ao cálculo das gratificações de Diretores, Diretores adjuntos e Secretários de 

Escolas Públicas Estaduais pernambucanas, como mostra o quadro a seguir: 

 

 

 

                                                                 
9
 A grande maioria dos estudantes é de regiões vizinhas a Quixaba, sendo estes alunos residentes em cidades dos 

estados da Paraíba e de Pernambuco como: Afogados da Ingazeira (PE), Quixaba (PE), Lagoa do Cruz (PE), 

Princesa Isabel (PB), Tavares (PB) e Juru (PB).  
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Quadro 6- Classificação das escolas Estaduais de Pernambuco 

 

Fonte: Lei nº 12.242/2002. 

 

Ainda segundo a Lei nº 12.242/2002, o percentual de gratificação dos funcionários que 

exercem as funções de Diretor escolar, Diretor adjunto ou Secretário escolar é calculado sobre 

o vencimento base do cargo de Professor II, com 200 horas aula mensais, classe III, faixa 

salarial A, da matriz de licenciatura plena. Assim como podemos observar no quadro acima, a 

depender do porte da escola as gratificações podem variar de 10% a 20%, não obstante o 

quantitativo de turmas também aumenta na proporção de até 50%, neste sentido a 

responsabilidade em atender determinado quantitativo de estudantes é proporcional à 

gratificação recebida por cada uma destas funções. 

Com relação à distribuição das turmas por períodos diários, no turno da manhã na 

Escola são ministradas aulas para as turmas do Fundamental I e II. Assim sendo, o horário da 

tarde está destinado aos estudantes de Ensino Médio. A instituição não atende à Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), mas conta com diversas ações e projetos implantados, como por 

exemplo: de leitura - (prazer de ler) Literarte; Atividades complementares no contra-turno 

(turnos opostos os de aulas oficiais) para preparação das avaliações externas - Projeto Reforço 

Amigo; ações educativas que visam auxiliar os alunos da instituição a adentrarem nas diversas 

instituições de nível superior - Rumo à Educação Superior; além das diversas feiras de 

conhecimentos entre outras ações, como projetos de meio ambiente que a escola busca 

implementar em caráter de realizações para o futuro. 

A instituição passou por diversas reformas ao longo do tempo, mas em particular, em 

2009, a instituição realizou mudanças para melhor atender aos educandos, melhorando assim 

a estrutura física da escola, construindo a quadra poliesportiva, assim como as rampas e os 

banheiros adaptados. E ainda sobre o ano desta reforma (2009) elucidamos ser o mesmo ano 

Tamanho 

(porte) 
Número de turmas Percentual de gratificação por função 

Pequeno Até 20 turmas 
Diretor Escolar Diretor Adjunto Secretário Escolar 

70% 60% 50% 

Médio De 21 a 40 turmas 
Diretor Escolar Diretor Adjunto Secretário Escolar 

90% 80% 70% 

Grande Acima de 40 turmas 
Diretor Escolar Diretor Adjunto Secretário Escolar 

100% 90% 80% 
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em que a escola começou a ser vista com outros olhos, por assim dizer, quando esta 

instituição de ensino foi eleita a melhor escola do Estado de Pernambuco e vice-campeã do 

Prêmio Referência em Gestão Escolar.  

Figura 7- Mudanças na fachada da Escola 

 

Durante a entrevista realizada com o Gestor, o mesmo acrescentou que as conquistas 

de prêmios e os altos índices nos diversos indicadores estimularam algumas reformas na 

instituição, e a presença do então governador Eduardo Campos no local possibilitou não 

apenas o reconhecimento em meio aos prêmios, mas pôde estreitar a ponte entre Escola e o 

Estado. 

Acerca dos destaques por conta dos satisfatórios indicadores educacionais visíveis em 

resultados positivos de diversas avaliações externas, apresentamos no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), por exemplo, o qual foi aferido pelo MEC, no 

ano de 2011, que a instituição ficou entre as 10 melhores do Brasil, com média 7,0 nos anos 

iniciais, e 5,2 nos anos finais do ensino fundamental, como podemos observar nas figuras a 

seguir:  
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Figura 8- Informações sobre o IDEB (Anos Iniciais) - 2011 

 

Fonte: Site do QEdu 

 

 

Figura 9- Informações sobre o IDEB (Anos Finais) - 2011 

 

Fonte: Site do QEdu 
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A apresentação do IDEB de 2011 da Escola Estadual torna-se singular tendo em vista 

que este foi o ano base em que a escola foi premiada como Referência em Gestão. Não 

obstante, apresentamos a seguir os dados do Ideb mais atualizado, com ano base de 2013. 

 

Figura 10- Informações sobre o Ideb (Anos Iniciais) - 2013 

 

Fonte: Site do QEdu 

 

Figura 11- Informações sobre o Ideb (Anos Finais) - 2013 

 

Fonte: Site do QEdu 
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Os dados do Ideb 2013 revelam avanços em relação aos índices de 2011. Podemos 

destacar que em 2013 nos Anos Iniciais a Escola alcançou a meta, cresceu o seu Ideb, além de 

conseguir ultrapassar a pontuação proposta. Em se tratando dos Anos Finais da educação, 

tendo como base o índice de 2013, a escola mesmo atingindo a sua meta e ampliando sua 

pontuação, não atingiu a pontuação proposta (6,0).  

Por não ter atingido a nota proposta para os Anos Finais no Ideb de 2013, a escola 

recebe como sugestão a análise a partir do site QEdu de que “Pode melhorar para garantir 

mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado”. Destacamos a utilização do 

QEdu por ser um portal de informações de fácil acesso o qual está alicerçado nas fontes 

oficiais do governo brasileiro, como por exemplo os dados referentes ao Censo Escolar e 

Prova Brasil (base de cálculos do Ideb), mas não podemos esquecer que este portal também é 

gerido por empresários como a Fundação Lemann e a Meritt que segundo o respectivo site do 

QEdu tem como objetivo “mostrar números sobre aprendizado dos alunos e qualidade de 

ensino de forma visível, amigável e gratuita” (Site QEdu).  

Sobre este objetivo advindo do setor privado acerca da educação pública e articulando 

a questão dos componentes curriculares com a avaliação, podemos inferir as observações de 

Cury (2000, p. 196) quando ressalta que 

 

A rigor, as políticas de descentralização, sobretudo se acompanhadas do atual modo 

vigente do pacto federativo, significam um repasse de responsabilidade dos escalões 

nacionais para os subnacionais. Se estes últimos não forem capazes de sustentar suas 

responsabilidades, o risco é o de haver um deslocamento do público para o privado e 

aí reside o risco maior de uma competitividade e seletividade, de corte 

mercadológicas, pouco naturais aos fins da educação. (...) o repasse de 

responsabilidades entre os escalões de poderes públicos sem o devido sustentáculo 

financeiro acaba por significar a redução na capacidade de atendimento da demanda. 

No âmbito da educação básica, há sérios comprometimentos no interior da educação 

infantil e da educação de jovens e adultos. Esses comprometimentos conduzem a 

que os espaços que deveriam ser ocupados, por dever, pelo Poder Público, tornem-se 

apropriados pelo setor privado, especialmente por meio de parcerias, convênios ou 

terceirizações. 

 

 

O alerta apresentado por Cury nos faz refletir sobre o repasse de responsabilidade 

entre o setor privado e a esfera pública, ações que ainda podem ser encontradas, por exemplo, 

a partir das organizações Lemann e a Meritt que oferecem serviços baseados na plataforma 

QEdu, e em termos gerais trata-se de análise de dados públicos mensurados pela esfera 

pública. 

Ainda sobre os índices de desenvolvimento da educação, realizamos levantamentos 

específicos em Pernambuco a partir do Idepe, este que usa critérios análogos à avaliação 

nacional (Ideb). A escola foi a mais bem colocada do Estado no ano de 2012 (ano base 2011), 
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tendo a média de 7,42 nos anos iniciais do fundamental, 5,29 nos anos finais, e 5,15 no ensino 

médio. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), do Ministério da Educação 

(MEC), a escola conseguiu 7,0.  

 

Caracterização dos Funcionários da Escola 

 

Com a pretensão de melhor apresentar os 43 (quarenta e três) funcionários lotados 

nesta instituição de ensino, elaboramos o quadro abaixo elucidando informações como 

ambiente de trabalho na instituição de ensino, função exercida e quantidade de profissionais 

em cada setor específico.  

 

Quadro 7- Caracterização dos funcionários da Escola 

 

 

Os funcionários, em sua maioria, já estão vinculados à instituição por no mínimo 2 

anos, e este fato é peculiar no tocante ao tratamento dos educandos com estes trabalhadores, 

assim como a reciprocidade no que diz respeito a estes pares. Durante nossas observações 

pudemos ver, de modo singular, que todos os sujeitos eram tratados a partir de seus 

respectivos nomes, mostrando que tanto os funcionários são conhecidos pelos estudantes, 

assim como cada funcionário conhece os educandos desta instituição, onde acrescentamos 

tratar-se de aproximadamente 800 estudantes em meio aos 43 funcionários.  

 

Caracterização dos alunos  

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual pesquisada, a 

                                                                 
10

 Todos os professores da Escola Estadual de Pernambuco têm no mínimo Especialização, dentre o total, 2 

fazem mestrado (nas áreas de matemática e português). 

Local do trabalho Função Quantidade 

Biblioteca Professor readaptado 1 

Coordenação Apoio pedagógico 2 

Escola Serviços gerais 

3 limpeza 

2 cozinha 

1 segurança 

1 porteiro 

Gestão da escola Gestor, Adjunto e Secretário 3 

Sala de aula Professor
10

 
18 contratados 

10 efetivos 

Secretaria Analista Educacional 2 
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instituição atende 801 estudantes, organizados por ciclos, sendo estes distribuídos do 1º ano 

do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, como expressa o quadro abaixo: 

 

Quadro 8- Distribuição dos estudantes por nível de ensino 

Nível de Ensino (Ciclo) Quantidade de alunos  

1º ano do Ensino Fundamental 30 

2º ano do Ensino Fundamental 64 

3º ano do Ensino Fundamental 39 

4º ano do Ensino Fundamental 39 

5º ano do Ensino Fundamental 40 

6º ano do Ensino Fundamental 71 

7º ano do Ensino Fundamental 77 

8º ano do Ensino Fundamental 81 

9º ano do Ensino Fundamental 43 

1º ano do Ensino Médio 120 

2º ano do Ensino Médio 116 

3º ano do Ensino Médio 81 

 

Durante nossas observações tivemos acesso ao Regimento Escolar e ao Projeto 

Político Pedagógico da Escola. Nestes documentos pudemos encontrar as informações 

contidas no quadro acima. Além do documento, as observações nos possibilitaram ratificar o 

documento, assim como a distribuição física de cada turma, ou seja, pudemos conhecer as 

respectivas salas de aula.  

 

Caracterização dos alunos sujeitos de nossa pesquisa 

 

Em nosso levantamento de dados realizado a partir de questionários virtuais com os 

estudantes da Escola Estadual de Pernambuco, foram recolhidas as informações com base em 

38 sujeitos. A escolha pelos estudantes sujeitos de nossa pesquisa se deu a partir do critério de 

ser estudante vinculado à instituição de ensino, estar disposto a realizar o questionário com 

informações verídicas e ter ciência da responsabilidade que suas respostas exerceram para 
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efeito de desenvolvimento da pesquisa, além de estarem cientes, com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido
11

, que estão resguardados todos os direitos de nossos 

sujeitos. Neste sentido, realizamos a síntese da caracterização dos estudantes a partir do 

quadro a seguir: 

 

Quadro 9- Caracterização dos alunos sujeitos da pesquisa 

Faixa etária 11 a 18 anos 

Nível escolar (série/ciclo) 5º ao 3º ano 

Gênero (sexo) 15 masculino 23 feminino 

Principais meios de deslocamento escolar Ônibus Carro Bicicleta 

Tempo em que estudam nesta escola De 5 a 9 anos 

 

Ao serem questionados acerca dos municípios os quais residem, os estudantes 

participantes desta pesquisa responderam segundo demonstrativo do gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1- Municípios de residência dos estudantes pesquisados 

 

Dentre os seis municípios que a escola atende, destacamos 3 localidades: Quixaba, 

Afogados da Ingazeira e Princesa Isabel. Apesar da escola estar localizada em Quixaba – PE, 

em nossas coletas observamos dois municípios que se sobressaem no tocante à residência dos 

estudantes, sendo estes: Afogados da Ingazeira - PE e Princesa Isabel - PB. O fato pode se 

                                                                 
11

 O documento encontra-se no apêndice A desta pesquisa.  
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justificar a partir da compreensão do local em que a escola está inserida, por se localizar em 

Quixaba – PE, mas fica próxima a diversos municípios, e em especial, faz fronteira com 

Lagoa do Cruz – PB e Princesa Isabel – PB.  

Também questionamos sobre o tempo em que estudam nesta instituição de ensino, e os 

estudantes, em sua maioria, responderam terem adentrado na instituição de ensino ainda no 1º 

ano do Ensino Fundamental e deram continuidade ao estudo na mesma. Apenas 5 alunos 

informaram que entraram na Escola a partir do 5º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1º 

ano do Ensino Médio. Neste sentido, quando interrogados sobre as possíveis diferenças entre 

a Escola Estadual de Pernambuco e as outras instituições, inclusive as que frequentaram, os 

mesmos ressaltaram três principais pontos de diferenciação, como podemos observar abaixo 

nos trechos de alguns questionários: 

 

 O Tamanho da escola, a gratuidade e o reconhecimento em estudar nesta instituição.  

“Sim. A X é a melhor escola daqui, muita gente gostaria de estar aqui a gente tem muitos 

professores bons, a Y também é boa, mas não era de graça” (Trecho do questionário 

respondido por um estudante). 

“Sim. Onde eu estudava era pequeno e nem tinha quadra, mas na X tem tudo é muito bom 

estudar aqui todo mundo fala muito bem” (Trecho do questionário respondido por um 

estudante). 

“Sim. A X tem uma ótima estrutura de ensino em geral” (Trecho do questionário respondido 

por um estudante). 

O orgulho em estudar nesta Escola Estadual de Pernambuco também foi um dos 

questionamentos realizados durante nossa pesquisa, e obtivemos as seguintes respostas 

apresentadas no gráfico a seguir: 

Gráfico 2- Orgulho por estudar na Escola 

 

 

 

 

 

Não sentem orgulho em estudar na Escola Estadual de Pernambuco  

Sentem orgulho em estudar na Escola Estadual de Pernambuco  

Não sabe/ Não respondeu 
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Caracterização do Gestor 

 

Sobre o gestor, destacamos a singularidade do fato deste dirigente ser sobrinho do 

idealizador e homenageado da instituição de ensino, uma curiosidade sobre este fato é que o 

familiar do atual gestor em meados dos anos 1960 construiu a escola que recebeu o seu 

respectivo nome, mas em outro ambiente e com outra estrutura. Seu início foi dado a partir da 

construção improvisada em salões alugados e atendia apenas o Ensino Fundamental Inicial. 

Entretanto, por volta dos anos 1990, a instituição recebeu o terreno (onde atualmente está a 

escola) e a escola foi realocada desde esta data. Assim sendo, para melhor apresentar o 

presente dirigente, segue um quadro com as principais informações tendo em vista a sua 

caracterização. 

 

Quadro 10- Caracterização do gestor da Escola Estadual de Pernambuco 

 

Curso/ Escolaridade 
Biólogo (com Especialização em Biologia) 

Tempo de atuação na área educacional 27 anos 

Tempo de atuação na gestão desta escola 16 anos 

Ano de início na gestão desta escola 2008 

Outras experiências em gestão escolar Em Escola municipal, durante 3 anos 

 

 

O Gestor da Escola também foi aluno da instituição e, por este motivo, o mesmo 

afirma que conhece muito bem a escola e seus anseios, uma vez que enquanto estudava nesta 

Escola, as oportunidades eram mínimas se comparado às possibilidades atuais acerca da 

educação. Em síntese, o Gestor descreve a escola atualmente como sendo uma “escola 

particular a custo zero”, no sentido de ter atributos educativos com inovações e oportunidades 

que muitas vezes são encontrados em instituições de ensino privadas. 

Uma função anterior à da gestão escolar, mas que também possibilitou a caminhada do 

gestor à sua função atual foi a de vereador do município de Quixaba no período de 12 anos. 

Segundo o dirigente escolar, tratou-se de mais uma oportunidade para buscar o crescimento 

do município frente às dificuldades encontradas na região. 

Ainda em entrevista, o mesmo ressaltou que tendo em vista a sua atualização 

acadêmica, este foi selecionado por três vezes para realizar o Mestrado na área de gestão, 

entretanto a instituição seria em Recife e em caráter presencial, sendo inviável, segundo o 
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gestor, que atua na gestão escolar a mais de 400 km de distância da metrópole. Entretanto, o 

dirigente realizou dois intercâmbios nos Estados Unidos, e diversos cursos de requalificação 

sobre Gestão Escolar. Ao ser questionado se a sua formação é suficiente para o cargo o 

respectivo gestor relatou que mesmo realizando cursos e atualizações, ainda assim não é 

suficiente para o cargo, tendo em vista a “dinamicidade que é a gestão de uma escola, e as 

mudanças que acontecem na educação” (Trecho de entrevista com o Gestor). As atuações 

enquanto gestão foram iniciadas no ano de 2008, assumindo a direção desta escola por 

indicação política, mas com as mudanças no cenário educacional com a instituição da gestão 

democrática, em 2012 este foi eleito Dirigente Escolar a partir do voto direto.  

  

A identidade organizacional da Escola  

 

Baseada no planejamento estratégico, a Escola Estadual de Pernambuco tem a sua 

identidade dividida entre sua missão, seus valores e a visão de futuro. O planejamento é a 

função base da administração servindo como alicerce para as demais funções. Assim sendo, o 

ato de planejar possibilita conhecer melhor a instituição e identificar os caminhos para atingir 

onde se pretende chegar, organizando e controlando as diversas ações para alcançar os 

objetivos propostos (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003). A identidade organizacional da 

Escola
12

 encontra-se exposta na entrada principal da instituição estadual de ensino e tem 

como:  

- Missão: Oferecer um ensino de qualidade social, garantindo a participação ativa da 

comunidade escolar, contribuindo para formação integral dos alunos para que eles possam 

agir construtivamente na transformação do seu meio.  

- Valores:  

Igualdade: tratamos com equidade nossos alunos e colaboradores, respeitando as necessidades 

e a capacidade de cada um. 

Transparência: incentivar a busca de soluções criativas e inovadoras na solução de problemas. 

Excelência: Buscamos incessantemente a qualidade em tudo que fazemos em nossa Escola. 

                                                                 
12

 Os quadros de identidade institucional com valores, missão e visão de futuro da Escola encontram-se em 

imagem capturada no anexo deste trabalho. 
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- Visão de futuro: Nossa Escola será reconhecida em nosso país pela qualidade do ensino 

ministrado, pelo respeito e valorização dos nossos alunos e colaboradores e pela nossa 

responsabilidade. 

 

4.2 As práticas de gestão da Escola 

 

 

Na entrada desta Escola Estadual de Pernambuco está exposto o seu Painel de Gestão, 

nele estão presentes informações como:  

 A listagem dos premiados pela OBMEP (Olimpíada de Matemática das Escolas 

Públicas). As premiações se deram da seguinte forma: 2 Medalhas de Prata, 8 Medalhas de 

Bronze, 10 Menções Honrosa, 4 Professores premiados, e por fim foi entregue pelo 

Coordenador regional da OBMEP um troféu por sua participação. 

 Os dados gerais da Escola, expondo a missão, os valores e a visão de futuro da escola, 

além de informar o endereço e telefones da escola, modalidade de ensino, níveis de ensino, 

código Inep, cadastro escolar, portaria de reconhecimento, apresenta as funções e respectivos 

nomes dos profissionais que atuam na gestão, como: Diretor (1), Diretora Adjunta (1), 

Secretário (1), Educadoras de apoio (2) e Analistas em Gestão Educacional (2). 

 Quadro de Movimento e Rendimento, contendo dados informativos da quantidade de 

matrícula inicial, alunos aprovados, reprovados, evasão, transferência e matrícula final. 

 Quadro de reprovação, dividido entre os níveis de ensino, as disciplinas ofertadas e o 

percentual de reprovação por disciplina e nível (Ensino Fundamental e Médio). 

 O calendário escolar, que apresenta além dos feriados e eventos programados pela 

instituição, a divisão das unidades didáticas e a distribuição dos dias letivos em geral. 

 Os horários de aula atividade, com a distribuição dos dias e horários em que os 

professores da instituição estarão realizando suas atividades. 

Para efeito de ilustração segue abaixo a imagem deste Painel de Gestão da Escola 

Estadual de Pernambuco, e em nosso anexo exportamos imagens que contribuem com este 

painel
13

. 

 

 

                                                                 
13

 No anexo deste trabalho é possível visualizar cada documento contido no Painel de Gestão. 
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Figura 12- Painel de gestão da Escola 

 

 

Ao questionarmos sobre as práticas da gestão, também coletamos dados acerca da 

respectiva gestão e suas características a partir das percepções do Gestor e dos alunos da 

instituição de ensino. Solicitamos aos estudantes a partir do questionário que realizassem uma 

avaliação desta gestão e citassem possíveis mudanças que eles, enquanto discente, fariam a 

esta. Todos os estudantes que participaram da pesquisa agregaram a esta gestão avaliações de 

caráter positivo, variando entre “boa” e “muito boa”, alegando assim que não realizariam 

mudanças. Tomando o olhar do gestor para esta gestão, em entrevista, o Gestor se considera 

como sendo uma gestão democrática e compartilhada, mediante a interação de todos que 

fazem parte da instituição de ensino, ou seja, todos que partilham do objetivo comum que é o 

desenvolvimento da escola. Assim, ao ser questionado sobre a sua gestão e de que maneira a 

caracterizaria, o Gestor salientou que 

“Buscamos a democracia, e assim, eu não faço nada só, aqui tem pessoas bem 

comprometidas que têm um foco realmente nisso e que abraçaram meu projeto, eu 

mostrei o projeto que eu tinha e essas pessoas abraçaram e a gente tá ai, e tá 

trabalhando até hoje. E o que facilitou muito foram os resultados que começaram a 

aparecer e as pessoas começaram a acreditar mais ainda no que a gente estava 

propondo e chegamos ai (...). E estamos ai. E ai os pais também começaram a ter 

credibilidade com o trabalho, e com essa credibilidade, começaram a ser parceiros 

nosso. Então é um conjunto, existe essa união e esse compartilhamento da gestão, 

não sou eu apenas, mas todos fazem parte, participam e cada vez mais a gente tá 

buscando essa coisa, essa união” (Trecho de entrevista com o Gestor).  

 

A partir deste fragmento da entrevista do gestor, podemos inferir que a gestão da 

Escola, segundo o mesmo, busca uma gestão caracterizada na democracia e, neste sentido, 
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partilha de ações que vislumbram a união e a aproximação dos diversos sujeitos escolares à 

instituição de ensino, ou seja, construindo mecanismos que possibilitem a participação destes 

sujeitos. Entretanto, contraditoriamente é possível a inferência na fala deste gestor de 

elementos que elencam posse individual sobre o projeto: “meu projeto” e “o projeto que eu 

tinha”, mas com um autorreconhecimento de suas próprias ações.  

Ainda sobre o trecho de entrevista com o gestor, destacamos o termo “buscamos a 

democracia”, uma vez que este se justifica na tentativa de salientar que a democracia está em 

contínuo processo, e em meio às dificuldades, os caminhos para atingir esta gestão perpassam 

pela conquista da confiança dos sujeitos, da aproximação destes com a instituição, assim 

como da fomentação da participação dos mesmos na instituição de modo que estes possam 

sentir-se como parte desta escola. Em termos gerais, este processo de busca e 

desenvolvimento da gestão democrática 

é entendida como a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade 

escolar, pais, professores, estudantes e funcionários na organização, na construção e 

na avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos da escola, 

enfim, nos processos decisórios da escola. (OLIVEIRA; MORAES; DOURADO, 

2008, p. 4). 

 

 

A busca pela gestão democrática também possibilitou a participação e conquista, pela 

Escola Estadual de Pernambuco ao Prêmio Gestão Escola, e tendo esta premiação a proposta 

de realizar autoavaliação nas instituições participantes do Prêmio. Este também foi um 

propulsor das atuais ações e práticas da gestão que vieram a complementar as atuações da 

escola. A proposta do PGE em realizar a autoavaliação e em seguida uma ação de intervenção 

na instituição foi vivenciada pela Escola e as áreas encontradas como fragilizadas na escola 

foram as de: Abandono escolar, Reprovação e Disciplinas detectadas com grande grau de 

dificuldade para os alunos. Como proposta de intervenção, a Escola Estadual de Pernambuco 

criou o Reforço Escolar e este foi se desdobrando em demais projetos, os quais são expostos 

na instituição e serão apresentados adiante neste trabalho. 

As mudanças ocorridas na instituição de ensino são apresentadas em painéis 

informativos fixados na entrada da Escola. A seguir podemos observar estes painéis e mais 

adiante apresentaremos o desdobrar destas ações realizadas anualmente. Os painéis ilustrados 

abaixo são dos anos de 2011, 2012 e 2013, sendo possível destacar que este período 

contempla o ano inicial, o ano corrente e o ano posterior à conquista da instituição ao Premio 

Gestão Escolar.  
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Figura 13- Ações de 2011, 2012 e 2013 da Escola 
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As ações realizadas durante o período letivo, como mostra a figura anterior, serão 

apresentadas a seguir por 10 projetos que a gestão escolar executa para fins de 

desenvolvimento educativo e de aproximação da comunidade escolar e local da Escola.  

A exposição destas práticas de gestão em nosso trabalho se deu não apenas mediante a 

figura acima e observações realizadas na instituição de ensino, mas a partir dos questionários 

realizados com os estudantes e entrevista com o gestor, de modo que estas 10 ações propostas 

foram observadas no discurso dos sujeitos. Em modos gerais estas práticas são vistas como 

ações que implementam o trabalho educativo e possibilitam a aproximação da comunidade 

escolar e local. 

Tomando como foco as perspectivas estudantis, ao questionarmos os educandos sobre 

as ações instituídas na Escola Estadual de Pernambuco, obtivemos o seguinte gráfico: 
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Gráfico 3 - Práticas de gestão (Estudantes) 

 

 

Diante da análise do gráfico, podemos compreender que dentre os 38 estudantes da 

Escola sujeitos desta pesquisa, de certa forma, todos reconhecem e utilizaram-se destas 

práticas instituídas na escola. A frequência com que estes alunos recordaram os projetos em 

questão se eleva a três principais práticas globais, sendo estas: 1- A de participação interna e 

externa na escola, como é o caso da Feira de Conhecimento em que os alunos participam 

expondo, quando a comunidade local é convidada a fazer parte desta exposição, palestras e 

oficina; 2- Os que envolvem a literatura e artes cênicas, contribuindo com o interesse literário 

dos estudantes; e 3- Práticas que envolvem a preparação destes aos exames e seleção, em 

exemplo, Rumo à Universidade e Seminário Enem – Saepe. Sobre este terceiro ponto, que 

envolve a preparação dos educandos, questionamos aos estudantes se existe alguma 

preparação específica para Prova Brasil e outros exames, e obtivemos o seguinte gráfico de 

resposta: 
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Gráfico 4- Existência de alguma preparação específica para Prova Brasil e outros exames 

 

Os estudantes, em sua maioria, reconhecem que há uma preparação para a Prova 

Brasil e outros exames, sendo esta preparação realizada mediante aulas de reforço e 

simulados, segundo os mesmos. Para o gestor entrevistado, não se trata de “preparação 

específica” para Prova Brasil e outros exames, mas uma educação que busca contemplar as 

interfaces educacionais em que as habilidades ressaltadas nestes exames também são 

desenvolvidas na escola. O gestor acrescenta, ainda, que esta preparação mais específica é 

realizada em contraturnos e projetos específicos como no caso do Enem (a realização do 

Seminário Enem), assim como a Prova Brasil (na realização do Plantão da Matemática, por 

exemplo).  

Quando questionamos acerca das atividades extras escolares, alguns alunos citam os 

Jogos Interclasses como sendo atividade extraescolar, neste sentido, inferimos que os mesmos 

consideram a preparação voltada aos exames externos como parte interna à instituição e assim 

não competem com ações extraescolares. 

A seguir, discriminamos as 10 práticas de ações exaltadas pela gestão e estudantes 

sujeitos de nossa pesquisa, trazendo nesta abordagem uma introdução sobre cada proposta e 

as principais ações desenvolvidas nestes projetos. 

 

1. Reforço Amigo 

 

Este projeto propõe o reforço escolar aos educandos da Escola Estadual de 

Pernambuco a partir do auxílio e troca de experiências dos educandos da mesma instituição. 

Neste sentido, o Reforço Amigo tem como diferencial o desenvolvimento educativo dos 

alunos a partir dos próprios alunos, em que a participação dos professores na efetivação deste 
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projeto está pautada no acompanhamento e nas intervenções parciais tendo em vista ajudar os 

estudantes mais experientes que se propuserem a contribuir com os estudantes que necessitam 

de reforço escolar. 

 

 

 

Figura 14- Projeto Reforço Amigo da Escola 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

 

As atividades do Reforço Amigo são realizadas na instituição e ocorrem no 

contraturno. A cada bimestre a equipe gestora juntamente com os professores realizam um 

diagnóstico e selecionam alunos que serão monitores do programa (aqueles que dominam o 

conteúdo específico, além de ter habilidade para auxiliar os demais no tocante à comunicação 

e à ajuda aos conteúdos) e alunos que necessitam do Reforço Amigo (estudantes que ainda 

não conseguiram compreender determinado conteúdo). O programa conta ainda com a 

participação da coordenação pedagógica que realiza um planejamento em conjunto com os 

monitores selecionados. Por se tratar de pessoas conhecidas, e basicamente amigos, a ideia do 

programa se fortifica em duas óticas, seja de quem é monitor, que além de aprofundar seus 

conhecimentos ajuda um amigo, seja do aluno que realiza o Reforço Amigo, o qual tem mais 
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uma possibilidade, diferenciada, de aprendizado com o auxílio de alguém que assim como ele 

é aluno, e muitas vezes, trata-se de um amigo. 

 

2. Reforço Escolar 

 

Diferentemente do Reforço Amigo que tem como grande facilitador da aprendizagem 

os próprios educandos, no Reforço Escolar os professores recebem a função de auxiliar os 

estudantes que necessitam fortalecer seus conhecimentos em determinadas áreas do ensino, 

mas utilizando-se de ambientes e abordagens diferenciadas da sala de aula. 

 

Figura 15- Reforço Escolar 

 

Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

 

O Reforço Escolar também acontece no contraturno e além das salas de aulas os 

estudantes contam com a biblioteca e sala de informática. O material didático é diferente da 

aula regular buscando formas diversificadas de atender os educandos e os diversos conteúdos.  

Tanto no Reforço Amigo quanto no Reforço Escolar a relação entre os pares 

(aluno/aluno, aluno/professor e professor/aluno) é essencial no que diz respeito ao 

aprendizado, esta relação pode influenciar significativamente, uma vez que a confiança 

depositada no aluno e/ou no professor pode ser um indutor da aprendizagem. Neste sentido, a 

criação dos dois tipos de reforços auxilia os alunos que não se sentiriam à vontade em realizar 
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o reforço apesar de ser com um amigo, mas preferir o professor e vice-versa, como ressaltou o 

gestor durante entrevista: 

 
“A gente tinha muito problema com a questão do reforço, os alunos muitas vezes 

não sentiam-se a vontade de estar realizando o reforço com os professores, então a 

equipe se juntou para pensar o que poderíamos fazer, e surgiu a ideia de que os 

próprios alunos poderiam realizar este reforço, até porquê seria uma visão diferente 

do mesmo assunto e também os estudantes já tinham uma certa, como posso dizer, 

um certo tipo de amizade e ficariam mais a vontade com os amigos, quando não 

sabiam (...) A ideia deu certo e temos estas duas opções, mas todas tem orientação 

pedagógica, mesmo o reforço amigo os professores e toda equipe ajuda, é muito 

interessante o processo”(Trecho de entrevista com o Gestor). 

 
  

3. Seminário Enem Alunos da Tomé Rumo à Universidade 

 

Este projeto busca incentivar de diversas formas os educandos para questões que 

envolvem a entrada dos mesmos na universidade, contando com o auxílio não apenas dos 

profissionais de educação, mas de toda comunidade escolar (em particular, pais e/ou 

responsáveis dos alunos, assim como os ex-alunos, estes que apresentam suas experiências 

aos futuros egressos da Educação Superior). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ação busca desenvolver nos estudantes a importância de ingressar no ensino 

superior e a valorização dada ao mesmo; neste sentido são realizadas palestras motivacionais, 

rodas de conversas, além de diversas aulas complementares (aulões de conhecimento). 

Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

 

Figura 16- Alunos da Tomé Rumo à Universidade 
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Também é proposta para este programa a realização de atividades que incentivam os exames 

de avaliação externa como o Enem e o Saepe. Esta ação busca possibilitar aulas de revisão 

para estes exames além de palestras que possam apresentar de forma clara aos educandos as 

propostas advindas destes exames. 

Ainda sobre as ações desenvolvidas e interligadas ao Seminário Enem Alunos da 

Tomé Rumo à Universidade, durante entrevista realizada com o gestor, o mesmo nos ressaltou 

sobre a busca incessante por parcerias com cursinhos e outras iniciativas privadas que neste 

mesmo sentido buscam ampliar os conhecimentos e a preparação dos educandos aos 

vestibulares diversos. Entretanto não considera como uma “preparação específica”, mas: 

 
“Não tô querendo dizer que o nosso foco é apenas o ENEM, não é, até porque tudo 

que a gente consegue ou faz aqui os estudantes são convidados a participar, no 

seminário mesmo, é uma oportunidade deles conversarem com estudantes daqui que 

entraram nas universidades e terem um incentivo a mais, mas não é algo que a gente 

prepara para isso ou aquilo (...) agora assim, a gente tá vendo a possibilidade de um 

cursinho que possa nos ajudar, oferecendo bolsas para os meninos, aí sim eles 

preparam para o vestibular, mas a gente busca trazer algo além das provas, por isso 

que realizamos em contraturnos, e sim incentivamos bastante desde os alunos as 

famílias em participarem (...) é importante incentivar também a continuidade dos 

estudos e o ingresso ao ensino superior ”(Trecho de entrevista com o Gestor). 

 

 

 Diante do exposto, percebemos o cuidado que o gestor tem em nos relatar a existência 

de ações que busquem “especificamente” a preparação dos alunos aos exames externos, de 

modo geral o mesmo considera que a educação desenvolvida na Escola vai além dos exames 

externos, mas é possível inferir que uma ação não necessariamente anularia a outra, ora, o 

foco principal segundo o gestor pode não ser os exames, mas a linha tênue entre o que se 

deseja para estes estudantes enquanto gestão é claramente exposta em sua fala.  

4. Recreio Monitorado 

 

O momento do intervalo também pode ser um momento de ludicidade e aprendizado, 

assim sendo, o Recreio Monitorado é uma ação que visa dar novas possibilidades aos 

educandos da instituição de ensino, em relação aos jogos e às brincadeiras. Neste sentido, são 

desenvolvidos atividades e jogos educativos, como o exemplo a seguir, mostrando a prática 

dos jogos de tabuleiro. 
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   Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

 

Os estudantes do Ensino Médio se voluntariam para a realização das atividades no 

Recreio Monitorado, onde os alunos do ensino fundamental são convidados a praticar 

esportes, jogos e brincadeiras. Na figura acima, também podemos ver a brincadeira de pular 

corda, uma brincadeira popular que estimula a coordenação motora e o equilíbrio, por 

exemplo, ou seja, toda atividade é passível de aprendizagem, assim como os jogos de 

tabuleiros entre outros.  

5. Literarte 

 

Com o intuito de envolver as diversas disciplinas do ensino médio na promoção e no 

incentivo à leitura, criou-se o projeto Literarte o qual partilha e compartilha literaturas 

clássicas assim como a literatura brasileira de uma forma diferenciada, envolvendo os 

estudantes do ensino médio no contato e na interação da literatura e da arte na escola.  

 

 

 

Figura 17- Recreio Monitorado da Escola 
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Figura 18- Projeto Literarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

 

O projeto Literarte é realizado na instituição desde 2002, e a partir do ano de 2014 

implementou-se a este projeto a realização de um sarau, em que os estudantes em conjunto 

com a sua respectiva turma preparam e apresentam oralmente os trabalhos a partir de um 

determinado tema central disponibilizado pela instituição de ensino, e em paralelo as turmas 

realizam apresentações musicais que dialoguem com o tema proposto. 

Abaixo segue trecho do questionário de uma estudante que destacou ter feito uso do 

projeto Literarte:  

 

Sim. Eu participei do Literarte junto com a minha turma com apresentação de música. 

(Trecho do questionário respondido por um estudante).  

 

6. O Prazer de Ler 

 

Apesar de ser um projeto que envolve as questões da literatura na instituição de 

ensino, diferentemente do Literarte, que tem como público alvo os educandos do nível médio, 

O Prazer de Ler busca envolver todos os níveis de ensino ofertados pela Escola a fim de que 

possa ser estabelecida uma política de formação de leitores nesta instituição. 
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      Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

 

Os estudantes realizam apresentações teatrais e musicais que evocam a literatura; as 

apresentações são divididas por turmas e cada turma segue a partir de um tema central 

apresentado pela Escola Estadual. Entretanto, não se trata apenas de dramatizações e/ou 

musicais; são trabalhados com os educandos aspectos da disciplina, ou seja, os conteúdos 

como a interpretação, a intertextualidade, os gêneros textuais, o tratamento de informações 

entre outros. 

 

7. Café Literário 

 

 

O foco deste projeto, diferentemente dos descritos anteriormente relacionados à 

literatura, está na busca de incentivar os pais e os filhos (educandos do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental) na prática da leitura, além de aproximar cada vez mais estes da instituição de 

ensino. 

Figura 19- Projeto O Prazer de Ler 
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Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

 

A dinâmica realizada no Café Literário se dá a partir da oferta de livros pelos 

educandos aos pais, e estes pais devem realizar leituras nas salas de aula da instituição. Ao 

final, é ofertado para todos um café da manhã com frutas, bolos e diversos alimentos 

organizados pela Escola. Segundo o gestor, trata-se de mais um momento que busca a 

aproximação da família à instituição de ensino: 

“(...) também realizamos o Café Literário, e esse é mais um caso em que buscamos a 

participação da família, a gente busca a todo momento diminuir estas distâncias, seja 

com os pais né e o café (...) é interessante porquê os pais se envolvem em ler para 

seus filhos e as turmas, e aí a gente dispões de um café da manhã como uma „boas 

vindas‟ para eles. Mas é como digo, a participação não é como gostaríamos, mas 

estamos buscando, por exemplo temos um projeto também que é a feira da cidadania 

ai a gente chama a comunidade para a escola (...) temos parcerias com pessoas da 

saúde, ai fazem aqueles exames, tem aulas de alongamento e também palestras sobre 

os diversos assuntos” (Trecho de entrevista com o Gestor).  

 

Uma problemática apresentada no discurso do gestor foi a participação da comunidade 

e da família na escola. Apesar da existência de projetos e iniciativas que buscam esta 

participação, a realização desta é considerada como algo em processo, como veremos ainda 

neste trabalho na sessão intitulada “Participação escolar e as perceptivas acerca da 

participação na Escola”. 

 

8. Feira da Saúde e Cidadania - Agenda 21 

 

Com o intuito de também aproximar os familiares e a comunidade em que a instituição 

de ensino encontra-se inserida, a Feira da Saúde – Agenda 21 possibilita ofertar serviços 

Figura 20- Café Literário na Escola 
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ligados à cidadania e à saúde para a comunidade escolar e local, tendo como base a sintonia 

com a agenda 21 escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

 

As ações realizadas durante a feira de Saúde e Cidadania e o seminário Agenda 21 

buscam aproximar a comunidade à instituição de ensino. As estratégias contidas na Agenda 

21 da Escola Estadual de Pernambuco foram construídas pelos estudantes do Ensino Médio 

em conjunto com os professores de Biologia e Geografia. Todavia, estas estratégias estão 

embasadas na Agenda 21 escolar a qual contempla os anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio.  

As atividades relacionadas a esta ação ocorrem na própria instituição e são atividades 

como: exame de glicemia, aferição da pressão arterial, expedição de carteira de trabalho, 

higiene bucal, palestras sobre diversos assuntos ligados à educação, cidadania, saúde entre 

outros.  

 

9. Plantão da Matemática 

 

A matemática é uma das disciplinas em que os estudantes da instituição sentem 

maiores dificuldades, inclusive esta disciplina é uma das que mais retém os alunos da 

instituição, segundo dados de reprovação por disciplina da Escola Estadual. Assim sendo, os 

plantões da matemática surgem com a proposta de minimizar estes dados e de forma bimestral 

apresentam a matemática em sua pluralidade, como na utilização desta no cotidiano, em jogos 

Figura 21- Feira da Saúde e Cidadania - Agenda 21 
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assim como em exercícios de cunho escolar para os estudantes do 5º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

 

O foco deste plantão está em desenvolver as questões ligadas à matemática aos 

estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, em especial, os assuntos apresentados na Prova 

Brasil e no Saepe. Este plantão de matemática conta com a participação dos alunos e 

professores do 5º ano do Ensino Fundamental, com a equipe gestora, coordenadora, demais 

professores, alunos voluntários do Ensino Médio e funcionários, além de pais de alunos que 

são professores de matemática.  

A programação do Plantão se distribui entre o Provão (avaliação realizada com os 

estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental tendo como base a Prova Brasil), Banca 

examinadora (avaliando o desempenho dos estudantes no Provão e premiando os participantes 

com cheque e bônus), Mesa de plantão (Resolução e esclarecimento das questões erradas em 

caráter individual), Banco (local disponibilizado na Escola para que os estudantes troquem 

seus cheques e bônus por dinheiro) e Barracas (local disponibilizado na instituição de ensino 

em que os estudantes possam gastar o dinheiro em doces, brinquedos e/ou jogando). 

Não obstante, no tocante à matemática trabalhada de forma extraclasse e que buscam 

atender as demandas das avaliações de larga escala, sendo um projeto que complementa o 

Plantão da Matemática, o Clubinho da Matemática também atende os alunos do 5º ano do 

Figura 22- Plantão da matemática da Escola 
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Ensino Fundamental os quais realizam atividades da disciplina a partir da sistematização da 

Matriz de Referência do Saepe.  

Ainda como proposta, o Clubinho da Matemática se divide em 20 atividades 

diversificadas durante o ano letivo e que a cada atividade os alunos recebem adesivos em 

forma de medalhas e podem assim completar a cartela de atividade propostas pelo clubinho e 

ao final do ano letivo serão entregues prêmios e medalhas referentes às notas atribuídas a cada 

uma das 20 atividades propostas.  

 

 

 

10. Feira do Conhecimento  

 

 

A Escola Estadual de Pernambuco realiza ao final de cada ano letivo sua Feira de 

Conhecimento, e nesta, são apresentados de forma sucinta para toda comunidade escolar e 

local os trabalhos realizados durante o período educativo pelos respectivos educandos.  

 

Figura 23- Feira do Conhecimento da Escola 

 

Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

 

A Feira do Conhecimento é mais uma oportunidade da escola buscar reduzir as 

distâncias entre a comunidade escolar e a local, além de ser oportunizado aos estudantes 

apresentarem os seus conhecimentos adquiridos ao longo do período letivo de forma que estes 



98 
 

 
 

conhecimentos possam ser partilhados entre todos, seja em forma de apresentação teatral, 

musical, seja em forma de palestras e exposições.   

 

 Considerações acerca das práticas de gestão instituídas nesta escola 

 

Diante do exposto, analisamos que as práticas instituídas na Escola buscam o 

desenvolvimento desta instituição de ensino em prol da educação pública de qualidade sem se 

dissociar da obtenção e manutenção institucional dos índices educativos.  

Em cada ação, mesmo sem intenção preestabelecida, é possível observar as 

intencionalidades da equipe gestora, seja no tocante à integração da escola da respectiva 

comunidade que a cerca, seja na aproximação dos alunos à escola, assim como os pais e/ou 

responsáveis, seja pela própria comunidade do entorno escolar. Não obstante, além desta 

busca por aproximação dos sujeitos, as ações estão intrinsecamente ligadas à conservação dos 

resultados obtidos no cenário educativo pela instituição, que promove projetos ligados a 

disciplinas elementares e com foco em determinados testes e exames de grande escala como o 

Enem, Saepe entre outros. 

 

4.3 Conceitos e formas de participação, qualidade e gestão na Escola  

 

Nesta seção de nosso trabalho apresentamos os resultados advindos dos questionários 

e da entrevista com os estudantes e o gestor da Escola Estadual de Pernambuco. Para melhor 

expor estes resultados, dividiremos essa seção em três, discorrendo sobre os conceitos de: 

participação, qualidade e gestão na Escola, assim realizamos a inserção de gráficos para 

ilustrar as respostas dos estudantes acerca do tema. 

 

4.3.1 Participação escolar e as perceptivas acerca da participação na Escola 

 

As noções de participação aqui analisadas perpassam pelos conceitos já apresentados 

no decorrer desta pesquisa, seja pelas fontes legais (LDB 94/96 e PNE 2011/2020), seja pelas 

bases teóricas de autores como Alonso (1988), Araújo (2003), Paro (1996, 2006), Lück 

(2000a, 2000b) entre outros. Apresentaremos nestas análises mais afinco às ideias 

apresentadas por João Barroso (1998), uma vez que este discorre sobre a gestão participativa 

na escola em especial dos alunos como atores. Assim, podemos fazer um contraponto entre a 

teoria e a visão dos estudantes quanto às questões que perpassam a participação. Neste 

sentido, quando questionamos os alunos da Escola se: 



99 
 

 
 

 Você participa da Escola? De que maneira? Como você define esta Participação? 

Todos os estudantes se intitulam como participantes da instituição de ensino 

pesquisada e as maneiras de participação elencadas pelos estudantes que responderam aos 

questionamentos se distribuem em duas formas que podemos descrever da seguinte forma: 

Participação escolar – Ligada à frequência e à assiduidade dos estudantes à 

escola. Algumas palavras trazidas no discurso estudantil que nos permitiram a realização da 

subdivisão na participação escolar e em especial no que diz respeito à frequência e à 

assiduidade dos alunos são demostradas nos trechos a seguir: “frequento, não falto, vou para 

a escola, todo dia eu vou pra escola”:  

“Participo da escola sim, não faltou e vejo que minha participação é muito boa” 

(Trecho do questionário respondido por um estudante).  

Participação escolar – Ligada aos projetos e às ações propostas pela instituição de 

ensino. Os estudantes trazem em seu discurso práticas de projetos vivenciados na instituição, 

como forma de participação educativa, assim como podemos observar no trecho do 

questionário de uma estudante, que diz:  

Participo de tudo que me é proposto. Eu participo jogando nos jogos interclasses, e 

participando dos reforços e simulados que me ajudaram na escola e também fora da 

escola. Com a minha participação na escola consegui passar até nas olimpíadas de 

matemática. 

 

A participação pode ser desenvolvida no ambiente escolar pelos estudantes de diversas 

formas, sendo ela ativa e/ou passiva, mas que não esteja apenas estática nas questões de 

natureza educacional, mas que possa perpassar os muros da escola, como ressalta João 

Barroso (1998, p. 12) ao dizer que: 

 

É por isso que, olhando de um ponto de vista da gestão participativa, não basta dizer 

que a participação dos alunos na gestão das escolas é uma aprendizagem da 

cidadania, mas, mais do que isso, a participação dos alunos na gestão das escolas é 

uma condição essencial para a própria aprendizagem. Isto não significa que se 

minimizem os efeitos educativos da formação cívica e pessoal inerente à vivência 

democrática que a participação dos alunos na gestão proporciona. Mas que, para 

além destas razões educativas, 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. 

 

 

Enquanto utilização do questionário para aquisição das respostas dos estudantes, 

sentimos falta da participação dos mesmos ligados às questões mais políticas, como 

envolvimento no grêmio estudantil, os representantes de turma e as próprias ações referentes à 

eleição de gestor, assim como ações externas à instituição. Partindo do princípio que o 
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questionário, e em particular a questão realizada, também não necessariamente foi uma 

ferramenta que possibilitou estas informações acerca dos estudantes, em nossas observações 

pudemos ver a presença de alunos ligados ao grêmio estudantil e que este grêmio é atuante na 

instituição, sendo formado pelos representantes de cada ano de ensino. Abaixo podemos 

observar a figura que mostra as eleições para gestores tendo como ano base o ano de 2012; é 

possível ver a presença e participação de estudantes, comunidade escolar e comunidade local.  

 

Figura 24- Eleição para Gestores (2012) 

 

           Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

 

Acrescentando nossas aspirações acerca do tema, e tendo em vista as ideias de Barroso 

(1998) sobre a participação para além das razões educacionais, destacamos o trabalho 

realizado pela instituição nas eleições municipais em Princesa Isabel - PB. Fazemos um 

contraponto com as eleições educacionais, como mostra a figura a seguir: 
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  Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

Esta pesquisa adveio do interesse dos estudantes em saber os motivos que levam os 

eleitores do município de Princesa Isabel – PB a votarem em determinado candidato, e 

realizar assim um levantamento de dados sobre se os eleitores recordam em quais candidatos 

votaram. O interesse em realizar a pesquisa, segundo o gestor, partiu dos próprios alunos em 

meio às questões eleitorais da escola e ao cenário nacional; realizaram a pesquisa local, que 

recebeu destaque no ano de 2012 pela instituição de ensino.  

Ainda sobre as colocações do gestor, quando questionado sobre o que seria 

participação, o mesmo enfatizou que: 

 

Participação é um termo muito amplo, mas eu entendo que tudo é participação e ela 

é fundamental para uma boa gestão. Também é uma das dificuldades que a gente 

tem é que a comunidade participe. A gente aqui busca ao máximo a participação da 

comunidade que é muito difícil, agora melhorou mais, mas mesmo assim não é 

como a gente gostaria que fosse. (...) Por que a escola é de todos, mas é muito difícil 

trazer esse todo para escola, mas a gente tenta, ai busca palestras com temas de 

interesse da comunidade, como disse, realizamos nossa feira de saúde e cidadania a 

gente consegue ver mais a participação da comunidade e também nas reuniões de 

pais, mas o trabalho é incessante da gestão e a participação é fundamental. 

 

De fato, o Gestor está coerente ao afirmar a amplitude da “participação”, e esta palavra 

é complexa ao ponto de existirem níveis, assim como ações ligadas às varias atividades, como 

discorre Sani (1999, p. 888): 

 

O ato do voto, a militância num partido político, a participação em manifestações, a 

contribuição para uma certa agremiação política, a discussão de acontecimentos 

políticos, a participação num comício ou numa reunião de seção, o apoio a um 

Figura 25- Pesquisa sobre eleições 
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determinado candidato no decorrer da campanha eleitoral, a pressão exercida sobre 

um dirigente político, a difusão de informações política e por ai além. 

 

 

 A participação pode ir da presença passiva à tomada de decisões, como ressalta o 

autor, e é apontada a sua complexidade pelo gestor da escola, mas, além da abrangência da 

participação em termos conceituais, a efetivação desta é uma problemática abordada também 

na fala do gestor, sendo esta uma interface que perpassa o senso comum, onde de um lado 

encontram-se as escolas que buscam a aproximação com a comunidade, e do outro a 

comunidade que opta por participar ativamente e/ou passivamente do ambiente escolar, mas 

reconhecendo reciprocamente a importância ímpar de oportunizar a participação desta a fim 

de que se reduzam os distanciamentos intrínsecos a estes pares. 

Firmar parcerias com a comunidade e pais, assim como expor a corresponsabilidade 

destes à luz da educação, são princípios fundamentais para estimular esta participação, mesmo 

que não concretizada da forma desejada. Neste sentido, inferimos a arguição de Lopes (2015) 

ao escrever que 

 

É indispensável que família e escola sejam parceiras, com os papéis bem definidos, 

onde não se pratica a exigência e sim a proposta, o acordo. A família pode sugerir 

encontros para a escola, não ficando presos somente às reuniões formais, pois além 

de ser um bom momento para consolidar a confiança, podem discutir juntos acerca 

dos seus papéis. A escola pode estimular a participação dos pais, procurando 

conhecer o que pensam e fazem e obtendo informações sobre a criança. (LOPES, 

2015, p. 01). 

 

 

Em contraponto, no discurso do Gestor, foi possível analisar que a participação é uma 

constante, e parte de um processo contínuo que mesmo realizando ações ditas de interesse 

para a comunidade, estas ações possam não fazer parte da gama pretendida pela mesma, ou 

seja, por vir da gestão, mas não do interesse da comunidade como mencionado por Lopes 

(2015).  

 

4.3.2 A percepção da qualidade na Escola  

 

Com o interesse em compreender as percepções estudantis acerca da qualidade da 

educação da escola estudada, foi realizada a seguinte pergunta aos estudantes da instituição de 

ensino:  

 O que você entende por Qualidade? Como você vê a qualidade nesta Escola? 

Sobre o conceito de qualidade, destacamos que dentre os 38 sujeitos de nossa 

pesquisa, 27 estudantes associam a qualidade à esta Escola, entendem que há uma relação 
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direta, e apenas 11 responderam a primeira parte desta questão, exprimindo o que para eles 

seria a qualidade e posteriormente exemplificando a qualidade a partir da instituição de 

ensino. E estes, 11 estudantes sujeitos desta pesquisa, descrevem a qualidade como algo 

positivo, mas todos os estudantes que participaram desta pesquisa associam a Escola Estadual 

de Pernambuco como sendo de qualidade, como mostram os fragmentos de suas falas: 

 

Qualidade é algo bom, que vale a pena se ter. A qualidade da Tomé é a mais alta que 

pude fazer parte (Trecho do questionário respondido por um estudante). 

 

Qualidade pode medir se a coisa é boa ou é ruim, se tem boa qualidade então é boa, 

e se não tem qualidade é ruim! Eu vejo a qualidade da Tomé como muito boa, não é 

por acaso que estamos sempre conquistando nosso espaço, e sendo bastante 

reconhecidos. Pra mim é a melhor escola do mundo e com a melhor qualidade 

(Trecho do questionário respondido pela estudante do Ensino Médio). 

 

Sim a Tomé é uma escola de qualidade sempre participamos de olimpíadas e 

concursos e recebemos medalhas, somos destaque não apenas aqui, mas o Brasil 

todo conhece a nossa escola (Trecho do questionário respondido por um estudante).  

 

Os estudantes, de modo geral, associam as diversas conquistas a prêmios, a olimpíada 

de matemática (ressaltada pela grande maioria) e concursos culturais, como sendo uma forma 

em que a escola exporte a sua qualidade em meio à região e ao cenário nacional. Em seus 

discursos, os estudantes valorizam a escola e sentem orgulho de fazer parte desta instituição, 

corroborando nossa pergunta acerca destes sentirem orgulho de estudar nesta instituição de 

ensino. 

Não obstante, a perspectiva do gestor sobre a qualidade escolar e em particular desta 

escola também se desenvolveu indo ao encontro das alegações dos estudantes. Acrescentamos 

ainda que durante entrevista o gestor ressaltou a qualidade como sendo parte fundamental de 

suas ações.  

 

Gestão na Escola 

 

Sobre a gestão e uma possível avaliação desta, fizemos a seguinte pergunta aos 

estudantes: 

 

 O que é gestão, para você? Como você avalia a gestão da sua escola? Quais mudanças 

você faria nesta gestão? 

Diante do questionamento, os estudantes conceituaram a gestão como sendo 

responsável maior pela escola, avaliando de forma positiva a gestão escolar vigente e 
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acrescentando que não realizariam mudanças neste tocante. Acerca deste ponto, de fato o 

questionário não nos atendeu como desejado, uma vez que não conseguimos trazer elementos 

mais consistentes a esta questão, e por não se ter o contato maior como em uma entrevista. De 

fato, esta resposta acerca da gestão na Escola ficou superficial aos anseios enquanto 

pesquisadora. Neste sentido, atribuímos o acontecimento deste fato à quantidade de questões 

abertas e por essa ser uma das questões finais de nosso questionário, e ter ocasionado um 

possível cansaço por parte dos estudantes que de forma breve responderam esta questão, 

utilizando-se apenas de adjetivos simples como: bom e boa, e o advérbio de negação não. 

Todavia, o gestor entrevistado possui aproximadamente oito anos atuando na gestão 

desta escola e como tal exprime a sua experiência na área ressaltando a continuidade em se 

buscar a gestão participativa na escola: 

 

A gestão é uma busca incessante de atender todos que envolvem a escola, e ai você 

media interesses de alunos, professores, dos pais, da comunidade e você com a sua 

equipe gestora tem que buscar atender igualmente a todos, pois é assim que 

trabalhamos aqui. Então buscamos uma gestão compartilhada, por que eu não faço 

nada só, todo mundo tem que fazer, tem que correr atrás e tem que abraçar a escola. 

E ai, assim, eu digo pra você que nossa equipe é muito engajada, participativa, sabe, 

mas ainda temos dificuldades, não somos uma escola de outro mundo não! Como 

outras escolas a gente também passa por dificuldade, inclusive para trazer os pais 

para a escola (...). E ai, não adianta nada eu enquanto gestor, sozinho, sempre 

estamos em grupo, ouvindo e tentando atender a todos, mas é uma luta constante até 

porque a gente trabalha com pessoas e a gente quer o melhor para todos. Pronto, 

como disse sobre procurar parceiros de cursinhos da região, então é assim, não é 

nada que vem pronto não, a gente vê qual a necessidade para agora, e juntos 

pensamos no que se dá para fazer ai um vai e tenta do seu jeito e vamos entrando 

num acordo pra ver o que é melhor pra escola e como a gente pode fazer. Então é 

assim, é um trabalho duro mesmo, mas que a gente faz com a participação de todos e 

quando a gente recebe o reconhecimento não vai pra mim ou pra equipe gestora não, 

é mérito de todos, por que me diga do que adianta a gente buscar algo e no final os 

alunos não participam, ou os pais não queiram, então é bem na base da conversa, do 

diálogo e de conhecer as pessoas. (Trecho de entrevista realizado com o Gestor). 

 

Como toda e qualquer gestão, a Escola Estadual de Pernambuco também partilha de 

dificuldades enfrentadas, como é possível identificar no discurso do gestor, quanto nas ações 

analisadas e observadas como práticas de sua gestão. Fato é que tentar encontrar meios de 

minimizar as problemáticas de gestão é também um papel fundamental da gestão. E não 

obstante, o exemplo apresentado pelo gestor que vê a necessidade de buscar firmar apoios 

com órgãos não públicos no tocante à educação que vislumbra o Ensino Superior dos 

estudantes, a equipe gestora busca apoio e parcerias com organizações privadas. Esta ação 

torna-se válida na medida em que envolve tanto os alunos, enquanto beneficiários finais deste 

curso, como os seus pais e/ou responsáveis que no mínimo autorizariam a participação destes 

nas atividades exteriores à instituição.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que o trabalho engajado da gestão, profissionais de educação, 

comunidade, pais/responsáveis e estudantes podem vir a transformar a escola em um ambiente 

que promove a educação no seu sentido mais amplo, ultrapassando até mesmo os muros da 

escola e adentrando para além das atividades de sala de aula, foi possível compreender a 

titulação recebida pela Escola Estadual enquanto participante do Prêmio Gestão Escolar 

(2012), como sendo uma “Gestão de Referência Nacional”. É de fato uma gestão que merece 

destaque, pelos diversos feitos realizados e que continuam realizando, mas enquanto 

pesquisadores não temos a pretensão de utilizar o caso desta instituição como um divisor de 

águas na educação, ou como resposta para todos os problemas educacionais; pelo contrário, 

queremos expor que assim como toda e qualquer instituição de ensino, mesmo as 

consideradas de referências, existem problemáticas a serem enfrentadas, entretanto, o 

engajamento e as ações encontrados nesta, podem sim servir de apontamentos para as 

instituições que buscam trocar e conhecer as diversas experiências na área educativa. 

É importante ressaltar também que a experiência deste estudo de caso não deve ser 

tomada em sua generalização e engessamento; é preciso inferir que cada instituição de ensino 

tem suas especificidades e ações que buscam serem promovidas, além de suas problemáticas 

mais específicas. Por exemplo, o cenário em que a Escola se encontra, geograficamente, pode 

trazer aspectos positivos, como os que se relacionam às dispersões dos estudantes: à distância 

e a localidade em que a escola está inserida dificultam para os estudantes se ausentarem das 

salas de aulas, uma vez que não se tem possibilidade de saírem da escola para outros 

ambientes próximos como é o caso de grandes cidades, por exemplo, onde existem, 

lanchonetes, shoppings, praças e outros ambientes que possam servir de ponto de dispersão 

estudantil. Por outro lado, esta mesma distância geograficamente instituída também é um fator 

que reforça a carência da participação dos pais/responsáveis e comunidade ao acesso à 

Instituição de Ensino. Mas que esta dificuldade em conseguir aproximar os pais/responsáveis 

e comunidade não se dá apenas pela distância física, são enfrentamentos que acontecem em 

diversas escolas, seja em grandes cidades e/ou pequenas cidades.  

Destacamos também que este trabalho assumiu o objetivo de analisar as práticas da 

gestão escolar que possibilitaram o desenvolvimento e destaque da Escola em caráter Estadual 

e Nacional. E neste sentido, foram realizados levantamentos de dados a partir de questionários 

com os alunos, entrevista realizada com o gestor e observações na instituição de ensino. 

Assim sendo, conseguimos mapear quais as práticas de gestão realizadas no interior desta 
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instituição de ensino e identificar os conceitos e as formas de participação, qualidade e gestão 

presentes nestas práticas. 

Sobre o mapeamento das práticas de gestão pedagógica realizadas no interior da 

Escola, analisamos o total de 10 ações (Reforço Amigo; Reforço Escolar, Seminário Enem 

Alunos da Tomé Rumo à Universidade; Recreio Monitorado; Literarte; O Prazer de Ler; Café 

Literário; Feira da Saúde e Cidadania - Agenda 21; Plantão de Matemática e Feira do 

Conhecimento) que foram apresentadas durante entrevista com o gestor e citadas nos 

questionários com os alunos. As análises apontam um trabalho que busca contemplar tanto a 

comunidade interna na instituição de ensino, assim como externa, tratando-se de ações que 

vislumbram desenvolver os conhecimentos dos educandos de formar a complementar e dar 

continuidade ao ensino regular, e, não obstante, estas ações estão voltadas às habilidades 

avaliadas externamente pelo Enem, Saepe, Prova Brasil e Olimpíadas. Mesmo não sendo, 

segundo o discurso do gestor, ações voltadas especificamente para estas avaliações externas, 

foi possível observar que estas ações se desenvolvem de modo intrínseco ao trabalho 

realizado nesta instituição de ensino.  

Em se tratando dos conceitos e das formas de participação, qualidade e gestão 

identificados durante nossa pesquisa realizada na Escola Estadual de Pernambuco, pudemos 

identificar que a participação escolar foi um fator elucidado pela gestão como sendo parte de 

seus objetivos de gestão; em contrapartida esta participação encontra-se em processo e desta 

forma é declarada pelo gestor como uma problemática a ser melhorada nesta gestão. Segundo 

o gestor a participação da comunidade ainda não é a esperada/desejada por sua equipe gestora, 

mas está se encaminhando de forma positiva tendo em vista os anos anteriores de sua gestão. 

Um ponto crucial que também é mencionado durante entrevista acerca da participação da 

comunidade que está melhorando é a visibilidade que a escola vem tomando no cenário 

estadual e nacional alcançado pela realização de diversas avaliações externas. Enquanto a 

gestão elucidou a participação escolar em sua forma política, os discentes realizaram uma 

assimilação da participação em dois pontos principais, sendo o primeiro no que se refere à 

assiduidade e à participação escolar enquanto participação nas atividades pedagógicas da 

instituição. 

A Gestão foi exemplificada de forma positiva pelos educandos que afirmaram sentir 

orgulho em estudar na instituição e que não realizariam mudanças nesta gestão. Não obstante, 

o Gestor caracteriza sua gestão e equipe gestora como sendo uma gestão compartilhada em 

que buscam atender todos os sujeitos da instituição de ensino, alunos, professores, 

comunidade local entre outros. 
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 A qualidade também foi mencionada de igual forma pelos sujeitos que consideram a 

Escola Estadual de Pernambuco como sendo uma instituição de boa qualidade e que 

proporciona aos educandos realizações que vão além das conquistas internas à instituição de 

ensino. 

Nosso trabalho teve como limitação as perspectivas dos discentes e do gestor em 

relação à instituição de ensino. Entretanto, fator que poderá ser revisto como forma de 

amadurecimento e complementação futura da pesquisa seria a realização de um levantamento 

de dados que pudesse identificar a perspectiva da comunidade escolar, como pais e/ou 

responsáveis, professores, funcionários e a comunidade local em meio às questões ligadas à 

participação, à qualidade e à gestão da Escola.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

ALUNOS 

 

 __________________________________________________________________________________ 

Título do Projeto: Gestão de Referência Nacional: analisando o caso de uma Escola Estadual 

de Pernambuco na perspectiva discente e de gestão. 

Instituição: UFPE  

Orientadora: Luciana Rosa Marques 

Orientanda: Jussara Torres da Silva  

 

Convidamos você para participar desta pesquisa que está sendo realizada entre os 

Alunos da Escola Estadual, sendo o seu vínculo institucional um ponto importante para tê-lo 

como pesquisado. Queremos estudar as práticas da gestão escolar que possibilitaram o 

desenvolvimento e destaque da Escola em caráter Estadual e Nacional, além de fazer um 

mapeamento destas práticas realizadas no interior da instituição de ensino, assim como 

identificar os conceitos e forma de participação, qualidade e gestão presentes nas práticas e 

realizar uma análise comparativa entre as práticas identificadas e a qualidade da educação na 

escola pesquisada. Desta forma, serão feitas perguntas sobre a escola e suas perspectivas 

sobre a mesma. 

A qualquer momento da realização desta pesquisa você poderá receber os 

esclarecimentos adicionais que julgar necessários, além de que poderá recusar-se a participar ou 

retirar-se da pesquisa em qualquer fase da mesma, sem nenhum tipo de penalidade, 

constrangimento ou prejuízo aos mesmos. Acrescento que o sigilo das informações será 

preservado através de adequada codificação dos instrumentos de coleta de dados. 

Especificamente, nenhum nome, identificação de pessoas ou de locais interessa a esse estudo. 

Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação serão usados para fins unicamente 

acadêmico-científicos e apresentados na forma de Dissertação, não sendo utilizados para 

qualquer outra finalidade. Como benefícios diretos, esta pesquisa será divulgada na Escola 

Estadual Tomé Francisco da Silva e se tiver interesse e/ou questionamentos sobre a mesma, 

poderá entrar em contato com Jussara Torres da Silva pelo e-mail: 

jussarasilva1989@hotmail.com.  

Eu participo desta pesquisa de forma voluntária e estou de acordo com este termo, tendo 

plena consciência de que poderei deixar de participar da pesquisa na hora que quiser, e não 

serei prejudicado por isso, além de permitir, também, que os resultados deste estudo sejam 

divulgados sem a menção dos nomes dos pesquisados. 

 

Recife, ____ de ______________ de 2015. 

 

 

_______________________ 

Assinatura do Participante
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO VIRTUAL - ALUNOS 
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APÊNDICE C (ROTEIRO DA ENTREVISTA – GESTOR) 

Caracterizando a Gestão e o Gestor 

1. Qual o seu nível de escolaridade? 

2. Qual o seu curso/ área de formação? 

3. Realizou alguma pós-graduação? 

4. Há quanto tempo atua na área educacional? 

5. Em que ano iniciou sua trajetória na gestão desta escola?  

6. Há quanto tempo atua na gestão desta escola? 

7. Possui outras experiências em gestão? Se sim, onde e quanto tempo de duração. 

8. Existem requisitos para ser Gestor desta escola?  

9. Como assumiu a gestão? 

[  ] Concurso 

[  ] Eleição 

[  ] Indicação 

[  ] Outros.  

10. A sua formação para o cargo é suficiente? 

11. Sente necessidade em ampliar os conhecimentos para atuação nesta gestão? Se 

sim, quais seriam estes conhecimentos e/ ou áreas. 

12. Quais as atribuições do cargo de gestor? 

13. Quais os principais empasses e/ou dificuldades enquanto gestor desta escola? 

14. E como você poderia definir a gestão? E a sua gestão especificamente.  

15. De que maneira você avalia a sua atuação enquanto gestor? 

16. Como definiria a questão da qualidade escolar? 

17. Para você, o que é participação? 

A gestão em meio aos testes externos 

18. A escola se destaca em nível nacional e internacional, e obtém altos índices em 

exames de larga escala, em quê você atribui estes feitos?  

19. Existe alguma ação de adequação e/ou preparação escolar que vise a Prova 

Brasil e os diversos exames e testes? Se sim, como são realizadas estas ações?  

20. Sobre o Prêmio Gestão Escolar, o quê você considera como ponto crucial para a 

vitória da escola em 2012, diferentemente dos outros anos? 

21. Quais as práticas de gestão que a Escola Estadual de Pernambuco realiza? Como 

elas se desenvolveram/ desenvolvem? 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

Fonte: Arquivo da escola 

Figura 26- Quadros de identidade institucional da Escola. 

Figura 27- Premiados da OBMEP 2014 
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Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

 

Fonte: Arquivo da Escola Estadual de Pernambuco 

 

Figura 28- Quadro de Reprovação por disciplina 

Figura 28- Quadro de Movimento e Rendimento Escolar 


