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Resumo
O presente texto pretende divulgar e discutir informações obtidas através de uma pesquisa,
desenvolvida em grupo, como Trabalho de Conclusão de Curso, durante o estágio
supervisionado do curso de graduação em Pedagogia, concluído pela autora deste texto, no
ano de 2004, em uma instituição particular de ensino no interior no estado de São Paulo. Os
alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental da escola (campo de estágio) apresentavam
bons índices de rendimento nos exames oficiais de avaliação como, por exemplo, o SARESP
– Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, no ano de 2002. Esse
desempenho foi um convite a investigar suas causas. Inicialmente, pensou-se na possibilidade
da existência de um programa de qualidade total. Mas essa idéia foi desconstruída ao longo da
coleta de dados, pois estes apontavam a gestão democrática como o principal fator a
influenciar a questão investigada, devido à forma de gestão adotada na escola que permitiu
maior integração da equipe gestora com o corpo docente, o discente e a comunidade. O
objetivo da pesquisa era investigar as razões e motivos da qualidade de ensino alcançada
pelos alunos da escola nos exames oficiais de avaliação. A metodologia escolhida foi o estudo
de caso indicado para compreender profundamente as características, identidade e
peculiaridades do caso em estudo. Os dados apontaram que a gestão democrática relacionavase com a qualidade de ensino. Fundamentadas teoricamente nesta questão, pudemos perceber
como a participação de todos os atores envolvidos no cenário escolar imputava-lhes grande
responsabilidade e maior compromisso com a Educação, resultando nos excelentes índices
alcançados pelos alunos nos exames oficiais de avaliação apresentados à época da pesquisa e
mantidos atualmente, segundo os dados recentes do SARESP 2007.
Palavras-chave: Gestão democrática; Qualidade de ensino; Séries iniciais; Exames oficiais
de avaliação.
Introdução
O estágio supervisionado, do qual participei durante o curso de graduação em
Pedagogia, foi desenvolvido em módulos, distribuídos ao longo dos quatro últimos semestres
do curso. Desde o primeiro módulo já estávamos inseridas na escola (campo de estágio), o
que nos permitiu conhecer sua realidade e estabelecer vínculos durante o período em que lá
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estivemos presentes. A escola pertence à rede estadual paulista, localizada no mesmo
município onde cursava a graduação.
No início do terceiro módulo, começamos a executar uma das propostas do estágio
supervisionado: o desenvolvimento de uma pesquisa, cujos resultados pudessem, de alguma
forma, contribuir com a escola. Juntamente com as colegas do grupo de estágio procuramos
identificar e abordar uma questão que fosse problema na escola, para que, utilizando os
conhecimentos pedagógicos e administrativos aprendidos na graduação, até então,
pudéssemos propor uma ação para melhoria (ou solução) do possível problema encontrado na
escola.
Mas a escola parecia funcionar muito bem, e os resultados obtidos por seus alunos no
SARESP – Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, no ano de
2002, chamavam a atenção e despertavam curiosidades. Decidimos, então, investigar as
causas desses bons resultados.
Desenvolvimento
Ouvíamos sempre nos ambientes da escola que as ações ali desenvolvidas visavam à
melhoria da qualidade de ensino. E como naquele momento estávamos conhecendo a Gestão
da Qualidade Total, em uma das disciplinas da graduação, chegamos a supor a existência de
um programa similar na escola.
Com essa premissa, buscamos uma fundamentação teórica, definimos objetivos e
escolhemos a metodologia visando o trabalho de campo e coleta os dados.
Após decidirmos pela metodologia do estudo de caso, apoiadas nas leituras de Ludke
& André (1986), estruturamos os instrumentos de coletas que julgamos apropriados a esta
metodologia: observação direta, entrevista semi-estruturada, relato escrito (narrativa) e
questionários subjetivos e objetivos; escolhemos os sujeitos a serem entrevistados e
consultados: a diretora, o coordenador pedagógico, sete professores das séries iniciais, e vinte
alunos, também dessas séries, escolhidos aleatoriamente; e por fim definimos o cronograma
para o desenvolvimento das ações.
Iniciamos as leituras para a fundamentação teórica com Silva (1996) discorrendo sobre
a Filosofia da Qualidade, onde todos anseiam por qualidade, mas existem diferentes visões
sobre o termo. Genericamente, qualidade significa buscar uma vida melhor, com um conjunto
de posturas necessárias à sobrevivência com dignidade; um estilo de vida. É desta forma que
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Deming (apud Silva 1996), um dos pioneiros sobre o assunto, concebe a qualidade, num
programa de gestão total.
O autor relata que a Gestão da Qualidade Total formalizou-se no Japão, no ambiente
empresarial, na década de 1950, com o intuito de acabar com o trabalho forçado. Porém, ela já
existia informalmente como fundamento da educação moral naquele país, motivo que nos
orienta a superar o apego dogmático ao 5S (programa para a Gestão da Qualidade Total que
visa desenvolver os cinco sensos de utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina)
para praticá-lo informal e espontaneamente. Na década de 1980, Cingapura e Taiwan
descobriram o programa utilizado pelo Japão e estudaram-no profundamente. No Brasil, o
programa 5S foi lançado em 1991 e sua importância na criação de um ambiente de qualidade
tem sido reconhecida. Senso é a “faculdade de julgar”, por isso, não se implanta, mas se
planta e cultiva. Ao desenvolver os cinco sensos, visa-se a educação para a sobrevivência com
dignidade, criatividade, profundo respeito ao ser humano, cooperação e resgate da ética;
enfim, procura-se criar um ambiente de qualidade. Verificamos que os objetivos dos 5S
coincidem com o objetivo geral da educação de formar cidadãos saudáveis e responsáveis.
Buscando referências sobre a qualidade na educação, deparamo-nos com Ramos
(1992), uma das principais propagadoras do programa de qualidade total na educação, para
quem este se torna possível na escola quando a instituição firma um pacto para a qualidade
onde alunos, professores, dirigentes, demais funcionários e pais, que possuem um papel
definido a desempenhar, assumam compromissos e trabalhem de modo solidário, cooperativo,
responsável e positivo em favor do bem comum da escola.
A autora lembra que a escola é uma organização de natureza humana, diferenciando-se
das demais e possuindo uma missão específica – educar e formar homens, cidadãos – mas
abarca, igualmente às outras, os processos de planejamento, organização, liderança e
avaliação. São estes processos que permitiriam a aplicação das idéias de Deming.
Outro educador que trabalha com questões de aperfeiçoamento das escolas, Glasser
(1992), possui uma visão de mercado sobre esta instituição, afirmando que o seu maior
desafio é fazer com que seus alunos realizem um trabalho de qualidade. O aluno é o principal
“cliente” da escola, e o que ele produz, ou seja, o conhecimento que construir, será o
“produto” da escola. Assim, professores e demais profissionais da devem trabalhar para
atingir esta meta. É importante ressaltar que sob esta visão de mercado, prepara-se o aluno
para o mercado de trabalho e não para o mundo do trabalho. Glasser (1992) considera ainda
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que na formação da escola de qualidade, alguns aspectos devem ser enfatizados: liderança dos
dirigentes, aprendizagem cooperativa, reflexão e participação do aluno em sua própria
avaliação e satisfação das necessidades das pessoas envolvidas.
Não basta apenas identificar as características citadas acima para que a gestão de um
projeto de qualidade torne-se real na escola, é necessário que haja algumas condições que
favoreçam a mudança, como afirma Toffler (apud RAMOS, 1997, p.57)

[...] as grandes organizações só mudam significativamente quando determinadas
condições prévias são atendidas: enorme pressão externa; pessoas dentro da
organização que estejam insatisfeitas com a ordem existente; existência alternativa
coerente, englobada num plano, modelo ou visão.

E para este teórico, a escola que existe hoje, no século XXI, atende a essas condições,
tornando-se apta a mudanças para transformar o trabalho na escola.
Ao final do terceiro módulo, estávamos apresentando o projeto de pesquisa para a
banca, em processo de qualificação.
Após o recesso, retornamos ao trabalho para o quarto e último módulo do estágio.
Fomos à escola para coletar os dados da pesquisa.
Começamos investigando o que nossos sujeitos entendiam por qualidade e a diretora,
em sua entrevista, revelou que qualidade significa bons resultados, que mostrem os alunos
aprendendo, lendo, interpretando e escrevendo bem:

Qualidade, para mim é quando você percebe que seu aluno está aprendendo, não
importa como, qual o método utilizado, o importante é que o aluno consiga entender
aquilo que ele lê, que ele escreve, qualidade não é quantidade. (Entrevista concedida
em 10/09/2004)

Logo na seqüência, a diretora relaciona a qualidade com a competência do professor e
a vontade de aprender e querer se aperfeiçoar sempre: “Qualidade é o professor estar
atualizado, sempre se aperfeiçoando, sempre buscando coisas novas para aplicá-las em sala de
aula”.
Esse aspecto de formação continuada do professor é incentivado na escola pela
direção, capaz de atitudes como, por exemplo, a liberação do coordenador pedagógico para
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fazer um curso que, embora preencha metade de sua carga horária, o auxiliaria no trabalho de
orientação aos professores da escola.
Uma das professoras da terceira série faz referência ao incentivo e à importância da
formação continuada para atingir a qualidade de ensino, em sua resposta ao questionário por
nós aplicado:

A troca de experiência entre os professores nas HTPCs [Horas de Trabalho
Pedagógico Coletivo] e nos cursos de capacitação sobre as dificuldades e as
aprendizagens bem-sucedidas dos alunos são como um guia para nós. E ajuda a
atingir a qualidade de ensino no momento que o professor consegue interagir-se com
o aluno, priorizando as suas necessidades e extrapolando os seus objetivos
curriculares. (Questionário respondido em --/09/2004)

Outra professora, da segunda série, também escreve o que significa qualidade de
ensino: “A qualidade na educação está em contribuir para a formação de alunos capacitandoos em conhecimentos e atitudes críticas...”
Um fator, considerado relevante, que contribui para a qualidade de ensinoaprendizagem, revelado na pesquisa, é o diálogo aberto entre professor/aluno, aluno/aluno,
pois é por intermédio deste que se constrói o aprendizado e se transita do senso-comum para o
saber científico.
Os entrevistados apontaram que a aprendizagem significativa é fruto do diálogo,
aliado ao ensino a partir dos conhecimentos prévios do aluno, construindo e aprimorando
novos conhecimentos. Assim, o diálogo é torna-se importante nesta relação docente/discente e
na relação entre todos os demais funcionários, pois consideram que dentro de uma escola
deve haver envolvimento de todos no processo educativo – desde o diretor até a merendeira.
Nossa grande surpresa foi a direção que a pesquisa tomou durante a fase de coleta. Os
dados que obtínhamos nas entrevistas que realizávamos não nos demonstrava haver a
existência de um projeto específico voltado à qualidade do ensino, como fica claro na fala da
diretora:

701

Dizer que foi desenvolvido alguma coisa específica, que fizemos um projeto, ao qual
demos um nome, [qualidade toral] não. Mas temos feito um trabalho, que na minha
opinião se enquadra exatamente aí, que é o trabalho em equipe, que vem sendo
desenvolvido na nossa escola desde 1989, [...] a longo prazo onde todos os
segmentos direção, coordenação, professores e funcionários trabalham unidos. Os
professores, geralmente trocam idéias, experiências, eles procuram trabalhar juntos.
É uma equipe unida. A direção também tem colaborado dando abertura para que
cada profissional se sinta à vontade para dizer o que está pensando.

O relato produzido pelo coordenador pedagógico mostra a força do trabalho em
equipe, a união, a compreensão na escola e a satisfação deste profissional.

“Trabalho como coordenador a cinco anos, mas somente aqui na E. E. Profª. Izabel
de Almeida Marin, é que pude exercer plenamente minhas funções de coordenador
pedagógico [...] Contando com a colaboração da direção da escola e a compreensão
dos professores, pude me capacitar e começar a sentir efeito com este trabalho.”

Podemos entender a satisfação do professor a partir de sua história. Formado em
Artes, ele lecionou durante muito tempo no Ciclo II do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Passou a exercer a função de coordenador pedagógico no ano de 2000, mas somente em 2004
é que começou a trabalhar com o Ciclo I, então surgiu a necessidade de capacitar-se e estudar
os fundamentos deste ciclo para orientar os professores. Sua alegria extrema é fruto do
acolhimento que teve por parte da direção e docentes, e pareceu-nos que essa expressão é uma
forma de agradecimento do professor à equipe da unidade escolar:

Estou muito feliz em poder trabalhar nesta escola, e na função de coordenador,
espero ajudar bastante minha equipe de professores na sua principal angústia (alunos
que a escola até então não conseguia alfabetizar). Com as pesquisas e os estudos
desenvolvidos e aplicados no projeto Letra & Vida, já podemos enxergar uma luz no
fundo do túnel [...] quero salientar que só tenho a agradecer a direção da escola por
ter me dado a oportunidade de me capacitar e estar mais seguro nas orientações para
os professores.

Provocados por estes dados, o grupo sentiu a necessidade de aprofundar seu
conhecimento sobre a Filosofia ou Gestão da Qualidade Total, para se certificar de suas
questões e dos novos rumos que a pesquisa tomava; e conhecer outros temas, relacionados
com os dados que emergiam da coleta na escola. Nesse movimento, percebemos que os
programas de qualidade total comungam as ideologias do neoliberalismo-capitalista que visa
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controlar o currículo e ações da escola para preparar a mão-de-obra qualificada ao mercado de
trabalho, disseminar os ideais liberais e extinguir espaços públicos de discussão – com o
discurso de Estado Mínimo - impedindo a preservação da memória histórica que garante ao
povo o direito de lutar contra formas de dominação e exploração como a vigente no sistema
capitalista atual (GENTILI; SILVA, 1994).
Em Ludwig (1998), encontramos outros argumentos a respeito da gestão qualidade
total, auxiliando no esclarecimento sobre o conceito de qualidade, que se refere a um conjunto
de propriedades indicadoras do que uma coisa é ou representa; diz respeito a um conjunto de
propriedades que revelam a grandeza ou a dimensão de uma coisa; e, relacionada a fenômenos
sociais, a qualidade aparece fortemente ligada a um juízo de valor em sua definição.
Considerando o campo educacional, para os pais de alunos da classe social mais
abastada, qualidade significa o filho passar nos vestibulares mais concorridos do país com o
ensino que recebeu; para os pais de alunos das classes menos abastadas, significa o ingresso
do filho, o mais rápido possível, no mercado de trabalho. São definições diferentes. Vale
lembrar que na qualidade de ensino inferem aspectos quantitativos como número de alunos
por sala, proporção de docentes, carga horária do professor, entre outros.
No mundo atual, as relações de produção e mercado (sistema capitalista) são
permeadas pela ideologia neoliberal, pela meritocracia, pela competitividade... que exigem
profissionais altamente qualificados e multifuncionais, devendo ser preparados pela escola. A
qualidade total foi inventada para otimizar a produção e satisfazer a necessidade dos clientes
das empresas, e ao ser proposta para as escolas, foram oferecidos benefícios diversos,
principalmente financeiros, do setor privado.
Nesse cenário, alguns educadores lutam para que os benfeitores não interfiram nos
currículos escolares a fim de formar os profissionais que lhes convém, nem incentivem a
privatização da escola, destruindo o espaço público de discussão e reflexão que é a escola.
Ainda segundo Ludwig (1998) “um programa de gestão da qualidade total é
antidemocrático...” porque é implantado de cima para baixo. A decisão pelo programa é feita
por um órgão administrativo hierarquicamente superior, apresentado e “sugerido” aos
diretores, que o implantam na escola empenhando toda a equipe para o seu desenvolvimento.
A partir deste momento, fomos buscar maior fundamentação sobre a democracia nas
relações entre os profissionais de uma escola e suas contribuições para a qualidade do ensino,
ou seja, a gestão democrática na escola.
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Estudando Hora (1994), encontramos a definição do que é uma gestão democrática na
escola, quais posturas os profissionais devem assumir e a função do diretor, que é realizar, por
intermédio da administração, uma liderança política, cultural e pedagógica, a fim de garantir o
atendimento das necessidades educacionais de seus alunos.
O processo de democratização das relações administrativas no interior da escola e sua
articulação com a comunidade torna-se uma construção coletiva que acontece com avanços e
retrocessos nas ações e reflexões cotidianas dos envolvidos.
Segundo a autora, a gestão democrática permite a fluência do diálogo entre os
profissionais da escola, alunos e comunidade e considera a realidade e necessidades locais ao
se planejar as ações da escola, a fim de concorrer para a melhoria na qualidade do ensino, e
conseqüentemente o enriquecimento da aprendizagem dos alunos.
Outra contribuição significativa é oferecida por Veiga (2000), que explicita o projeto
político-pedagógico – ou proposta educacional – como fruto de uma gestão democrática,
garantindo a identidade da instituição escolar, construída com a contribuição de cada pessoa
que participa do processo educacional. É a identidade de cada instituição, expressão da
singularidade da experiência educacional, que permite a compreensão dos sucessos ou
insucessos do processo desenvolvido na escola.
Antes destas leituras mais aprofundadas e no início da análise de nossos dados,
tivemos alguns momentos de dúvida sobre a resposta que estávamos construindo com os
dados da pesquisa, porque os alguns princípios da teoria da qualidade total, estavam presentes
na fala e trabalho de nossos sujeitos.
Estes princípios são apontados por Ramos (1992), a favor da qualidade total:

A qualidade total na escola torna-se possível quando a instituição firma um pacto
para a qualidade onde alunos, professores, dirigentes, demais funcionários e pais,
que possuem um papel definido a desempenhar, assumem compromissos e
trabalhem de modo solidário, cooperativo, responsável e positivo em favor do bem
comum da escola. (RAMOS, 1992)

Porém, estes são, também, princípios de uma gestão democrática que, após a revisão e
reflexão sobre a literatura consultada, em nossa análise, define melhor o estilo de trabalho
adotado pela direção da unidade escolar. As falas subseqüentes da diretora em exercício
indicam outros aspectos da gestão democrática:
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A postura profissional é muito importante, gostar da profissão que escolheu faz com
que se torne mais fácil vencer os obstáculos encontrados no caminho, e quem gosta
do que faz, faz bem feito. Quero citar outra coisa que acho muito importante, que é a
colaboração da comunidade, eles, os pais colaboram sempre que solicitados, a
maioria faz questão de acompanhar a vida escolar dos filhos [...] A comunidade
apóia muito, muito. Eles colaboram com a escola. São exigentes e quando acham
que algo está errado, eles (os pais) vêm e têm liberdade de pedir explicações e de dar
opiniões. [...] .O diálogo tem sido um canal aberto para que isso possa acontecer.

A postura da liderança na escola vai ao encontro da definição oferecida por Hora
(1994):

[...] o administrador-educador deve compreender a dimensão política de sua ação
administrativa respaldada na ação participativa, rompendo com a rotina alienada do
mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia a dominação das
organizações modernas. (HORA, 1994, p. 49)

Esse referencial fundamenta a fala da diretora e ratifica os outros dados coletados na
pesquisa.
Percebemos que o elo que sustenta o trabalho em equipe e a união na unidade escolar é
a direção, mais expressivamente a pessoa da diretora que está na escola desde o ano de 1986,
como professora e a partir de 1989 na equipe gestora, ora como diretora, ora como vicediretora. Essa constância permite a manutenção de uma mesma filosofia, pensamentos e idéias
que regem os trabalhos na unidade escolar, ainda que mude uma das pessoas que compõe a
equipe gestora, a continuidade dos trabalhos está garantida. Outro ponto a ser considerado é
que em nenhum momento, a diretora referiu-se à expressão “qualidade total”, nem ao seu
conteúdo, e pelas suas respostas, percebemos que ela ignora tal teoria.
Os dados coletados junto aos alunos nos levam a acreditar que escola possui uma
gestão democrática participativa por conseguir envolver todos os participantes da comunidade
escolar obtendo resultados positivos em relação a uma educação de qualidade. E como dizia
Paulo Freire “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam
entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2002).
Como vimos, existe colaboração, diálogo e participação, indicando a existência de
uma gestão democrática e excluindo-se a possibilidade de uma gestão centralizada, autoritária
e isolada. Veiga nos lembra bem porque isso acontece:
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[...] o ponto que nos interessa reforçar é que a escola não tem mais possibilidade de
ser dirigida de cima para baixo e na ótica do poder centralizador que dita as normas
e exerce o controle técnico burocrático. A luta da escola é para a descentralização
em busca de sua autonomia e qualidade. (VEIGA, 1995, p. 15).

Diante desses todos os fatos, leituras e constatações feitas pelo grupo durante a
pesquisa, é possível afirmar que uma gestão democrática e participativa influencia de forma
positiva o aprendizado e o desempenho dos alunos nos exames oficiais de avaliação.
Considerações Finais
A pesquisa, desenvolvida em grupo durante o estágio supervisionado da autora deste
texto, no curso de graduação em Pedagogia, procurou estudar os instrumentos que foram
utilizados na escola (campo do estágio) para atingir a qualidade de ensino ao qual se referem
os resultados obtidos pelos alunos nos exames de avaliação.
Por um período de dois anos, as atividades na escola e as relações mantidas entre os
envolvidos no processo educacional foram acompanhadas pelo grupo. Alguns indícios
chegaram a apontar para um projeto de qualidade total, motivo que orientou a primeira fase da
pesquisa. Durante o trabalho de campo, as informações remeteram-se para o diálogo e a união
da equipe como características da gestão democrática.
Houve momentos de dúvida sobre o fator gerador de qualidade: esta provia de um
projeto específico voltado à qualidade? Ou do trabalho desenvolvido por todos na escola?
No decorrer do trabalho de campo, coleta de dados e observações, o princípio de
democracia se fez fortemente presente nas relações entre os sujeitos do processo educacional.
E com o alerta Ludwig (1998) “um programa de gestão da qualidade total é
antidemocrático...” Neste momento, já não se esperava encontrar um programa de gestão da
qualidade total, e tiveram início os estudos sobre gestão democrática e participativa, que aos
poucos, ratificava posturas e concepções dos profissionais da escola. Era preciso mudar
radicalmente o foco e o embasamento teórico da pesquisa. Isso foi trabalhoso, mas
imensamente gratificante, porque os valores e crença no melhor do ser humano eram
reforçados e comprovados, não sendo preciso submeter-se às cruéis regras de mercado e
interesses capitalistas neoliberais para obter sucesso e qualidade na Educação. E mais, que o
espaço público não está falido e continua sendo berço e fomento de questionamentos,
argumentação, transformação e libertação; produção de conhecimento e memória histórica do
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povo. A escola pública está viva e consegue formar cidadãos críticos e capazes de
desestruturar qualquer barreira que os impeçam de desfrutar dos seus direitos.
Verificamos que não existe um programa de qualidade total na escola, mesmo que
alguns princípios dessa teoria estejam presentes. Esses mesmos princípios, incluindo outros,
fundamentam a gestão democrática, que podemos afirmar após coleta e análise dos dados,
existe na escola.
Apesar dessa constatação e da gestão democrática, a participação ideal nos processos
de decisão da escola ainda não foi atingido plenamente, embora esteja a caminho, conduzida
pelo diálogo, pelo trabalho coletivo e pelo envolvimento da comunidade em geral.
Finalmente, podemos concluir que a qualidade de ensino contínua apresentada na
escola é fruto de um longo trabalho, de uma gestão democrática comprometida com a
educação em todos os seus aspectos – ético, moral, cultura, social, político e econômico.
O corpo docente, apoiado pela equipe gestora, procura sua formação continuada e
reverte seus aprendizados, aperfeiçoamento e produções para o ensino, e consequentemente,
aparecem na aprendizagem de seus alunos.
O que me motivou a escrever este texto, hoje, passado algum tempo do término da
pesquisa, foram os resultados apresentados pelos alunos desta mesma escola no SARESP
2007: se manteve o excelente desempenho, confirmando a escola como primeira classificada
em sua região.
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