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Resumo 
 
 Lima, Maria de Fátima Magalhães de; Paes de Carvalho, Cynthia. 

Conselhos escolares, gestão democrática e qualidade do ensino em 
quatro escolas da rede pública municipal do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, 2011, 223p. Dissertação de Mestrado – Departamento de 
Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 
A pesquisa investiga o funcionamento dos conselhos escolares como uma 

das estratégias da gestão democrática comprometida com a promoção da 

qualidade do ensino. No estudo foram consideradas as modificações da legislação 

em seus contextos políticos, a gestão da rede de ensino, os processos de gestão 

escolar e os dados coletados em quatro escolas públicas da rede municipal do Rio 

de Janeiro com bom desempenho em avaliações nacionais. No estudo de caso, 

foram observados os processos de escolha dos conselheiros escolares, seus perfis 

e percepções acerca do funcionamento e da organização dos conselhos. Foram 

também analisadas as percepções dos pais, professores, funcionários e alunos 

destas escolas, obtidas através de documentos, questionários e entrevistas. 

Apresenta-se também o perfil dos diretores, suas percepções acerca dos processos 

de participação na escola e o modo como operam a autonomia na gestão escolar.  

Na análise procurou-se estabelecer uma interlocução fecunda com a produção 

acadêmica recente no campo das políticas educacionais e da sociologia da 

educação. A análise dos dados evidenciou que a gestão democrática e os 

correlatos mecanismos de participação não se efetivam plenamente e os conselhos 

escolares, em particular, se constituem como instrumentos predominantemente 

protocolares. Alunos e funcionários são os segmentos com menor visibilidade na 

gestão. Os diretores, por sua vez, expressam estilos diferentes de conduzir, dispor 

e operar as políticas de descentralização e autonomia escolar, a favor da qualidade 

do ensino, que nestas escolas está assentada no empenho dos pais, professores e 

diretores pela aprendizagem, embora não repercuta na democratização da gestão. 

 
Palavras-chave 

 
Gestão escolar; gestão democrática; conselhos escolares; política 

educacional; qualidade de ensino. 
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Abstract 
 
 Lima, Maria de Fátima Magalhães de; Paes de Carvalho, Cynthia 

(Advisor) School councils, democratic management and quality of 

teaching in four public schools in the city of Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, 2011, 223 p.  MSc. Dissertacion – Departamento de Educação, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.  

 
 

The research investigates the operations of school councils as a strategy of 

democratic administration committed to promoting quality of teaching. The study 

considered changes in the law in their political context, the management of the 

school system, the processes of school management and data collected from four 

Rio de Janeiro public schools with good performance in national assessments. In 

the case study, we observe the procedures for choosing school counselors, their 

profiles and perceptions of the operation and organization of the councils. We also 

had analyzed the perceptions of parents, teachers, staff and students of these 

schools with documents obtained through questionnaires and interviews. We also 

had showed the profiles of the principals, their perceptions about the processes of 

participation in schools, and how they operate with autonomy in school 

management. The analysis sought to establish important dialogue with the recent 

academic staff in the field of educational policy and sociology of education. Data 

analysis showed that the democratic management and related functional of 

participation is not fully actualized and school councils, in particular, constitute a 

mostly predominant instrument. Students and staff are the segment with lower 

visibility in management. The principals, express different styles of leading, and 

have operating policies of decentralization and school autonomy, to promote 

quality education, that these schools are ironclad in the commitment of parents, 

teachers and principals of learning, although it is not reflected in the 

democratization of management. 

 
Keywords 
 
 School management; democratic management; school councils; 
educational policy; quality of teaching. 
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Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, 
receitas, ameaças, repreensões, punições, mas para participar coletivamente da 

construção de um saber que vai além do saber da pura experiência feita, que leve 
em conta suas necessidades e os torne instrumentos de luta, possibilitando-lhe 

transformar-se em sujeito de sua própria história. 
 

Paulo Freire 
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