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Teaching Escolas do Magistério Primário) and 
in Colleges of Education (Escolas Superiores de 
Educação)?

Josias Benevides da Silva
2006
Gestão democrática na Rede Municipal 
de Ensino. Um estudo sobre os impac-
tos no convívio escolar
Orientação: Professor Doutor António Teodoro

Assim como outros campos da adminis-
tração pública, a gestão escolar é elemento 
central da otimização de recursos, tempo, 
espaços e materiais diversos. Visa a eficiên-
cia e a eficácia dos resultados pretendidos. 
Neste sentido, discutir a gestão democrática 
da escola é de grande importância e rele-
vância social, já que beneficia diretamente 
nos resultados educativos das pessoas en-
volvidas no processo ensino-aprendizagem 
e conduz os seres humanos à sua emanci-
pação. 

A presente pesquisa, matéria para a dis-
sertação de Mestrado em Ciências da Educa-
ção, tem como principal objetivo analisar, se-tem como principal objetivo analisar, se-analisar, se-
gundo diretores, professores, pais e alunos, 
os impactos e a repercussão da escolha de 
diretores por eleição direta, no que tange 
à convivência escolar no fazer do diretor 
eleito. 

A respeito da metodologia da pesquisa, o 
seu universo compreende a cidade de Gua-
nambi, interior da Bahia, unidade federativa 
do Brasil. Com base no paradigma de pesqui-
sa qualitativa, a partir de entrevista estrutu-
rada, com o recurso da gravação, procedeu-
se a transcrição e a análise dos dados.

Os resultados desta pesquisa revelam que, 
através das eleições livres e diretas para a 
escolha do gestor escolar, muitos são os 
impactos positivos advindos desta prática 
democrática da escolha do diretor da es-
cola. Contudo, apresentam também, pontos 
negativos que necessitam de correções, no 
sentido de alcançar maior êxito no fazer di-
dático-pedagógico e técnico-administrativo, 
em busca de uma gestão verdadeiramente 

- How have those concepts changed due to the fact 
that new models of initial formation were adopted 
since the Portuguese Revolution of 25 April 1974 ?

emancipatória. Porém, mesmo frente aos 
desafios a serem superados, a pesquisa de-
monstra que as eleições livres e diretas para 
a escolha do gestor escolar podem ser con-
sideradas como a chave que abre a porta da 
gestão democrática da escola.

As well as the other public management fiel-
ds, the scholar management is a central tool for 
enhancing the resources, time, spaces and seve-
ral materials. It aims to search for the efficiency 
of the pretended results. In this sense, discus-
sing the democratic management at school is 
very important and of great social relevance, 
for it directly benefits the educative results of 
people involved in the teaching/learning pro-
cess and conducts the human beings to their 
emancipation.

The present research, subject for the disser-
tation in the Master’s degree in “Ciências da 
Educação”, has as main objective to analyze, 
according to directors, teachers, parents and 
students, the impacts and the repercussion of 
direct election for director’s choosing, when it 
comes to scholar living in the elected director’s 
making.

When it comes to methodology of research, 
its universe is the city of Guanambi, a town in 
Bahia, federative unit of Brazil. Based on quali-
tative research, from a structured interview, the 
transcription and analyses of data were made 
from recording resources.

The results of this research reveal that 
through free and direct election for choosing 
the scholar management, the positive impacts 
that come with this democratic practice are 
enormous. However, they also show negative 
points that need correction, to reach a better 
result in the didactic-pedagogic and technical-
administrative making, when looking for a really 
emancipatory management. But, even in front 
of these challenges which need to be overcome, 
the research shows that free and direct election 
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to the scholar manager choosing can be consi-
dered as a key to open the school democratic 
management door.

Sônia Maria Lima de Azevedo
2007

Leitura na escola: Um diálogo entre 
professores e alunos       
Orientação: Professora Doutora Rosilda Arruda

O presente trabalho articula-se com a 
linha de pesquisa Educação e desenvolvi-
mento humano: escola, cidadania e mundo 
do trabalho, do Mestrado em Educação pro-
movido pela Universidade Lusófona de Hu-
manidades e Tecnologias. A questão central 
que orienta o estudo é: Qual a relação entre 
concepções e práticas pedagógicas de pro-
fessores de Língua Portuguesa sobre leitura 
no ensino fundamental de 5ª a 8ª séries e 
como o seu trabalho tem contribuído para 
motivar os educandos a desenvolverem há-
bitos de leitura? O espaço empírico toma-
do para a realização da pesquisa de campo 
foi uma escola pública da cidade de Capim 
Grosso, município localizado no estado da 
Bahia. As análises apresentadas ao longo do 
corpo do texto, estruturado em seis capí-
tulos, foram construídas com base nos re-
latos de professores e alunos, elaborados 
durante um período de sessenta dias. Para 
a elaboração dos relatos dos professores 
e alunos, denominados de “diários de aula”, 
foram identificados, pela pesquisadora, as-
pectos centrais que estavam articulados aos 
objetivos explicitados no início da pesquisa. 
Concluímos a pesquisa constatando que os 
alunos não lêem porque não são estimula-
dos para tal prática e que o professor ainda 
não se deu conta do seu papel de mediador, 
no sentido de promover práticas pedagógi-
cas que conduzam os educandos a sentirem 
prazer por aquilo que está sendo ensinado. 
Frente ao exposto, e por entender que a lei-
tura funciona como um ato de criação capaz 
de desenvolver outros atos criadores, é que 
chamamos a atenção para o papel a ser de-
sempenhado pelo professor, que, nesse caso, 

se deve tornar um mediador entre o aluno 
e o conhecimento, visando a construção de 
um mundo que garanta a inclusão social de 
nossos alunos de forma cidadã e crítica. 

Reading at school: A dialogue between 
teachers and students

The present work aims at researching Educa-
tion and Human Development: school, citizen-
ship and the labour market, to be submitted to 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tec-
nologias, for a Master’s Degree. The central is-
sue in the work deals with the following theme: 
What is the link between concept and teaching 
practices of Portuguese Language teachers con-
cerning reading at primary level education, 5th 
to 8th series and how has their work contributed 
towards motivating students to develop reading 
habits? The empiric space in which field work 
was undertaken was a public school in Capim 
Grosso, a municipality located in the state of 
Bahia. The analysis presented along the corpus 
of the text, structured into four chapters, was 
build up on the basis of information yielded by 
teachers and students, during a sixty day pe-
riod. In order to produce the reports conferred 
by teachers and students, which we refer to as 
“diários de aula” (class diaries), core aspects 
that were linked to the objectives explained in 
the beginning of the research were identified 
by this researcher. We concluded the research 
noting that students do not read because they 
are not stimulated to such practice and that 
the teacher has not yet become aware of his/
her part as a mediator, in the sense of pro-
moting teaching practices that will guide the 
students to feel pleasure regarding matters that 
are being taught them. Thus, and because we 
understand that reading functions as an act of 
creation capable of developing other creative 
acts, we appeal to the part teachers should 
play which, in this case, ought to be that of 
mediator between the student and knowledge, 
aiming at building a world that will guarantee 
social inclusion of our students in a societal and 
critical manner.
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