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AS EQUIPES DIRETIVAS DA REGIÃO A. M. CENTRO FRENTE À GESTÃO DEMOCRÁTICA. Juliana 
K. Dill, GladesT. Félix., Maria Elizabete Mousquer, Sueli M. Pereira. (Departamento de Administração Escolar, 
Centro de Educação, UFSM). 

O sub projeto de pesquisa "O Perfil do Diretor e das Equipes Diretivas das Escolas Municipais de 1º Grau da Região A. M. 
Cento", é parte integrante do projeto inter-institucional " Gestão da Escola Básica", integrado pela PUC, UNISINOS, UFSM. 
Tendo em vista as determinações da Constituição Federal de 1988, sobre a gestão democrática como forma de se atingir a 
qualidade do ensino. Achou-se necessário conhecer os modelos de administração escolar e os aspectos pedagógicos do trabalho 
daqueles envolvidos com a educação dos municípios da região A. M. Centro, para então, através de seminários, encontros, 
auxiliar na busca da melhoria da ação educativa. Para a concretização de nossos objetivos nos utilizamos de uma pesquisa 
quantitativa e qualitativa, através de questionários e visitas de reforço a alguns municípios. Em 1996 enviamos questionários aos 
Secretários Municipais de Educação e Diretores das escolas municipais, atingindo uma amostra respectivamente de 41,3% e 
30,7%, frente a mudança nos cargos de Prefeito Municiapal, devido novas eleições, surgiu a necessidade de investigar esta nova 
realidade, sendo atingida uma nova amostra de 32,3% dos Secretários Municipais de Educação, além dos professores atingindo 
um total de 30%. Através dos dados parciais coletados verificou-se que o cargo de Secretário Municipal de Educação é um cargo 
político que juntamente com a direção das escolas fazem perpetuar um modelo fordista-tylorista, distanciando-se de uma gestão 
democrática. Já os professores apesar de acreditarem na gestão democrática como melhoria da qualidade do ensino, necessitam de 
mais conhecimento acerca do assunto. Para darmos prosseguimento a nosssa pesquisa, enviamos questionários para investigar a 
realidade dos supervisores e orientadores educacionais, a fim de concluirmos a etapa de levantamento de dados e iniciarmos a 
publicação e divulgação de nossas conclusões (CNPq - PIBIC/UFSM). 
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