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RESUMO – Cada organização social tem sua cultura, com características próprias e peculiares. 

Assim, uma instituição pública bem gerenciada precisa conhecer seu papel na sociedade e a cultura 
estabelecida pela articulação de seus sujeitos e da comunidade. Neste aspecto, o presente trabalho 
constitui a primeira etapa de um projeto de pesquisa PDE e objetiva identificar os fatores que 
determinam a cultura de uma instituição pública escolar e a partir dessa identificação, elaborar um 
diagnóstico dessa cultura para posteriormente efetivar ações de gestão democrática. Assim, 
desenvolve-se pesquisa de natureza quanti-qualitativa que consiste em estudo de caso em uma 
escola pública estadual e utiliza como instrumentos, a aplicação de questionários aos professores, 
alunos, pais e agentes educacionais e observação participativa das reuniões e do trabalho da equipe 
de gestão escolar. Os dados serão coletados por amostragem estratificada dos vários subgrupos da 
comunidade escolar e analisados de acordo com as teorias de cultura organizacional de Freitas 
(2012), Lück (2011) e Teixeira (2004), das políticas públicas de Frey (2000), Ball (2001) e Mainardes 
(2006), e dos sistemas de informação e comunicação e a gestão do conhecimento, fundamentado em 
Moran (2007), Junquilho (2010) e Albuquerque (2011). Ao identificar a cultura da instituição escolar 
espera-se organizar ações estratégicas de gestão para a melhoria da comunicação interna da 
instituição escolar, para o desenvolvimento profissional e a consequente qualidade do ensino público 
ofertado, baseado na gestão democrática. Este trabalho está vinculado ao programa de extensão em 
parceria entre o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria Estadual de 
Educação do Paraná SEED-PR e a Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG. 
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