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RESUMO 
 
O presente estudo teve como objetivo analisar a participação da família na 
construção do Projeto Político Pedagógico de uma Escola Municipal de Educação 
Básica do interior do Estado de São Paulo. Ao final apresenta uma proposta de 
intervenção que pretende contribuir para que as escolas coloquem em prática ações 
voltadas ao maior envolvimento da família nas decisões, a fim de implementar a 
gestão democrática. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas, ao final 
de um ano em que a escola realizava ações com vistas à implantação da gestão 
democrática. Foram realizadas entrevistas com seis professoras, oito mães e com a 
diretora para analisar a participação destas na gestão da escola. Os dados foram 
analisados por meio da análise de conteúdo e debatidos com autores e legislação 
que tratam da gestão democrática. Os dados mostraram uma maior clareza sobre o 
conceito de gestão democrática, por parte das professoras, apesar de ainda ser um 
conhecimento superficial. Verifica-se pouca e, algumas vezes, nenhuma clareza por 
parte da família sobre o tema. A pesquisa indica que as ações que vem sendo 
realizadas pela escola precisam ser revistas, com ênfase na necessidade de 
fortalecimento do Conselho Escolar e uma maior participação da família na 
elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico, para que se 
consiga implementar, de fato, a gestão democrática. Espera-se que o presente 
estudo, juntamente com a proposta de intervenção apresentada, possa contribuir 
para aperfeiçoar as formas de gestão compartilhada, de forma a inserir, de fato, as 
famílias nos processos decisórios das instituições escolares.  
 
Palavras-chave: gestão democrática. participação. projeto político pedagógico. 
intervenção. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the participation of the family in the construction of the 
Pedagogical Political Project of a Municipal School of Basic Education in the state of 
São Paulo. At the end, the study presents an intervention proposal that aims to help 
schools put into practice some actions to greater family involvement in decisions in 
order to implement democratic management. Data collection was performed through 
interviews at the end of a year in which the school performed actions that aimed the 
implementation of democratic management. It was made interviews with six teachers, 
eight mothers and the director of the school, in order to analyze their participation in 
school management. Data were analyzed using content analysis and discussed with 
authors and legislation concerning democratic management. The data show greater 
clarity on the concept of democratic management by the teachers, although it is still 
superficial. There is little and sometimes no clarity on the part of the family on the 
subject. The research indicates that the actions that have been carried out by the 
school need to be reviewed, with emphasis on the need to strengthen the School 
Board and greater family involvement in the preparation, implementation and 
evaluation of the Educational Policy Project, so that they can implement, in fact, 
democratic management. It is expected that this study, along with the presented 
proposal for intervention, will contribute to improving forms of shared management, in 
order to insert, in fact, families in decision-making processes in schools. 
 
Key-words: democratic management. participation. pedagogical political project. 
intervention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Gestão Democrática é tema que tem presença constante em estudos 

acadêmicos e debates em diferentes sistemas de ensino, principalmente nas escolas 

públicas de Educação Básica no Brasil. Apesar de exaustivamente discutido, 

observa-se ainda uma grande dificuldade para a implementação, de fato, de uma 

gestão democrática que envolva as famílias de forma efetiva, nas decisões da 

escola. 

Inicialmente, no presente estudo, será apresentado o conceito de Gestão 

Democrática com base nos textos de Cury (2005), Bordignon (2005), Gadotti (2013), 

Paro (1997) e Veiga (2004), assim como nas legislações vigentes. 

Considerando a raiz etimológica da palavra Cury (2005) destaca que gestão 

é derivado do verbo latino gero, gessi, gestum, gerere e significa: levar sobre si, 

carregar, chamar a si, executar, exercer, gerar. Está relacionado ao sujeito e pode 

também ser visto em um dos substantivos derivados deste verbo: gestatio, ou seja, 

gestação, isto é, o ato pelo qual se traz em si e dentro de si algo novo, diferente: um 

novo ente. Portanto, o termo gestão tem sua raiz etimologica em ger que significa 

fazer brotar, germinar, fazer nascer. Da mesma raiz provém os termos genitora, 

genitor, germen. Também o substantivo gestus (em português: gesto) deriva deste 

verbo e significa um feito, uma execução. Se usado no plural latino (gesta) significa 

feitos ilustres, notáveis, nobres e corajosos. 

O autor afirma que a gestão demanda um ou mais interlocutores com os 

quais se dialoga pela arte de interrogar e buscar respostas que possam auxiliar no 

governo da educação. Com isso, a gestão implica o diálogo como forma superior de 

encontro das pessoas para solução dos conflitos, sendo considerada uma nova 

forma de administrar uma realidade e é, em si mesma, democrática, já que se traduz 

pela comunicação, pelo envolvimento coletivo e pelo diálogo. Sua raiz etimológica já 

contém em si uma dimensão bem diferente daquela que nos é dada, de modo 

caricato, do gerente, especialmente o de bancos, como expressão de um comando 

frio, de uma ordem autoritária ou de uma iniciativa tecnocrática. Nesse sentido, Cury 

(2005) evidencia que a gestão democrática da educação é, ao mesmo tempo, 

transparência e impessoalidade, autonomia e participação, liderança e trabalho 

coletivo, representatividade e competência. 
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Considerando os princípios da gestão Bordignon (2005) afirma que para a 

implementação de uma educação democrática, emancipadora e cidadã, é 

necessário que as comunidades escolar e local participem efetivamente nos 

conselhos, com autonomia para exercer seu poder cidadão na gestão das 

instituições públicas de educação. Destaca, ainda, que a gestão democrática do 

ensino público passa pela sala de aula, pelo projeto político pedagógico, pela 

autonomia da escola frente ao sistema de ensino. 

O autor defende a ideia de que a gestão democrática dos sistemas de 

ensino, e das escolas públicas, é hoje um dos fundamentos da qualidade da 

educação, como exercício efetivo da cidadania. Isso porque escolas e cidadãos 

privados da autonomia não terão condições de exercer uma gestão democrática, e 

de educar para a cidadania. A democracia e a cidadania se fundamentam na 

autonomia, que é um dos maiores desafios da escola.  

Gadotti (2013) acrescenta que a gestão democrática não é só um princípio 

pedagógico, mas também um preceito constitucional, portanto há necessidade de se 

considerar as políticas públicas que abordam tal tema. É necessário, portanto, 

observarmos o que diz a Constituição Federal de 1988, quando estabelece no 

parágrafo único do artigo primeiro que “todo o poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente”, entendendo a participação 

social e popular como princípio fundamental à democracia. Em seu artigo 206, a 

Constituição Federal de 1988 inclui no Inciso VI, a “gestão democrática do ensino 

público”, e no artigo 205 também determina que “a educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).  

De acordo com Gadotti (2013) não é possível melhorar a qualidade da 

educação sem a participação da sociedade na escola, portanto para a melhoria da 

qualidade da educação e das políticas educacionais é necessária a criação de 

espaços de deliberação coletiva. O autor afirma que o tema gestão democrática da 

educação com participação popular atualmente se torna ainda mais importante, 

devido à discussão sobre a criação do Sistema Nacional de Educação que define a 

articulação e a cooperação entre os federados. Essa colaboração só tem sentido se 

for solidificada pela gestão democrática e tiver por finalidade a construção de uma 
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“sociedade livre, justa e solidária”, como determina o Inciso I do artigo terceiro da 

Constituição Federal de 1988. 

Em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 

9394/96) retomou o princípio da “gestão democrática do ensino público”, e nos 

artigos 14 e 15 determinou a participação dos profissionais no projeto pedagógico, e 

da comunidade escolar e local, nos conselhos escolares, além de uma 'progressiva' 

autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira às escolas” (BRASIL, 

1996). 

Além da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/96, foi sancionada a Lei número 13.005 de 25 de junho de 

2014 que aprovou o Plano Nacional de Educação. Essa lei apresenta no seu artigo 

2º, as diretrizes do Plano, dentre elas destacamos a VI, que evidencia a promoção 

do princípio da gestão democrática da educação pública (BRASIL, 2014). 

Bordignon (2005) destaca que o princípio da gestão democrática da 

educação pública, com status constitucional, e os dispositivos legais relativos à sua 

implementação representam os valores e significações de educadores que 

preconizam uma educação emancipadora, com espaço para o exercício de 

cidadania, em uma sociedade democrática que busca desfazer o paradigma 

patrimonialista. Mas os dispositivos legais, por si só, não mudam cultura e valores, 

pois somente as práticas iluminadas pelo novo paradigma podem mudar culturas e 

valores. Para isso, é necessário que a comunidade tenha conhecimento e 

consciência de seu espaço de poder, e de que a coisa pública pertence aos 

cidadãos. O autor assevera a importância da efetivação do exercício da democracia, 

por meio da participação da sociedade na gestão das instituições públicas, sendo os 

conselhos gestores de políticas públicas essenciais para a sua efetivação. Ao 

considerar a gestão das escolas, afirma que os conselhos escolares, devem 

promover a participação coletiva não apenas dos gestores, professores e 

funcionários, mas também dos alunos, pais e a comunidade em geral, atendendo os 

interesses da sociedade (BORDIGNON, 2005).  

Ao considerar a gestão democrática no âmbito escolar Veiga (2004) afirma 

que se deve repensar a estrutura de poder da escola, permitindo a prática da 

participação coletiva. Uma participação que evidencie a reciprocidade, a 

solidariedade e a autonomia, anulando a dependência de órgãos intermediários que 
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elaboram políticas educacionais, das quais a escola é mera executora. A autora 

ainda afirma que o Projeto Político Pedagógico não apenas mostra a identidade da 

escola, mas também exige de educadores, funcionários, alunos e pais a definição de 

seus fins: o tipo de escola que almejam e qual cidadão que pretendem formar.  

Considerando a participação da família na efetivação da Gestão 

Democrática e a qualidade da educação Paro (1997) aponta que, para desempenhar 

sua função, que é levar o aluno a aprender, a escola deve buscar a continuidade 

entre a educação familiar e a escolar; uma participação da população na escola. 

Essa participação diz respeito, em especial, aos pais e responsáveis pelos 

estudantes, no oferecimento de ocasiões de diálogo, de convivência 

verdadeiramente humana, e de participação na vida da escola. O autor destaca que 

para levar o aluno a querer aprender é necessário encará-lo como sujeito, assim 

como seus pais, trazendo-os para o convívio da escola, mostrando-lhes o quanto é 

importante sua participação, e fazendo uma escola pública de acordo com seus 

interesses de cidadãos.  

Sendo a participação dos familiares ainda tímida na maioria das escolas, há 

que se desenvolver projetos de intervenção para a efetivação de uma gestão 

realmente democrática. 

 

1.1. Justificativa 

 

Com base em leituras e na experiência profissional da pesquisadora como 

professora e coordenadora pedagógica, foi possível observar a dificuldade de 

implementação das políticas públicas referentes à gestão democrática nas escolas 

públicas brasileiras. 

Após vários anos de uma administração escolar autoritária ainda percebe-se 

ainda, no contexto escolar, algumas práticas por parte de gestores que 

impossibilitam a real democratização da escola. Aliado a isso, um grande 

contingente de professores, funcionários e até mesmo diretores ainda se sentem 

obrigados a cumprir ordens vindas de instâncias superiores e não têm autonomia 

para tomadas de decisões na escola. Já aqueles que conhecem seus direitos, e 

reivindicam sua participação nas decisões administrativas e pedagógicas, são 

considerados polêmicos. Além da dificuldade de instituir uma participação efetiva de 
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professores e funcionários, parece-nos que um dos maiores problemas para a 

efetivação da gestão democrática, é conseguir fazer com que as famílias participem 

efetivamente da formação escolar de seus filhos. Uma participação que seja pautada 

na percepção da importância da escola, no conhecimento das propostas de trabalho, 

e na participação nas decisões em geral, acerca do funcionamento da escola.  

Nesse sentido, é necessária uma investigação sobre as razões deste 

distanciamento, a fim de analisar o que realmente ocorre nesse processo. 

De acordo com Szymanski (2004), informar as famílias das classes 

economicamente desfavorecidas sobre o processo de exclusão educacional de seus 

filhos está se tornando uma questão ética. Por isso é necessário começar a 

construir, junto às famílias, práticas educativas que possibilitem uma continuidade do 

seu processo socializador para a escola e para o mundo do trabalho. A autora ainda 

afirma que ao propor essas práticas não iremos responsabilizar os pais pelo 

aproveitamento escolar dos seus filhos, nem desconsiderar a distinção entre 

educação formal e informal, ou confundir o papel dos pais com o papel do professor. 

Essa atuação deve acontecer para conscientizar as famílias das condições 

esperadas pela escola, apontar suas contribuições na educação formal, respeitar 

suas opções educacionais, mostrar os danos que certas práticas educativas podem 

causar, principalmente aquelas que envolvem violência física e psicológica, e 

apresentar a possibilidade de uma prática educativa dialógica. 

 Enfatiza, ainda, que ao considerar a família um fenômeno histórico, social, 

psicológico e educacional é necessário um trabalho multidisciplinar para o 

atendimento da mesma, incluindo a possibilidade de atendimento individualizado e 

incluindo também as redes sociais das quais faz parte. Com isso, ao planejarmos um 

programa de atenção devemos contemplar tanto fatores intrafamiliares como 

extrafamiliares e os projetos de intervenção devem ter uma perspectiva de 

mudanças a médio e longo prazo. 

Considerando a bibliografia que trata da importância da efetivação da gestão 

democrática, que evidencia as dificuldades de sua implementação, e destaca a 

importância de se desenvolver ações que realmente possibilitam a interação escola-

família, foi proposta esta investigação. Durante a elaboração do Projeto Político 

Pedagógico da escola, objeto do presente estudo, observou-se um baixo número de 

familiares e/ou responsáveis, presentes nas reuniões. Além disso, a qualidade da 



17 

 

participação também deixava a desejar, pois, quando opinavam sobre algo, o faziam 

mais em relação aos aspectos administrativos do que pedagógicos. Por esta razão 

se fez necessário um estudo sobre o resultado das ações que passaram a ser 

empreendidas pela escola, para aumentar a participação. Além disso, verificar 

diferentes formas de orientação aos familiares, sobre a importância da sua 

participação no Conselho Escolar, com destaque na elaboração, execução e 

avaliação do PPP, propondo intervenções para que eles se sintam parte da escola, 

não sendo apenas responsáveis pela formação de seus filhos em suas casas, mas 

também corresponsáveis pela formação dos mesmos no ambiente escolar. 

Para a presente pesquisa foram elencados os seguintes objetivos: 

 

1.2. Objetivo Geral 

 

Analisar a participação da família na construção do Projeto Político 

Pedagógico de uma escola pública do interior de São Paulo. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos da pesquisa foram: (1) Investigar junto aos 

professores e familiares, como foi feita a construção do Projeto Político Pedagógico, 

e como vem sendo sua execução e avaliação e (2) Construir uma proposta de 

intervenção que tenha como foco o maior envolvimento da família na construção, 

execução e avaliação do PPP da escola. 

Para o alcance dos objetivos estabelecidos para a pesquisa, no capítulo 2 do 

presente trabalho são apresentados os conceitos de administração pública, 

administração escolar pública e gestão democrática. 

No capítulo 3 apresenta-se a importância da participação da família na 

efetivação da Gestão Democrática, considerando a bibliografia sobre interação 

escola-família, as legislações, e os documentos que tratam da participação através 

dos Conselhos e na elaboração, execução e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico. 

O capítulo 4 é composto pela relação da pesquisadora com o lócus da 

pesquisa, a caracterização da escola (lócus da pesquisa de campo), as ações 
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desenvolvidas pela escola no ano 2014 e o percurso metodológico do presente 

trabalho.  

No capítulo 5 são apresentados os resultados da pesquisa, juntamente com 

a interpretação desses dados. 

Para finalizar, no capítulo 6 é apresentada, com base na literatura e em 

documentos oficiais, um Proposta de Intervenção composta de algumas ações 

possíveis de serem implementadas na escola estudada, assim como em outras 

unidades escolares, que visam contribuir para o processo de construção da gestão 

democrática junto às famílias. 
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2. CONCEITO E DEFINIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR  

 

O presente capítulo visa apresentar, brevemente, a história da Administração 

Pública com ênfase na administração escolar, apresentando o contexto político-social 

e os modelos administrativos vigentes ao longo dos tempos. Para tanto, são 

apresentados os conceitos de administração pública e as características principais da 

administração patrimonialista, burocrática e gerencial e suas influências no contexto 

escolar. Além disso, aponta os princípios norteadores e as contribuições da gestão 

democrática nas escolas públicas.  

A reflexão sobre o modelo de gestão democrática, tão almejada na esfera 

pública, aponta a necessidade de uma escola com princípios de autonomia e 

participação em busca da qualidade de ensino. Portanto, é imprescindível 

conhecermos a história da administração escolar para compreendermos a realidade 

atual, os avanços, conquistas e necessidades das escolas brasileiras. Somente a 

clareza sobre a história e as fragilidades poderá promover uma melhoria na 

organização e funcionamento das escolas, que inclui colocar em prática a gestão 

democrática em todo território nacional.  

 

2.1. Administração pública (patrimonialista, burocrática, gerencial) 

 

Para abordar o presente tema será utilizado, inicialmente, o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado criado em 1995, com a finalidade de definir objetivos 

e estabelecer diretrizes para a reforma da administração pública brasileira, necessária 

após a crise econômica em consequência da crise do Estado (BRASIL, 1995).  

De acordo com o documento, para promover a correção das desigualdades 

sociais e regionais, e fazer cumprir as políticas públicas, é necessário que o Estado 

considere o aspecto político e administrativo dos serviços prestados à população. 

Sendo considerados no nível político os princípios fundamentais da democracia, 

defendendo não apenas os direitos individuais e sociais, mas os “direitos públicos” à 

participação igualitária na coisa pública. Já no nível administrativo o documento 

aponta que a administração pública não deve ser confundida ou comparada com a 

administração das empresas privadas, pois os objetivos e o público alvo são distintos. 

Além disso, o texto mostra que, em uma perspectiva histórica, a administração pública 
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evoluiu através de três modelos, que se sucederam no tempo e sem que nenhum 

deles tenha sido abandonado inteiramente, a saber: a administração pública 

patrimonialista, a burocrática e a gerencial. 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado destaca que, na 

administração patrimonialista, o Estado funciona como uma extensão do poder do 

soberano, sendo os seus auxiliares, servidores, considerados como parte da nobreza 

real. Neste modelo de administração a corrupção e o nepotismo são evidentes 

(BRASIL, 1995).  

De acordo com Pereira (1996), a administração patrimonialista das 

monarquias não estabelecia diferenciação entre o patrimônio público e o privado, 

sendo o Estado considerado propriedade do rei.  

 Com o objetivo de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista, 

surgiu no Brasil, na segunda metade do século XIX, a administração burocrática. 

Neste modelo administrativo o enfoque é no poder racional legal, considerando o 

desenvolvimento da profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a 

impessoalidade e o formalismo. Sendo necessários, portanto, controles rígidos dos 

processos, os quais ficam evidentes e se transformam na razão de ser do funcionário, 

com isso o Estado volta-se para si mesmo, esquecendo-se de sua missão básica, que 

é servir a sociedade. Na administração burocrática a qualidade é a efetividade no 

controle dos abusos e seu defeito é a ineficiência, a incapacidade de servir aos 

cidadãos. Desse modo, com a necessidade de uma transformação na administração 

pública para atender as necessidades da população, frente ao capitalismo e ideais 

democráticos, os primeiros elementos da administração gerencial começam a 

aparecer na segunda metade do século XX (PEREIRA, 1996). 

O Plano Diretor da Reforma do Estado afirma que a administração gerencial 

surge como resposta à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, ao 

desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial. Em busca da 

eficiência, não alcançada pelo modelo burocrático, torna essencial a redução de 

custos e o aumento da qualidade dos serviços prestados, tendo o cidadão como 

beneficiário (BRASIL, 1995). 

O Plano Diretor considera o modelo de administração gerencial um avanço e, 

ao mesmo tempo, um rompimento com o modelo burocrático. Contudo, esse ainda 

está apoiado no anterior, do qual conserva os princípios fundamentais, como a 
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admissão segundo critérios rígidos de mérito, um sistema estruturado e universal de 

remuneração, as carreiras, a avaliação constante de desempenho, o treinamento 

sistemático, o profissionalismo e a impessoalidade. Sendo a diferença fundamental a 

forma de controle que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se nos 

resultados. 

Na administração pública gerencial busca-se a definição precisa dos 

objetivos, a garantia de autonomia do administrador, o controle e a cobrança a 

posteriori dos resultados, a descentralização e redução dos níveis hierárquicos. 

Possibilita, assim, a promoção do aumento da qualidade e da eficiência dos serviços 

sociais oferecidos pelo setor público.  

Pereira (1996) afirma que o Decreto-Lei 200 de 1967 foi uma tentativa de 

superação da rigidez burocrática. O documento tinha como ênfase a descentralização 

e, como princípios de racionalidade administrativa, o planejamento e o orçamento. 

Através da flexibilização buscava-se uma maior eficiência nas atividades econômicas 

do Estado, e fortalecia a relação política entre a tecnocracia estatal, civil e militar e a 

classe empresarial. No entanto, o Decreto-Lei 200 teve consequências inesperadas, 

pois permitia a contratação de empregados sem concurso público, facilitando a prática 

patrimonialista. Isso fez com que o Estado deixasse de realizar concursos, e 

desenvolver carreiras de altos administradores. Nesse momento o núcleo estratégico 

do Estado foi enfraquecido através de uma estratégia oportunista do regime militar, 

levando o Decreto-Lei 200 ao fracasso (PEREIRA, 1996). 

A partir dos anos de 1970, com a crise do Estado, a reforma da administração 

pública ganha força, levando a burocracia à crise. De acordo com Abrucio (1997) o 

tipo de Estado que começou a se esfacelar em meio a crise dos anos 70 tinha três 

dimensões interligadas, sendo elas econômica, social e administrativa. A dimensão 

Keynesiana era caracterizada pela ativa intervenção do Estado na economia, 

buscando garantir o pleno emprego e atuar para o desenvolvimento nacional. O 

Welfare State representava a dimensão social, tendo como objetivo principal a 

produção de políticas públicas na área social. Já a dimensão administrativa era 

representada pelo modelo burocrático weberiano, buscando a impessoalidade, a 

neutralidade e a racionalidade do governo (ABRUCIO, 1997). 

Nos anos 1980 inicia-se uma grande revolução na administração pública. 

Com a redefinição do papel do Estado na economia e a tentativa de reduzir gastos 
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públicos, sendo aplicados na área social padrões gerenciais na administração pública. 

De acordo com Pereira (1996) a administração pública gerencial tem como elementos 

principais a descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e 

atribuições para os níveis políticos regionais e locais; (1) a descentralização 

administrativa, na qual administradores públicos são transformados em gerentes 

autônomos; (2) organizações com poucos níveis hierárquicos; (3) pressuposto da 

confiança limitada e não da desconfiança total; (4) controle por resultados (a 

posteriori), ao invés do controle rígido dos processos administrativos; (5) 

administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de auto-referida. 

O modelo gerencial busca atender a opinião pública, tendo destaque o 

controle dos gastos públicos e a demanda pela melhor qualidade dos serviços 

prestados (ABRUCIO, 1997). O autor afirma que o modelo gerencial também tem 

seus limites e fraquezas, e que ao longo dos tempos ele foi se modificando, 

constatando a existência, em termos ideais de três tendências básicas: o modelo 

gerencial puro, o cosumerism e o Public Service Orientation (PSO). 

No modelo gerencial puro os conceitos orientadores são: a administração por 

objetivos a atingir e prazos, em que gestor e funcionário desempenham as funções 

igualmente em prol dos objetivos; a descentralização administrativa, tendo uma 

separação de política e administração e empowerment, tendo a necessidade do 

desenvolvimento de competências pelos que estão na linha de frente para correr 

riscos. Neste modelo a população é considerada como contribuinte. 

O Consumerism não descarta os princípios da administração gerencial pura, 

mas dá ênfase à flexibilidade, ao planejamento estratégico, à busca da qualidade no 

serviço público, ao atendimento das expectativas do consumidor e a qualidade, 

possibilitando a competição entre as agências. Neste modelo a população é 

considerada como clientes/consumidores. 

Já o Public Service Oriented (PSO) tem como elementos principais o foco na 

eficácia (accountability), a transparência, a participação política, a equidade e a 

justiça. O que diferencia esse modelo dos demais é o conceito de cidadão (ABRUCIO, 

1997).  

É importante destacar que os três modelos de administração aqui 

apresentados (patrimonialista, burocrático e gerencial) tiveram forte influência na 

administração escolar. Tema que será abordado logo a seguir. 
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2.2. História da educação pública no Brasil 

 

Para uma melhor compreensão da atual situação da administração escolar 

pública no Brasil serão utilizados textos de Thurler (2001), Zenardini (2006), Sander 

(2007), Peroni (2008), Palma Filho (2010), Peres (2010) e Rocha (2010). 

A colonização brasileira foi consequência do desejo de expansão de Portugal, 

constituindo, basicamente, na organização de uma economia complementar à da 

Metrópole. Do aparelho fiscalizador e repressor da Metrópole participava a Igreja 

Católica, representada pela Companhia de Jesus, trazida ao Brasil em 1549, cujo 

objetivo principal era difundir as teorias legitimadoras da expansão colonial, 

conseguindo que aceitassem a dominação metropolitana e operacionalizar a 

ressocialização e cristianização dos índios, integrando-os como força de trabalho 

(ROCHA, 2010). 

De acordo com Rocha (2010), na segunda metade do século XVI Portugal 

atravessava um período de indefinição, sem tradições educacionais, e o seu sistema 

escolar começava a esboçar-se, portanto, pouco tinha a oferecer em termos de 

exemplo. Isso fez aumentar a responsabilidade da Companhia de Jesus, cabendo à 

mesma a significativa responsabilidade no processo de aculturação sistemática dos 

nativos pela fé católica, pela catequese e pela instrução. 

Rocha (2010) citando Mattos (1958) aponta que, desde então, as 

transformações na educação no Brasil perpassam pelas seguintes etapas: Período 

Heroico (1549-1570); Período de Organização e Consolidação (1570-1759); Período 

Pombalino (1759-1827); Período Monárquico (1827-1889); Período Republicano 

(1889-1930); Período Contemporâneo (1930 até nossos dias). 

Rocha (2010) citando Mattos (1958) afirma que a mais significativa diferença 

entre o primeiro período (1549-1570) e o segundo período (1570-1759) foi 

caracterizada pelo tipo de independência econômica entre religiosos e nativos, sendo 

a primeira fase de penúria para os jesuítas e a segunda marcada pela ausência de 

preocupação pela falta de recursos. 

No primeiro período, cabia à Companhia de Jesus as tarefas subordinadas às 

exigências ecumênicas e aos interesses da religião. Já no segundo período, a obra 

inicial da catequese foi sendo enfraquecida para atender à educação da elite, de 



24 

 

modo que a criação de colégios assumiu uma importância maior que a atividade 

missionária (ROCHA, 2010). 

Rocha (2010) afirma que os estabelecimentos de ensino jesuíticos eram 

orientados por normas padronizadas, posteriormente sistematizadas na RATIO 

ATQUE INSTITUTO SUDIORIUM SOCIETAS JESU, promulgada em 1599, 

representando o primeiro sistema organizado de educação católica. Na 

implementação dessa pedagogia no Brasil, estabeleceram quatro graus de ensino, 

sendo eles, os cursos elementar, de humanidades, de artes e de teologia. Durante os 

estudos, disciplina atenção e perseverança eram as três qualidades a serem 

adquiridas pelos alunos, as condições objetivas desestimulavam a atividade cultural, 

uma vez que a classe dominante não necessitava dela, e a classe dominada não a 

podia sustentar. A escola era procurada pelos filhos de pessoas de posse, para que 

esses pudessem assumir os negócios da família. Transformada em educação de 

classe, a educação jesuítica atravessou todo o período colonial, levando sua 

influência ao império e à república (ROCHA, 2010). 

A autora aponta que o Brasil foi a primeira colônia do Novo Mundo a receber 

os membros da Companhia de Jesus e também foi a primeira a expulsá-los, em 1759. 

A partir daí, deu-se origem ao período Pombalino, em que Pombal adotou o regalismo 

como principal diretriz de suas providências políticas, submetendo todas as instâncias 

ao poder do Estado, mais especificamente ao rei. A instituição do regime das aulas 

régias, ou seja, das disciplinas isoladas, não apresentava a coerência necessária, 

sem um plano sistemático de estudos, e ainda contribuía para a desmotivação 

discente. Além disso, as escolas eram pouco frequentadas pelo fato de serem 

visitadas por soldados incumbidos de recrutar jovens maiores de 13 anos, as aulas 

eram ministradas por professores leigos, ignorantes e sem nenhum senso 

pedagógico. 

A transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro (1807-1808) 

mudou as relações entre a Metrópole e sua Colônia, o Brasil. Na educação, novas 

orientações foram introduzidas, ampliando-se o processo de secularização do ensino 

iniciado com Pombal (ROCHA, 2010). A autora afirma que a independência, 

proclamada em 1822, com a fundação do Império do Brasil, trouxe a promessa de 

uma nova orientação político-educacional, com a vitória dos liberais sobre os 

conservadores e com os consequentes debates na Constituinte de 1823. 
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O projeto de Constituição apresentado a primeiro de setembro de 
1823 estabelecia a criação de um sistema escolar completo, composto 
de escolas primárias, ginásios e universidades, além de consagrar a 
liberdade da iniciativa privada no campo da instrução pública (ROCHA, 
2010, p. 43). 
 

Segundo a autora, mesmo com todas essas perspectivas apresentadas, a 

Constituição outorgada em 25 de março de 1824 apenas garantia a gratuidade da 

instrução primária e previa a criação de colégios e universidades. 

Após a Independência em 1822, com o advento da monarquia constitucional e 

sob influência das ideias liberais, a educação no Brasil, antes concebida como um 

dever do súdito, passa a ser um direito do cidadão e um dever do Estado (PERES, 

2010). 

Peres (2010) afirma que a educação brasileira no Império se insere no quadro 

mais amplo da História da Educação Pública como educação nacional, que teve 

origem no final do século XVIII, tendo como princípio fundamental a educação como 

um direito do homem e do cidadão. 

 

Caracterizando-se como educação nacional, a educação do Império, 
por suas particularidades, integra o segundo período da História da 
Educação Brasileira, que se inicia em 1759 e que finda com a 
República em 1889. Embora permaneçam unidos Igreja e Estado, 
nesse vasto período se desenvolve “[...]um processo de secularização 
do ensino, assumindo o Estado a responsabilidade de cuidar da 
Instrução Pública” (PERES, 2010,  p.49). 
 

No dia primeiro de setembro de 1823 a Comissão Constituinte apresentou à 

Assembleia o projeto de Constituição, o qual previa a difusão da instrução pública de 

todos os níveis, responsabilizando o governo em instituir leis e decretos sobre o 

número de estabelecimento úteis e sua constituição. Instituía a liberdade de ensino, 

educação formal para os brancos, catequese para os índios e para os negros, 

emancipados lentamente, haveria educação religiosa e industrial, mas a Constituinte 

foi dissolvida pelo golpe de Estado no dia 12 de novembro de 1823, sendo o projeto 

de Constituição anulado (PERES, 2010). 

De acordo com a autora, ao dissolver a Constituinte, D. Pedro I prometera 

uma Constituição ainda mais liberal e, assim, o regime constitucional efetivado na 

Carta de 1824 representou uma conquista, porém ficou aquém das aspirações liberais 
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e democráticas da elite culta. Nesta a ideia da educação como um direito do cidadão 

e como um dever do Estado saiu vitoriosa, além disso, postulava que a instrução 

primária fosse gratuita para todos e que em colégios e universidades se ensinassem 

os elementos das ciências, belas-letras e artes. Porém, o estado da educação popular 

pouco se alterou entre 1823 e 1826, vindo as reclamações, os depoimentos e as 

propostas, a partir dos trabalhos da primeira legislatura. 

No ano seguinte, chegaram à Lei de 15 de outubro de 1827, sendo 

determinadas na mesma que, em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, 

deveriam existir escolas de primeiras letras, além das escolas para meninos, 

deveriam também existir escolas para meninas, os professores deveriam ser 

vitalícios, ingressando no magistério por concurso público. Tal Lei fracassou em sua 

implementação por motivos econômicos, técnicos e políticos (PERES, 2010). 

A autora afirma que como resultado da vitória das tendências 

descentralizadoras dominantes da época, o Ato Adicional de 1834, transformou os 

Conselhos em Assembleias Legislativas Provinciais, cujas decisões teriam força de lei 

quando sancionadas pelo Presidente das Províncias. Nesta época o ensino público 

secundário encontrava-se fragmentado em salas avulsas espalhadas por todo o 

Império, havendo uma modificação nesse cenário a partir do Ato Adicional (1834), 

surgindo os primeiros liceus, porém não chegavam a alcançar o mesmo 

desenvolvimento dos colégios particulares de ensino secundário. 

Na década de 1850, a unidade nacional exigia uma uniformização do ensino 

em todo o país, sendo realizadas as primeiras medidas de organização administrativa 

da instrução pública e o início de um processo de uniformização do ensino foi iniciado 

pelo Ministro Couto Ferraz, a partir de 1854. A partir do regulamento de 1854 a 

administração geral do ensino primário e secundário na Corte seria regida por um 

Inspetor Geral, com a colaboração do Conselho Diretor, composto de sete membros e 

de Delegados de distrito. Além disso, o ensino primário na Corte seria obrigatório, 

com matrícula entre 5 e 15 anos e seria vedada aos escravos (PERES, 2010). 

Em 1868, foi apresentado à Assembleia Geral o primeiro projeto de liberdade 

de ensino, instituindo a mais ampla e incondicional liberdade de ensino e revogando 

as disposições ao contrário em 19 de abril de 1879, o Decreto instituiu a mais ampla 

liberdade para abrir escolas e cursos em todos os níveis, portanto, qualquer cidadão 
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nacional ou estrangeiro poderia lecionar o que quisesse, sem passar por provas de 

capacidade (PERES, 2010). 

De acordo com a autora, Rui Barbosa apresentou em 1882 dois Pareceres ao 

Parlamento brasileiro, um sobre o ensino primário e um sobre o ensino secundário e 

superior. Os pareceres foram elaborados para servirem de subsídio à discussão do 

projeto de Reforma do Ensino Primário e Secundário do Município da Corte e 

Superior em todo o Império, para substituir a reforma de 1879. Para ela, os Pareceres 

podem ser considerados um projeto de reforma global da educação brasileira, com a 

análise exaustiva de Rui Barbosa sobre as deficiências do ensino no país e no estudo 

da história das teorias e práticas educacionais de nações mais avançadas. A favor de 

um ensino primário obrigatória, dos sete aos quatorze anos, gratuito e laico, Rui 

Barbosa queria a substituição da escola de primeiras letras pela escola moderna, com 

adoção do método intuitivo, a ampliação do programa escolar, tendo como princípio 

da educação integral. 

Peres (2010) aponta que as duas últimas décadas do Império foi o período de 

grande efervescência de idéias, de difusão de filosofias científicas e liberais e também 

de valorização da educação, sendo registrado até 1888 um total de 50 conferências. 

Já durante o período em que os historiadores chamam de Primeira República 

(1889-1930), também conhecido como República Velha ou dos Coronéis, o governo 

federal empreendeu várias reformas no campo da educação, principalmente no atual 

Ensino Médio e Ensino Superior (PALMA FILHO, 2010). 

Palma Filho (2010) afirma que não há defasagem entre educação e 

desenvolvimento nessa época e que mesmo no terreno da expansão quantitativa das 

oportunidades educacionais, o esforço feito na Primeira República não foi suficiente 

para compensar o crescimento da população em idade escolar. Para ele, mesmo que 

entre 1900 e 1920 tenha havido um crescimento significativo da população que sabe 

ler e escrever, o percentual dos que não sabiam ler e escrever permaneceu o mesmo. 

Palma Filho (2010) aponta que no primeiro período da denominada Era 

Vargas (1930-1937) tivemos a Criação do Ministério da Educação e da Saúde 

Pública, a Reforma do Ensino Secundário e do Ensino Superior, o Ministério dos 

Pioneiros pela Educação Nova (1932), a Constituição Federal de 1934 e Projetos de 

reforma educacional. Tendo esses fatos grande influência nas escolas públicas 

brasileiras da atualidade. 
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Após breve apresentação da História da Educação no Brasil até a década de 

1930, veremos a seguir um pouco sobre os modelos de administração das escolas 

públicas no país a partir desse período e que influenciaram diretamente no modelo de 

administração que temos hoje. 

Sander (2007) afirma que a administração burocrática chega à escola 

brasileira interferindo em sua organização tanto no nível administrativo quanto no 

nível pedagógico, bem como em sua relação com a sociedade. A imposição de 

funções próximas das instituídas nas empresas capitalistas marca a administração 

escolar, particularmente a partir dos anos de 1930, no contexto do Estado Novo. 

O autor afirma que neste período a administração da educação brasileira, deu 

ênfase aos regulamentos para o controle organizacional da educação. O autor 

destaca que a efervescência política e intelectual que marcou o começo do século 

XX, desde a I Guerra Mundial até a Revolução de 1930, manifestou-se também no 

setor público e na educação.  Isso deu início a numerosos movimentos reformistas na 

administração do Estado e na gestão da educação, sendo fundada a Associação 

Brasileira de Educação (ABE), em 1924. Esse fato impulsionou o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, em 1932, no Rio de Janeiro. A partir desse momento a 

pedagogia tradicional daria crescente espaço à pedagogia nova1, que resultaria na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961. 

Para Thurler (2001) o modelo burocrático foi fortemente interiorizado pelos 

atores, e influencia na maneira como percebem seu papel, sua autonomia, a divisão 

do trabalho, as relações de poder, a gestão dos processos da mudança, os 

mecanismos de controle. A partir desse modelo, percebe-se que a escola passou a 

priorizar a organização rígida baseada na normatização de ações. Há uma ênfase no 

saber fragmentado e especializações das funções, fortifica-se a pedagogia 

pragmática, no intuito de oferecer soluções de natureza técnica para resolver os 

problemas educacionais. Os seguidores da organização burocrática acreditavam ser 

impossível pensar em outro modelo de organização, pois poderia acarretar graves 

consequências, comprometendo a qualidade do ensino. Na organização da educação 

e da escola, os sujeitos e o ensino seguem a lógica burocrática, fundamentada em 

                                                           
1
 Também conhecida como movimento pela Escola Nova, instituído pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova (1932) que propunha uma renovação educacional com base nas teorias de Lourenço Filho, Fernando de 

Azevedo e Anísio Teixeira. 
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procedimentos rígidos por meio do controle dos processos de trabalho, 

particularmente do professor e tratamento padronizado aos alunos.  

Houve um excessivo processo de hierarquização das funções no espaço 

escolar por meio da verticalização dos comandos, em que a equipe dirigente impõe as 

tarefas educativas para legitimar as posições destes na atividade de mando. O 

dirigente educacional representado pelo diretor impõe as normas e regulamentos que 

devem orientar o processo de organização da escola, e cabe ao professor e demais 

funcionários executá-los. A escola torna-se permeada por forte hierarquização o que 

caracteriza a organização burocrática, sendo exercida por meio da racionalidade e 

impessoalidade da administração escolar. Com essa hierarquização os professores 

concentram-se no trabalho pedagógico em classe sem se preocuparem efetivamente 

com os problemas administrativos; as tarefas são definidas de maneira clara e 

estável, o que permite uma não participação na análise aprofundada das relações 

entre as necessidades e os recursos (THURLER, 2001).  

Thurler (2001) afirma que o controle desse processo não permite que os 

envolvidos tenham poder de decisão nas questões administrativas, pois os que detêm 

a autoridade formal definem as normas, cabendo aos demais segui-las 

rigorosamente. Desse modo, os conflitos necessários ao desenvolvimento do 

processo educativo são reprimidos, uma vez que existe um padrão de formalidade, 

em que os detentores dos cargos não permitem questionamentos das normas 

estabelecidas. 

O Brasil inicia o processo de redemocratização da sociedade na década de 

1980. Os ideais democráticos e de luta pela liberdade tomam conta dos espaços 

políticos, e são a causa das reivindicações dos movimentos sociais da época. No 

contexto educacional, o princípio democrático está inserido na Constituição Federal 

de 1988 e o direito à educação é garantido na Lei, assim como a gestão democrática 

da educação (PERONI, 2008). A autora afirma que apesar das conquistas dos direitos 

em lei, ainda na década de 1990 houve uma tensão pela dificuldade de implementá-

los. Essa dificuldade pode ser percebida ainda hoje nas instituições de ensino, seja 

pelo mau entendimento das políticas públicas educacionais sobre a democratização 

do ensino, ou pela resistência de alguns atores. 

A partir de 1995 a busca por uma gestão escolar eficiente se faz presente nos 

documentos do Ministério da Educação, com a implementação da gestão pública 
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gerencial. Essa proposta se contrapunha à gestão burocrática, pois afirmava que esta 

possui certa rigidez nas normas e regras, centralizando e concentrando funções no 

aparelho do Estado (ZENARDINI, 2006). Passam a defender uma gestão escolar 

fundada nos princípios da globalização, do neoliberalismo, alegando ser uma forma 

de reduzir a pobreza, uma vez que estaria preparando trabalhadores com as 

qualidades exigidas pelo mercado. Desta forma, passa-se de um modelo hierárquico 

e centralizador para um modelo flexível, descentralizado, cuja forma de gestão diz se 

apropriar dos princípios democráticos. 

Com base na bibliografia utilizada, vê-se que o conhecimento da história da 

educação e modelos de administração escolar no Brasil são importantes para 

entendermos a situação atual da administração pública em nosso país, tendo 

destaque neste trabalho a administração escolar. Sabe-se que as políticas públicas 

visam atender os interesses sociais da população e a garantia dos direitos de todos, 

mas as discussões sobre a administração pública, na maioria das vezes, questionam 

a qualidade dos serviços prestados. Isso porque a população ainda se queixa da 

baixa qualidade dos mesmos, sendo que essa insatisfação pode ser observada nos 

movimentos sociais, nas ruas e em redes sociais.  

 

2.3. Gestão Escolar democrática  

 

Para conceituar a Gestão Democrática nas escolas Públicas os textos de 

Paro (1987 e 1997), Lima (2003), Libâneo (2007), Castro e Regattieri (2010) serão 

utilizados. 

A democratização da escola pública tem como princípios fundamentais a 

participação, a autonomia e a descentralização, o que é garantido na Constituição 

Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN 9394/96) e no Plano Nacional 

de Educação (Lei Complementar nº146 de 25 de junho de 2014).  

Na escola pode-se perceber que a autonomia é concretizada na elaboração, 

execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico, em que a equipe escolar e 

comunidade local estabelecem seus objetivos e juntos assumem a responsabilidade 

dos sucessos e fracassos. A descentralização reforça a importância de todos no 

ambiente escolar, com a diminuição da hierarquização das funções. A participação 

consiste no estabelecimento de parcerias com setores sociais que se disponham a 
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colaborar com a melhoria do ensino público, além da participação dos professores, 

funcionários e comunidade local, mas sabemos que a participação é algo difícil, é 

cultural, portanto deve ser praticada, construída (LIMA, 2003).  

Libâneo (2007, p.316), nos aponta que: 

 

 A organização escolar entendida como comunidade democrática de 
aprendizagem transforma a escola em lugar de compartilhamento de 
valores e de práticas, por meio do trabalho e da reflexão conjunta 
sobre planos de trabalho, problemas e soluções relacionados à 
aprendizagem dos alunos e ao funcionamento da instituição.  
 

O autor afirma que na maior parte das vezes, a realidade das escolas ainda é 

de isolamento do professor. Sua responsabilidade começa e termina em sala de aula, 

sendo necessária a mudança dessa situação através da adoção de práticas 

participativas, em que os professores aprendam nas situações de trabalho, 

compartilhem com os colegas, conhecimentos, metodologias e dificuldades, discutam 

e tomem decisões sobre o projeto pedagógico curricular, sobre o currículo, sobre as 

relações sociais internas, sobre as práticas de avaliação (LIBÂNEO, 2007). 

 

Essas práticas participativas é que tornam a escola uma comunidade 
de aprendizagem, uma comunidade democrática, favorecendo o 
ensino e a reflexão, valorizando os elementos internos do processo 
educativo, tendo consciência de que cada elemento possui sua 
parcela de responsabilidade, individual, bem como a implicação do 
trabalho coletivo (LIBÂNEO, 2007, p.308). 

 

Neste sentido Libâneo (2007) destaca que a gestão democrática, é atividade 

coletiva que implica a participação e objetivos comuns e também depende de 

capacidades, responsabilidade individuais e de uma ação coordenada e controlada. 

Para ele, sendo a escola, um ambiente social, formado por diferentes sujeitos, das 

mais variadas opiniões e comportamentos é importante considerar as diferentes 

opiniões, lembrando que uma escola democrática não é aquela em que todos fazem o 

querem, mas sim aquela em que todos fazem o que é bom para todos.  

Paro (1997), também defensor da gestão democrática, enfatiza a importância 

da participação da família nas decisões da escola. Para ele, enquanto fenômeno 

social, o processo educativo não pode estar desvinculado do ambiente familiar. Para 

desempenhar sua função, que é levar o aluno a aprender, a escola deve buscar a 
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continuidade entre a educação familiar e a escolar, através da participação da 

população na escola em especial familiares e responsáveis pelos estudantes, 

oferecendo ocasiões de diálogo, de convivência verdadeiramente humana, de 

participação na vida da escola. Para levar o aluno a querer aprender é necessário um 

acordo com os educandos, fazendo-os sujeitos, e com os familiares, trazendo-os para 

o convívio da escola, mostrando-lhes o quanto é importante sua participação e 

fazendo uma escola pública de acordo com seus interesses de cidadãos. 

De acordo com Paro (1987, p.52): 

 
Na medida em que se conseguir a participação de todos os setores 
da escola – educadores, alunos, funcionários e pais – nas decisões a 
respeito de seus objetivos e de seu funcionamento, ter-se-á melhores 
condições para pressionar os escalões superiores no sentido de 
dotar a escola de autonomia e de recursos. 

 

Pensando nos princípios da participação, é necessário que os sistemas de 

ensino criem programas e políticas que ajudem as escolas a interagir com as famílias, 

apoiando assim o processo desenvolvido pelos professores junto aos alunos; cabe à 

escola o cumprimento do direito das famílias à informação sobre a educação dos 

filhos; o envolvimento da família nas condições de aprendizagem dos filhos, nas 

decisões pedagógicas e administrativas da escola; o estreitamento de laços entre a 

comunidade e a escola; o conhecimento da realidade do aluno (CASTRO; 

REGATTIERI, 2010). 

No âmbito escolar já vencemos alguns problemas, relacionados à 

democratização da educação, destacando a escola para todos e a distorção idade-

série na Educação Básica. No entanto, temos que vencer alguns outros desafios, 

como a ênfase na participação efetiva dos membros dos diferentes segmentos da 

escola, em especial da família, nas decisões pedagógicas e administrativas da escola. 

Portanto, é necessário que a escola perceba a necessidade de uma mudança 

de postura em sua administração e coloque realmente em prática os princípios da 

gestão democrática, com foco na autonomia pedagógica, na melhoria da qualidade do 

ensino e, em especial, na participação da família. 
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3. A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA EFETIVAÇÃO DA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 

 

O presente capítulo busca apresentar as políticas públicas relacionadas à 

gestão democrática, com ênfase àquelas que tratam do direito da criança e do 

adolescente à educação, e a participação da família na escola, ressaltando a 

importância da interação escola-família na busca de uma melhor qualidade do 

ensino. Verifica-se que para uma gestão realmente democrática a escola deve 

considerar os princípios da autonomia e participação, sendo necessário um maior 

entendimento da escola sobre a história da família e a organização familiar para a 

elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico. 

 

3.1. Legislação 

 

Ao considerar as legislações brasileiras, destaca-se, dentre os direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes, o direito à Educação. Neste caso, é 

posto de maneira explícita que Estado e Família são corresponsáveis pela sua 

garantia. 

A Constituição Federal de 1988 legitima a infância e juventude, 

reconhecendo sua condição peculiar e a necessidade de proteção contra toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Enfatiza 

como prioridade os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade, à convivência familiar e comunitária e à proteção especial (BRASIL, 1988, 

art. 227). 

Ao apontar o direito da criança e adolescente à educação a Constituição 

Federal de 1988 no artigo 205 determina que: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 
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Sendo dever do Estado e da família garantir a educação às crianças e 

adolescentes, se torna imprescindível que a escola estabeleça uma parceria com as 

famílias, o que leva à necessária implementação de uma gestão democrática nas 

instituições de ensino. 

Em seu artigo 206, a Constituição Federal de 1988 também inclui no Inciso 

VI, a “gestão democrática do ensino público” e estabelece no parágrafo único do 

artigo primeiro que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente”, entendendo a participação social e popular 

como princípio fundamental à democracia. 

Tendo em vista a necessidade de legalizar esses direitos constitucionais, é 

criado, através da Lei nº 8069 de 13 de junho de 1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) que parte do pressuposto que a criança e o adolescente são 

cidadãos independentes de sua condição social. As legislações anteriores eram 

voltadas exclusivamente para o atendimento à criança pobre, considerados em 

“estado de risco”. Por essa razão, o ECA é considerado um instrumento para 

efetivação de uma democracia participativa no trato dos interesses das crianças e 

adolescentes. 

O Estatuto traz em seu artigo 19º que toda criança e adolescente tem direito 

de ser criado e educado no seio de sua família, sendo a família definida no artigo 25º 

como um grupo de pessoas com laços de consanguinidade, de aliança ou afinidade, 

cabendo à escola a responsabilidade da oferta da educação formal, considerando a 

formação integral do aluno. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDBEN 

9394/96) retoma o princípio de “gestão democrática do ensino público”. Nos artigos 

14º e 15º, determina a participação dos profissionais no projeto pedagógico, e da 

comunidade escolar e local, nos conselhos escolares. Além disso, destaca a 

“'progressiva' autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira às 

escolas”. 

Além da Constituição Federal, e da LDBEN (Brasil 1996), o Estatuto da 

Juventude, lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, apresenta na seção II - Do Direito 

à Educação, no Art. 7º que o jovem tem direito à educação de qualidade, com a 

garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não 

tiveram acesso na idade adequada. E trata a gestão democrática nos artigos 12º e 
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13º, afirmando a importância da participação dos jovens nos conselhos e a 

implementação de medidas que garantam o acesso e permanência dos mesmos nas 

escolas e universidades: 

 
Art. 12. É garantida a participação efetiva do segmento juvenil, 
respeitada sua liberdade de organização, nos conselhos e instâncias 
deliberativas de gestão democrática das escolas e universidades. 
 
Art. 13. As escolas e as universidades deverão formular e implantar 
medidas de democratização do acesso e permanência, inclusive 
programas de assistência estudantil, ação afirmativa e inclusão social 
para os jovens estudantes. (BRASIL, 2013) 
 

Mais recentemente o Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei 

Complementar nº146 de 25 de junho de 2014, também trata da gestão democrática 

e define no artigo 2º a promoção do princípio da gestão democrática da educação 

pública. Tendo como uma de suas metas:  

 

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a 
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios 
técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 
técnico da União para tanto. 
 
Estratégias: 
19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na 
área da educação para os entes federados que tenham aprovado 
legislação específica que regulamente a matéria na área de sua 
abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, 
conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, 
critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação 
da comunidade escolar; 
 
19.2) ampliar os programas de apoio e formação aos (às) 
conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e controle 
social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, dos 
conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes 
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas 
públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço 
físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à 
rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções; 
 
19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a 
constituírem Fóruns Permanentes de Educação, com o intuito de 
coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital bem como 
efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e dos seus 
planos de educação; 
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19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a 
constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações 
de pais, assegurando-se lhes, inclusive, espaços adequados e 
condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua 
articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das 
respectivas representações; 
 
19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos 
escolares e conselhos municipais de educação, como instrumentos 
de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, 
inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 
assegurando- se condições de funcionamento autônomo; 
 
19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da 
educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos 
político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar 
e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na 
avaliação de docentes e gestores escolares; 
 
19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e 
de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino; 
 
19.8) desenvolver programas de formação de diretores e gestores 
escolares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de 
subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos 
cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão (BRASIL, 
2014). 

 
Percebe-se que a legislação supracitada destaca que para garantir o direito 

da criança e adolescente à educação é fundamental a efetividade da gestão 

democrática. O Estado e a família são os principais responsáveis pelo cumprimento 

desse direito, tornando fundamental a interação escola-família. Esse trabalho 

colaborativo se desenvolve em parceria, e se materializa nas práticas democráticas 

de gestão escolar.  

 

3.2. Relação escola e família 

 

A gestão democrática propõe uma educação com relevante valor social, pois 

será a partir de uma ação coletiva que as mudanças acontecerão. Entre os autores 

que abordam o tema, apresentaremos Bordignon (2005), Paro (1997), Hora (1998) e 

Veiga (2004). Além disso, será abordada a importância do reconhecimento das 

famílias pelas escolas de acordo com Goldani (1993) e Moreira (2013) e a 

importância da interação escola-família para a efetivação da Gestão Democrática na 
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busca de uma educação de qualidade, através dos textos de Castro e Regattieri 

(2010).  

Para Bordignon (2005), gestão é o diálogo, como forma superior de encontro 

das pessoas e solução dos conflitos. Para uma educação democrática, 

emancipadora, cidadã, é necessário que as comunidades escolar e local participem 

efetivamente nos conselhos, com autonomia para exercer seu poder cidadão na 

gestão das instituições públicas de educação. 

O autor defende a ideia de que a gestão democrática dos sistemas de 

ensino e das escolas públicas é hoje um dos fundamentos da qualidade da 

educação, como exercício efetivo da cidadania. Para ele, democracia e cidadania se 

fundamentam na autonomia, que é um dos maiores desafios da escola. Escolas e 

cidadãos privados da autonomia não terão condições de exercer uma gestão 

democrática, de educar para a cidadania.  

Paro (1997), também defensor da Gestão democrática, afirma que para 

desempenhar sua função, que é levar o aluno a aprender, a escola deve buscar a 

continuidade entre a educação familiar e a escolar, através da participação da 

população na escola em especial pais e responsáveis pelos estudantes, oferecendo 

ocasiões de diálogo, de convivência verdadeiramente humana, de participação na 

vida da escola. Destacando que, para levar o aluno a querer aprender é necessário 

um acordo com os educandos, fazendo-os sujeitos. Com relação às famílias, 

trazendo-as para o convívio da escola, mostrando-lhes o quanto é importante sua 

participação e fazendo uma escola pública de acordo com seus interesses de 

cidadãos.  

Hora (1998) evidencia, portanto, o papel da escola para a afirmação da 

cultura da comunidade e para a sua melhor percepção do mundo, sendo necessário 

que a instituição escolar observada não apenas elabore ações que permitam a 

efetivação da Gestão Democrática, mas também informe a comunidade escolar e 

local o conceito de democracia e a sua importância. Uma instituição que se diz buscar 

a implantação da gestão democrática deve, necessariamente, trazer esse debate para 

toda a comunidade escolar, de maneira com que se apropriem do conceito e da 

prática da participação democrática. 

Ao abordar o tema em questão, Veiga (2004) destaca que é necessário 

repensar a estrutura de poder da escola, permitindo a prática da participação 
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coletiva, que evidencia a reciprocidade, a solidariedade e a autonomia, anulando a 

dependência de órgãos intermediários que elaboram políticas educacionais das 

quais a escola é mera executora. A autora aponta que a gestão democrática, no 

interior da escola, não é um princípio fácil de ser consolidado, pois se trata da 

participação crítica na construção do projeto político pedagógico e na sua gestão. 

Para ela, o projeto político pedagógico, é a identidade da escola, sendo necessário 

que educadores, funcionários, alunos e familiares definam o seu fim: o tipo de escola 

que almejam, o tipo de cidadão que pretendem formar. No entanto, podemos 

observar que a participação da família na elaboração, execução e avaliação do PPP 

ainda é tímida, tornando fundamental que a comunidade escolar desenvolva um 

trabalho de reconhecimento das famílias de seus alunos, identificando o porquê da 

pouca participação e conhecendo a organização familiar do aluno. 

Para Goldani (1993), primeiramente, é fundamental acabar com o mito da 

família desestruturada, termo ainda muito utilizado por profissionais da área de 

educação. É necessário perceber as transformações da família, entendendo que 

elas não só respondem às transformações sociais, econômicas e demográficas, mas 

também as geram. A autora aponta que a família contemporânea passa por uma 

transformação interna da qual o Estado e outras instituições interferem direta e/ou 

indiretamente. Criam legislação nos diferentes códigos civis, delimitando direitos e 

obrigações dos membros da família, além das políticas públicas que interferem de 

alguma forma na reprodução dos seus membros. Destaca as políticas sociais 

relacionadas à queda da fecundidade no Brasil e àquelas voltadas à melhoria das 

condições de vida da população (saneamento básico, medicina preventiva), 

resultando em alterações na concepção de família e nas estruturas de idade da 

população, permitindo que as pessoas vivam por mais tempo nos diferentes papeis 

da concepção familiar, aumentando as chances de convivência entre as gerações. 

Além disso, é importante considerar as estatísticas que apontam uma maior 

participação da mulher e dos filhos no mercado de trabalho, bem como na crescente 

contribuição destes para o orçamento doméstico. Isso porque resulta em alterações 

dos hábitos e relações entre os membros da família, enfraquece a autoridade 

parental e indica um modelo menos hierárquico e mais democrático de família. Com 

base nestas informações, cabe às instituições de ensino considerarem a 

participação das mães no mercado de trabalho, o que pode levar à pouca 
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disponibilidade para uma participação ativa na escola. Isso indica que, é necessário 

realizar uma adaptação dos horários e formas de atendimento das mesmas 

(GOLDANI, 1993). 

Para Goldani (1993), a família está modificada, devido ao rápido descenso 

da fecundidade, a produção independente (mães solteiras) e as novas formas de 

uniões entre os sexos. Além disso, é importante considerarmos a maior 

sobrevivência feminina, com uma expectativa de vida de cerca de seis anos a mais 

que os homens, juntamente com as rupturas matrimoniais, o que possibilitou um 

aumento de famílias monoparentais. 

Com todas essas transformações encontram-se hoje diversas configurações 

de família sendo destacados por Moreira (2013) a família nuclear composta de pai, 

mãe e filhos, configurado pela mídia e livros didático como um “modelo” o que não 

representa de fato o que ocorre na realidade. Há famílias monoparentais femininas, 

chefiadas pelas mães e monoparentais masculinas, chefiadas pelos pais, famílias 

monoparentais feminina extensa, com mãe, filhos e outros adultos e monoparentais 

masculina extensa, com pai, filhos e outros adultos, além das famílias com avós, 

filhos e netos (nuclear extensa), famílias com casal e filhos de diferentes pais 

(nuclear reconstituída), famílias colaterais (irmãos maiores de idade cuidam dos 

menores), famílias de genitores ausentes (nem o pai nem a mãe estão presentes, 

são cuidados por outros adultos) e famílias de casais homossexuais 

(homoparentais). 

Em função dessa diversidade é de extrema importância que a comunidade 

escolar conheça, respeite e considere essas novas configurações familiares para 

que possa entender um pouco mais sobre a vida dos alunos. Cabe aos sistemas de 

ensino o estabelecimento de programas e políticas que ajudem as escolas a interagir 

com as famílias, apoiando assim o processo desenvolvido pelos professores junto 

aos alunos. 

Castro e Regattieri (2010) enfatizam que cabe à escola o cumprimento do 

direito das famílias à informação sobre a educação dos filhos, o fortalecimento da 

gestão democrática, o envolvimento da família nas condições de aprendizagem dos 

filhos, o estreitamento de laços entre a comunidade e a escola, o conhecimento da 

realidade do aluno etc. Para as autoras, ao elaborar os projetos e políticas, cada 

município ou escola estaria criando e estruturando suas próprias ações, conectadas 
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ao conjunto das demais práticas educacionais consideradas válidas para a sua 

realidade. Inclui-se a importância do desenvolvimento de projetos de intervenção 

que considerem os diferentes modelos de família, suas especificidades, 

disponibilidades e necessidades, para que assim possa ser implementada uma 

gestão realmente democrática. 

Nos estudos de Castro e Regattieri (2010) são apontadas algumas ações 

realizadas por escolas públicas para favorecer a interação escola-família. Dentre 

elas podemos destacar as visitas dos professores ou agentes da educação ao 

domicílio dos alunos, criação de serviços especiais pelas secretarias municipais, 

com psicólogos e assistentes sociais para fazer a ponte entre as escolas. Em redes 

maiores, os mecanismos para falar e ouvir as famílias incluíram fóruns, serviços de 

telefone gratuito e publicações distribuídas em domicílio. Também foram 

identificadas iniciativas nas quais os familiares dos alunos se faziam presentes em 

espaços escolares como o recreio, apoio em sala de aula, empréstimo de casas 

para o reforço escolar. Destaca-se que a participação de outros adultos no ambiente 

escolar pode gerar uma pressão extra sobre a carga de responsabilidades parentais 

e pode causar desconforto aos profissionais da educação.  Desse modo é 

necessária a preparação de todos os envolvidos no programa para que atuem com 

segurança, através da estruturação de linhas de formação continuada, apoio e 

monitoramento das atividades que serão planejadas e executadas pelos professores 

e gestores escolares. 

É preciso que o Projeto Político Pedagógico das escolas contemplem a 

aproximação da família na escola em diferentes situações e não somente àquelas 

relacionadas à infrequência e mau desempenho escolar. A família precisa se sentir 

parte integrante também da formação escolar dos seus filhos, possibilitando que a 

interação escola-família contribua para a formação integral das crianças e 

adolescentes (CASTRO; REGATTIERI, 2010).  

 Verifica-se, assim, que as políticas públicas referentes ao direito 

fundamental da criança à Educação são de inteira responsabilidade do Estado e da 

família. Destaca-se, no presente estudo, que para a efetivação da garantia desse 

direito a interação escola-família é essencial. Um envolvimento da família por meio 

do desenvolvimento de ações que contemplem de fato essa interação, fazendo com 

que ela se sinta parte integrante do processo de desenvolvimento escolar das 
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crianças, participando efetivamente da elaboração, execução e avaliação do Projeto 

Político Pedagógico da escola. 

 

3.3. Participação da família e comunidade local na APM, Conselho de Escola e 

Projeto Político Pedagógico  

 

Para o embasamento teórico sobre a participação da família e comunidade 

local na APM, Conselho de Escola e Projeto Político Pedagógico será utilizado 

material do Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (BRASIL, 2004a, 

2004b, 2006a, 2009) e textos de Veiga (2007) e Bordignon (2005). 

De acordo com Veiga (2007) a gestão democrática inclui, necessariamente a 

ampla participação dos representantes dos diferentes segmentos da escola, nas 

decisões administrativo-pedagógicas. Para ela, a gestão democrática, no interior da 

escola, não é um princípio fácil de ser consolidado, pois se trata da participação 

crítica na construção e na gestão do Projeto Político Pedagógico. 

Pensando nessa participação dos diferentes segmentos podemos considerar 

os órgãos colegiados, que devem ser constituídos por representantes de todos os 

segmentos da escola.  Bordignon (2005) afirma que os conselhos de educação no 

Brasil foram concebidos como órgãos de Estado, no sentido que falam ao Governo 

em nome da sociedade e buscam preservar a coerência e a continuidade das 

políticas públicas. O Estado tem o sentido do permanente e representa, nos regimes 

republicanos democráticos, o eixo condutor e a continuidade da vontade nacional, 

em face da transitoriedade dos governos. Assim, os conselhos, enquanto órgãos de 

Estado assumem o caráter da permanência, da garantia da continuidade das 

políticas públicas. Neste sentido, os conselhos foram criados como fóruns da 

vontade plural da sociedade, para situar estrategicamente a formulação das políticas 

educacionais acima e alem da transitoriedade dos mandatos executivos, mas 

sintonizados com aos movimentos das aspirações nacionais (BORDIGNON, 2005). 

O autor evidencia que em seu papel mediador entre a sociedade e o 

Governo, os conselhos, fiéis a sua função de Estado, precisam aceitar as diferenças, 

trabalhar no contraditório, sem cair na armadilha de pretender reduzir a vontade da 

sociedade a do Governo, ou vice-versa ou, pior ainda, querer reduzir a vontade de 

ambos a sua própria, situando-se numa “terceira margem do rio”, desconectados 
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tanto da sociedade, quanto do Governo. O mesmo raciocínio vale para o Governo, 

na sua função de gestor das aspirações nacionais. 

O significado dos Conselhos Escolares, concebidos pela LDBEN, na 

educação básica, parte do mesmo pressuposto de expressar a voz da sociedade, 

como exercício de poder, via participação, das “comunidades escolar e local” (LDB, 

art.14º). Sua atribuição é dizer ao governo (da escola) o que a comunidade quer, o 

que deseja ver feito, deliberando e aconselhando os dirigentes, no que julgarem 

prudente, sobre as ações a empreender e os meios a utilizar para o alcance dos fins 

da escola. Os conselhos não falam pelos dirigentes (governo), mas aos dirigentes 

em nome da sociedade. Por isso, para poder falar em nome da sociedade a partir 

dos diferentes pontos de vista, para traduzir os anseios da comunidade e não 

simplesmente legitimar a voz da direção, a composição dos conselhos precisa 

representar a diversidade, a pluralidade das vozes de sua comunidade 

(BORDIGNON, 2005). 

Bordignon (2005) enfatiza que os sistemas de ensino e as escolas públicas 

pertencem aos cidadãos, ao público. Se percebidas como pertencentes aos 

governantes, aos dirigentes e corporações, estaremos diante da concepção 

patrimonialista do bem público, da apropriação, que leva ao jogo dos interesses dos 

donos do poder. Ao contrário, se percebida como pertencendo ao público, a 

cidadania, teremos a concepção democrática, cidadã, da res publica, que leva ao 

jogo do projeto coletivo de vida. E nesta concepção, a participação deixa de ser 

mera colaboração, para tornar-se exercício de poder dos cidadãos sobre aquilo que 

lhes pertence, e que diz respeito aos objetivos coletivos. O cidadão governante e o 

novo ator do Estado democrático.  

Mudar a concepção de pertença do bem público é essencial para o efetivo 

exercício da cidadania, que se fundamenta na autonomia e na participação, como 

exercício de poder. Ambas, por sua vez, fundamentam o princípio da gestão 

democrática da educação pública. Essa mudança de paradigma a Constituição e a 

LDBEN já instituíram, mas, para que o novo paradigma tome efetivamente o lugar do 

velho, a caminhada das práticas sociais requer insistência, persistência e presença 

na consciência dos cidadãos (BORDIGNON, 2005).  

O caderno 1 do Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares  

defende que para que a gestão democrática seja realmente colocada em prática, é 
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necessário que a escola pública, além de formar o cidadão crítico, ético e 

participativo deve ser um lugar privilegiado para o exercício da democracia 

participativa. Para isso, a escola deve estar aberta para opiniões e críticas, 

conscientizando a comunidade escolar e local que todos são parte integrante do 

processo, destacando a importância da atuação dos conselhos (BRASIL, 2004a). 

O texto também trata da formação dos conselhos e suas funções, tendo 

destaque a sua atribuição de deliberar sobre questões político-pedagógica, 

administrativas e financeiras da escola. Além disso, cabe aos conselhos analisar as 

ações e empreender os meios que serão utilizados para o cumprimento das 

finalidades. Esse é um lugar de participação e decisão, um espaço de discussão, 

negociação que possibilita a participação social. É colocada, também, a importância 

do Projeto Político Pedagógico e a necessidade da participação do Conselho 

Escolar na elaboração do documento. 

Entre as funções dos Conselhos o documento destaca as deliberativas 

(decisão do PPP, elaboração de normas, organização e funcionamento da escola), 

as consultivas (análise das questões encaminhadas pelos diversos segmentos da 

escola para possíveis sugestões e soluções), as fiscais (acompanhamento das 

ações e avaliação) e as mobilizadoras (responsáveis por promover a participação e 

envolvimento da comunidade escolar e local, contribuindo para a efetivação da 

gestão democrática e para a melhoria da qualidade social). 

O caderno 2 do Programa de fortalecimento do Conselho Escolar afirma que 

o Conselho Escolar possibilita que a gestão deixe de ser exercida por uma só 

pessoa e passa a ser colegiada. Neste caso, tem a participação da comunidade 

escolar e local para, juntas construírem uma educação de qualidade e socialmente 

relevante, dividindo o poder e as responsabilidades, constituindo uma gestão 

democrática (BRASIL, 2004b). Para que a Gestão Democrática seja implementada é 

necessário que o Conselho Escolar seja colocado em prática, proporcionando a 

participação nas decisões e na elaboração das ações previstas pela escola por 

todos os segmentos da instituição. 

O material também apresenta a metodologia Círculo de Cultura para ser 

implementada nas reuniões de Conselho Escolar, a qual viabiliza o estudo e o 

espaço para reflexões e tomadas de decisões. A metodologia trabalha com as 

relações humanas de colaboração, co-responsabilidade e solidariedade. Essa 
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metodologia exige respeito e re-conhecimento da contribuição do outro e o diálogo, 

sendo o objeto de estudo do Círculo de Cultura, no caso do Conselho Escolar, a 

qualidade social da educação escolar (BRASIL, 2006a). 

 Ao se utilizar essa metodologia em uma escola pretende-se 

compreender as relações políticas e pedagógicas que se estabelecem no seu 

interior, e as suas relações com o seu contexto social, tendo um maior 

comprometimento e estimulando o espírito investigativo de todos os envolvidos. 

 O caderno 6 (BRASIL, 2006a) destaca que no processo metodológico 

de um Círculo de Cultura há três momentos: 

A investigação - em que se levantam as situações-problemas, definindo e 

compreendendo suas origens. Tem como objetivo principal compreender o problema 

a fundo, sendo necessário realizar um diagnóstico. Para isso, é necessário 

estabelecer os procedimentos e instrumentos que serão utilizados e registrar o que é 

observado. Além disso, é necessário considerar os atores envolvidos, o cenário e a 

situação-problema. Nesse momento, é importante apurar o olhar sobre os 

problemas, não perdendo o foco principal que é a aprendizagem dos alunos. 

A tematização - reflexão, estudo e fundamentação teórica, em que se 

discutem as situações-problema, situando-as no seu contexto e buscando ampliar a 

compreensão do problema a partir do conhecimento dos participantes e buscando 

outros conhecimentos. Nesse momento é importante superar o espontaneismo, 

enfrentando o problema com seriedade, além da necessidade do trabalho coletivo, 

desenvolvendo atividades coordenadas por um dos membros do grupo para 

organização pedagógico-didática.  

É necessária uma abordagem teórico-temática, pensando o problema além 

dos muros da escola e considerando o contexto histórico, para efetivamente 

enfrentá-lo. Com base nos fundamentos teóricos e dispositivos legais o Coordenador 

do Círculo de Cultura deve organizar uma discussão. 

É importante que o Círculo de Cultura tenha um assunto ou tema, o 

coordenador deve preparar uma situação provocativa, utilizando diferentes recursos 

e estratégias para a motivação do grupo. Esse nunca dá a resposta pronta, atua 

como um mediador nas discussões, estimulando a participação de todos. 

A proposição - programação, elaboração de uma proposta, em que se 

definem as alternativas de solução ou projeção de ações para a superação dos 
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problemas. Nesse momento ocorre a elaboração de um projeto de ação e definição 

do acompanhamento das atividades do projeto. 

Conclui-se que a metodologia do Círculo de Cultura possibilita a participação 

crítica da comunidade escolar e também da comunidade local e as orientações 

apresentadas são subsídios para que cada grupo defina o seu caminho, contribuindo 

para a democracia e emancipação humana. 

Outra ação importante apresentada pelo Programa de Fortalecimento do 

Conselho Escolar é o Fórum, apresentado como um canal de participação e 

aprendizado democrático em rede, com natureza propositiva, e como contribuição 

efetiva para reflexões e ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino. É 

constituído a partir da necessidade sentida pelos conselhos escolares de construir 

um diálogo, numa relação política horizontal em que cada conselho anuncia a sua 

palavra, sendo um espaço de criatividade e conhecimento da realidade para a 

proposição de soluções que venham contribuir para a melhoria da qualidade de 

ensino (BRASIL, 2009).  

Mais do que uma reunião de pessoas, o Fórum pode ser um espaço 

privilegiado de articulação entre comunidade e governo. São os conselheiros que 

integram a comunidade ao Fórum, que fazem com que cada um perceba que pode 

contribuir, e muito, com a melhoria da qualidade da educação do município, se 

apropriando do projeto e se reconhecendo dentro dele, provocando o 

amadurecimento das pessoas envolvidas na busca de soluções negociadas e no 

exercício da cidadania ativa. O Fórum é o responsável por trazer ao debate as 

demandas da comunidade no âmbito educacional e, assim, garantir que a população 

seja ouvida e atendida de forma satisfatória (BRASIL, 2009). 

De acordo com essas considerações podemos concluir que o Fórum é um 

espaço de diálogo e troca de ideias na construção de conhecimento e reflexões e 

ações voltadas para a melhoria da qualidade de ensino, contudo as raízes de 

articulação são fundamentais para envolver a comunidade no projeto político 

pedagógico de acordo com a realidade. 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo retomar-se-á os objetivos de pesquisa, para que possa tornar 

claro o percurso metodológico de cada um deles. Será descrito a inserção da 

pesquisadora no campo, o lócus de pesquisa, a escolha dos instrumentos e sujeitos 

e formas de análise.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que, segundo Minayo e Sanches 

(1993) tem como objetivo investigar valores, saberes, representações e opiniões, de 

uma determinada realidade social. A pesquisa qualitativa pode abarcar diferentes 

estratégias de investigação, dentre elas, a característica de ser feita no campo, ou 

seja, no ambiente natural em que ocorrem as situações ou comportamentos dos 

sujeitos pesquisados (BOGDAN; BILKEN, 1994).  

Dentre as pesquisas qualitativas, foi realizado um estudo de caso. Desde as 

décadas de 60 e 70 o estudo de caso é utilizado pela área educacional, como um 

estudo descritivo da escola. Realiza-se um estudo da particularidade e da 

complexidade de um caso singular, portanto os conhecimentos oriundos dos estudos 

de caso são de natureza diferente daqueles gerados por outras pesquisas, isso 

porque é mais contextualizado, e atende a quatro características principais: (1) 

particularidade: estudo de caso focaliza uma situação, um fenômeno particular; (2) 

descrição: detalhamento completo e literal da situação investigada; (3) heurística: 

ideia de que o estudo de caso ilumina a compreensão do leitor sobre o fenômeno 

estudado; (4) indução: em sua maioria, os estudos de caso se baseiam na lógica 

indutiva (ANDRÉ, 2005).  

Além das questões apontadas, considera-se necessário realizar algumas 

ponderações acerca da inserção da pesquisadora no lócus de pesquisa. Acredita-se 

que não podemos considerar um estudo tipo etnográfico, por: (1) restringir seus 

dados às entrevistas; (2) não há um contato prolongado da pesquisadora com os 

entrevistados; (3) não há obtenção de dados observacionais; (4) não tem como foco 

o processo; (5) não utiliza fontes variadas de dados (ANDRÉ, 1989).  

Ao analisar a literatura sobre metodologia de pesquisa, acredita-se que o 

presente estudo possua algumas características da pesquisa participante, e da 

pesquisa-ação. No caso da pesquisa participante, haveria o intenso envolvimento 

com o grupo pesquisado que, neste caso, é anterior à pesquisa. Esse envolvimento 
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colaborou para definir o objeto de estudo e é prevista a restituição dos resultados da 

pesquisa, com posterior análise para transformá-los em ações concretas, em prol da 

melhoria da escola (BRANDÃO; BORDA, apud ANDRÉ, 1989). No caso da pesquisa 

ação, ele se encaixa na perspectiva de ação, pois há o interesse de desenvolver um 

estudo sobre uma intervenção (ANDRÉ, 1989). A intervenção a ser considerada se 

refere às ações que vem sendo colocadas em prática desde o início da entrada da 

atual gestão pedagógica. 

 

4.1. Relação da Pesquisadora no Lócus de Pesquisa 

 

Neste tópico será apresentada um pouco da história da pesquisadora, e seu 

envolvimento com o campo de trabalho. A opção por inserir essa informação na 

metodologia baseia-se na perspectiva teórico-metodológica proposta por Rossetti-

Ferreira et al (2008) que propõe olhar o pesquisador como um ferramenteiro, pois 

seu papel não seria de aplicar instrumentos já construídos, mas é aquele que 

constrói suas ferramentas na relação com o objeto de estudo. Assim, o lugar que o 

pesquisador ocupa no mundo, vai influenciar suas motivações para a pesquisa, 

assim como a construção dos instrumentos.  

Reconhece-se o quanto é delicado um pesquisador coletar e analisar dados 

no local onde trabalha, contudo, defende-se que, especialmente no caso de um 

Mestrado Profissional, a formação em pesquisa no campo de atuação, é algo 

essencial. É dotar o profissional da capacidade de coletar e analisar dados do 

trabalho desenvolvido, para posterior intervenção. Isso implica num exercício 

rigoroso de afastamento emocional dos dados levantados, para que possam ser 

analisados de maneira a evitar, ao máximo, as influencias dos conhecimentos já 

existentes, que não passaram por uma reflexão rigorosa, a respeito do campo 

investigado. Desse modo, serão apresentadas algumas informações que foram 

julgadas necessárias, para melhorar a contextualização da produção da presente 

pesquisa. 

A pesquisadora é bacharel em Letras Tradutor e Intérprete, licenciada em 

Letras Português/ Inglês/ Espanhol e Pedagogia, pós-graduada em Língua Inglesa e 

Educação a distância. Tem experiência de nove anos no magistério, tendo atuado 

em diversas áreas da Educação, entre elas como professora de Língua Portuguesa, 
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professora de Língua Inglesa, tutora, orientadora de disciplina e coordenadora 

pedagógica. Em 2010 iniciou na Coordenação Pedagógica da escola pesquisada e, 

antes mesmo de assumir o cargo, foi orientada que a equipe de professores 

reclamava da pouca participação da família na escola, e que deveria mudar esse 

quadro. 

Inicialmente foi necessário conhecer a realidade da escola como um todo, o 

perfil dos profissionais integrantes da equipe gestora, dos professores, funcionários 

e também dos pais dos alunos da Unidade Escolar (UE). Foi verificado que a pouca 

participação era algo preocupante, desse modo, juntamente com a equipe gestora, 

foi realizado um trabalho de conscientização dos professores sobre a importância da 

aproximação junto às famílias, para fazê-las sentir parte da escola. Muitos estavam 

resistentes, pois acreditavam que a participação referia-se apenas à escuta de 

cobranças e aceite de punições. Desse modo utilizou-se as Reuniões de Estudos 

Pedagógicos para o trabalho de conscientização e reflexão sobre como, e porque, 

as famílias deveriam participar mais ativamente na escola. Foram realizados estudos 

de textos que tratavam sobre do tema, e reflexões sobre a realidade da UE, 

considerando principalmente a escolaridade dos pais e/ou responsáveis, suas 

expectativas sobre a escola, e a sua disponibilidade. 

 Considera-se que o trabalho com as famílias é uma das atribuições do 

coordenador pedagógico, que não está isenta de dificuldades e conflitos. As 

estratégias educativas adotadas pelas famílias podem se apresentar 

complementarem às da escola, mas podem também ser distintas, pautadas em 

diferentes concepções, valores, contextos socioeconômicos (PLACCO; ALMEIDA, 

2006).  

Na reelaboração do Projeto Político-Pedagógico (PPP) em 2012 teve-se um 

olhar para a participação das famílias, no entanto, verificou-se que elas ainda 

participaram de maneira tímida, dando poucas opiniões, restritas aos aspectos 

administrativos. 

Em 2013 houve um interesse da pesquisadora para um estudo mais 

aprofundado sobre o tema, na ânsia de querer fazer algo novo e diferente para 

melhorar o seu trabalho. Isso incluía garantir e zelar pela interação escola e família, 

que as envolvesse na tomada de decisões coletivas, que contribuíssem para a 

melhoria da qualidade da educação, com vistas à implantação de uma gestão 
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democrática. Por essa razão resolveu se inscrever no processo seletivo do 

Programa de Pós Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas com 

o tema Participação da Família na Elaboração, execução e avaliação do Projeto 

Político-Pedagógico da escola. Desde então como coordenadora-pesquisadora 

procura estudar as ações que foram colocadas em prática pela escola, a fim de que 

essa análise possa subsidiar novas ações voltadas para a interação escola e família, 

tendo como objetivo principal a aprendizagem do aluno. 

 

4.2. Caracterização da escola 

 

Para a caracterização da escola foi utilizado o Planejamento Anual de 2014, 

pautado no Projeto Político Pedagógico, documento principal da instituição. O lócus 

da pesquisa é uma Escola Municipal de Educação Básica, de uma cidade do interior 

do Estado São Paulo. O bairro é residencial, localizado na área periférica da cidade, 

novo e carente de infraestrutura, não possui Unidade Básica de Saúde, posto 

policial, área de lazer, ginásio poliesportivo e outros. 

Nessa instituição é oferecida a Educação Infantil (Fase I e Fase II) e o 

Ensino Fundamental I, atendendo as crianças do bairro entre 3 e 10 anos de idade. 

De acordo com o Planejamento Anual, no ano da pesquisa de campo (2014) a 

escola tinha uma demanda de 537 alunos, sendo 391 atendidos na unidade, e 146 

na escola anexa. 

As turmas foram organizadas em 15 salas de aula no período da manhã: 

FIA, FIB, FIIA, FIIB, FIIE, 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 3ºA, 3ºB, 4ºA, 4ºB, 5ºA e 5ºB e 15 salas 

de aula no período da tarde: FIC, FID, FIIC, FIID, 1ºC, 1ºD, 1ºE, 2ºC, 2ºD, 2ºE, 3ºC, 

3ºD, 4ºC e 5ºC totalizando 30 salas. 

A equipe gestora era composta por uma diretora com formação em Letras e 

Pedagogia, especialização em Didática e Educação Infantil e Mestrado em 

Linguística, tendo experiência de um ano na função; uma coordenadora pedagógica 

com formação em Tradutor e Intérprete, Letras e Pedagogia, especialização em 

Língua Inglesa e Educação a Distância e cursando o mestrado em Políticas 

Públicas, com experiência de quatro anos no cargo; uma pedagoga com formação 

em administração e pedagogia, especialização em deficiência mental, 

psicopedagogia e Teorias, Práticas na Educação e cursando especialização em 
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Administração Escolar, com experiência de cinco anos no cargo; uma pedagoga da 

Sala de Recursos Multifuncional com formação em Ciências Biológicas e Matemática 

e Pedagogia e especialização em Psicopedagogia, com experiência de 1 ano no 

cargo e uma orientadora educacional com formação em Pedagogia e experiência no 

cargo de 5 anos (vide anexo 1). 

Fazia parte da equipe de funcionários três ajudantes gerais, duas inspetoras, 

quatro merendeiras, uma escrituraria, uma secretária e um jovem aprendiz. A equipe 

de professores era composta por 39 professores, com 0 a 27 anos de experiência no 

magistério, sendo que 34 (87%) já atuavam nesta UE no ano de 2013 e 5 (13%) 

eram professores novos na escola, sendo 1 convocado no concurso em 2014.  O 

quadro de professores era composto de 100% de professores de sala do sexo 

feminino (vide anexo 1). 

Além dos professores titulares da sala, a escola contava com dois 

professores de Educação Física e quatro professores de Educação Musical com 2 e 

35 anos de experiência, respectivamente. 

O Planejamento da escola também apresenta as entrevistas realizadas na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, nos períodos de 24 a 26 de fevereiro de 

2014, totalizando a participação de 423 (79%) - pais ou responsáveis. Na pesquisa 

foi apresentado que 52% das mães tinham entre 26 e 35 anos, 53% dos pais tinham 

entre 31 e 40 anos, 49% das mães não eram alfabetizadas ou não tinham o Ensino 

Fundamental completo, 59% dos pais não eram alfabetizados ou não tinham o 

Ensino Fundamental completo, 48% das famílias eram católicas e 37% eram 

evangélicas, 35% das mães eram do lar e 38% dos pais trabalhavam na indústria, 

66% das famílias tinham renda familiar inferior a dois salários mínimos e que 15% 

dos alunos apresentavam problemas de saúde como: hidrocefalia, adenoide, 

epilepsia, alergia, colesterol alto, falta de ar, bronquite, sinusite, rinite, dermatite 

tropical, asma, cardíaco, convulsão, dermatite, estenose pulmonar. Essas 

entrevistas são padronizadas, elaboradas por gestores da Secretaria Municipal de 

Educação de Franca e aplicadas em todas as escolas do município para traçar o 

perfil das famílias (vide anexo 2). 

 

4.3. Ações desenvolvidas em 2014 
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Abaixo serão listadas algumas ações realizadas pela equipe gestora da 

escola, no ano de 2014, sendo elas: 

- Reunião bimestral  

- Atendimento aos familiares pelo(a) professor(a) no horário de Educação Física e 

Educação Musical 

- Atendimento aos familiares pelo Orientador Educacional 

- Atendimento aos familiares pela Pedagoga e Pedagoga da Sala de Recurso 

Multifuncional (SRM) 

- Atendimento aos familiares pela Diretora 

- Atendimento aos familiares pela Coordenadora Pedagógica 

- Reunião da Associação de Pais e Mestres 

- Reunião do Conselho de Escola  

- Reuniões com a equipe gestora com os pais que não compareceram à reunião 

bimestral – após o horário de trabalho - às 17h30 (1º e 2º bimestre), com 

apresentação das informações gerais da escola e apresentação dos resultados dos 

alunos; 

- Dia da família na escola (abertura da escola aos sábados para a participação da 

família e comunidade local em atividades recreativas e culturais) (2º semestre). No 

primeiro dia foi feita uma aula de ginástica com os pais e filhos, e logo após foram 

apresentados à família os jogos do Projeto Pensamento Estratégico, que estavam 

sendo trabalhados em sala de aula; os pais puderam jogar com seus filhos. No 

segundo dia aconteceu a inauguração da biblioteca da escola, sendo os familiares 

informados sobre a dinâmica de utilização do espaço e puderam ler livros com as 

crianças; 

- Convite à família para participação no dia da premiação do Concurso de Produção 

de desenho e texto e Olimpíada de Matemática (2º semestre);  

- Reunião com os familiares dos alunos do 2º, 3º, 4º e 5º ano sobre as avaliações 

externas (ANA, SARESP) – explicação sobre o que são avaliações e apresentação 

dos resultados da escola; 

- Entrevistas com mães, professores e diretora sobre gestão democrática e 

participação da família na escola (2º semestre) para percepção da participação da 

família na escola e levantamento de dados para elaboração de futuras ações. 
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Com base na ação realizada em 2014, pensou-se na continuidade com as 

reuniões da equipe gestora – bimestrais após o horário de trabalho dos pais e sobre 

avaliações externas, explicando o que são as avaliações, apresentando aos pais os 

resultados da escola e possibilitando a discussão sobre os mesmos. 

Apesar dos esforços da equipe, verifica-se que os estudos sobre o tema 

devem ser enfatizados e com base na literatura e nos documentos outras ações 

devem ser priorizadas. 

 

4.4. Coleta de dados e Análise 

 

Neste tópico será apresentada a coleta de dados da pesquisa, seguida da 

proposta de análise dos dados. Essa coleta foi realizada por meio de entrevistas.  

 

4.4.1. Entrevistas semi-estruturadas 

 

As entrevistas semi-estruturadas continham questionamentos que foram 

construídos com apoio em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da 

pesquisa, sendo que esses questionamentos podem dar frutos a novas hipóteses, 

extraídas a partir das respostas dos informantes (TRIVIÑOS, 1987).  Segundo o 

autor, ela “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” e exige a presença consciente e 

participante do pesquisador, no processo de coleta de dados (TRIVIÑOS, 1987, p. 

152).   

Triviños ainda acrescenta que a entrevista se justifica em função das 

perguntas contribuírem para a descoberta dos significados e/ou comportamentos 

das pessoas em determinados contextos. As entrevistas semi-estruturadas foram 

utilizadas para procurar responder ao objetivo específico I, a saber: Investigar junto 

aos professores e familiares, como foi feita a construção do Projeto Político 

Pedagógico, e como vem sendo sua execução e avaliação. Foram construídas com 

base na literatura utilizada no trabalho, nos conhecimentos da aluna-pesquisadora, 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB, além do material do 

programa nacional de fortalecimento dos conselhos escolares do Ministério da 

Educação-MEC (Vide apêndice 1). 
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Participantes da pesquisa: as entrevistas foram realizadas com a diretora da 

escola, seis familiares que faziam parte da Associação de Pais e mestres- APM e 

Conselho de Escola, e dois que não fazem parte de qualquer colegiado. Foram 

todas do sexo feminino pelo fato de no ano de 2014 todos os membros do conselho 

e APM serem mulheres, e pela disponibilidade de horários das mães que não faziam 

parte dos colegiados. Além disso, foram entrevistadas seis professoras que estão na 

escola há mais de 6 anos, que participaram da elaboração (2008) e reelaboração 

(2012) do PPP, das avaliações anuais e que atuam em sala de aula. Essas 

entrevistas foram realizadas na escola, entre outubro e novembro de 2014, com 

horários agendados com os pais e diretora e no horário das aulas de Educação 

Física e Musical com os professores de sala de aula. 

 

4.4.2. Análise de dados 

 

Após realização das entrevistas foi feita uma análise de conteúdo (BARDIN, 

1977), a fim de organizar as categorias temáticas acerca dos temas tratados nas 

entrevistas. A análise de conteúdo propõe um conjunto de técnicas para analisarmos 

as comunicações, de forma a obter, por meio de procedimentos sistemáticos e 

objetivos, os conteúdos das mensagens e seus indicadores, que permitem a 

inferência sobre as condições de sua produção (BARDIN, 2009, p.44). Segundo a 

autora, segue três etapas principais: 

a) Pré-análise: organização do material, transcrição, tabulação, leitura 

exaustiva para familiarização e apropriação, além da organização de pré-

categorias a serem analisadas. Esse processo envolve a leitura flutuante, 

seleção do material, formulação de hipóteses e objetivos (afirmações 

provisórias a serem verificadas no estudo), elaboração de indicadores, por 

meio de recortes dos textos transcritos. 

b) Num segundo momento realiza-se o agrupamento e exploração do 

material, quando os temas são agrupados por similaridade. Refere-se às 

categorias de análise estabelecidas, e as unidades de registro e de 

contexto. Essas categorias levam em conta o critério da exclusividade, ou 

seja, um tema ou afirmação não pode ser identificada em mais de uma 

categoria.  
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c) E, por fim, o tratamento dos resultados, momento no qual há a inferência e 

a interpretação dos dados, nos conteúdos agrupados nas categorias.  

 
4.5. Plano de Intervenção 

 

O plano de intervenção institucional foi construído com base na literatura e 

documentos oficiais, juntamente com os resultados das entrevistas e análise 

documental. 

Foi elaborado um plano de intervenção com ações possíveis de serem 

colocadas em prática no ambiente escolar e que favorecem a participação das 

famílias neste contexto.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com base no referencial teórico apresentado, e na metodologia de pesquisa 

descrita no capítulo anterior, serão apresentados os resultados e a análise dos 

dados. Os resultados foram organizados em categorias temáticas, extraídas da 

leitura das transcrições das entrevistas.  

Os temas principais da entrevista foram os Conceitos de Gestão 

Democrática e Projeto Político Pedagógico e como vem sendo a reelaboração, 

execução e avaliação do PPP na Unidade Escolar, com ênfase na formação e 

atuação do Conselho Escolar, Associação de pais e mestres e a interação escola-

família. 

A pesquisadora destaca que o Projeto Político Pedagógico da Escola 

analisado foi primeiramente elaborado em 2008, e a mesma participou da sua 

reelaboração em 2012, em que professores tiveram uma participação ativa. 

Funcionários e familiares participaram apenas de momentos específicos, sendo que 

os familiares que compareceram às reuniões apenas ouviram o que os gestores 

apresentaram, e não opinaram sobre os temas. Após a reelaboração em 2012, o 

documento foi encaminhado para os professores por email e arquivado na secretaria 

da escola. O documento é utilizado no Planejamento e Replanejamento Anual e no 

final do ano na Avaliação Anual do PPP. 

Em primeiro lugar será apresentada a entrevista com a diretora da escola, 

em seguida, as entrevistas com professores e familiares. 

 

5.1. Entrevista com a Diretora  

 

A entrevista com a diretora será apresentada primeiramente e nos servirá de 

contraponto para as análises das entrevistas junto às professoras e familiares.  

A seguir destacamos os tópicos que foram investigados junto à diretora, e 

destacamos os aspectos que julgamos mais relevantes, nas respostas obtidas.  

 

5.1.1. Conceito de Gestão democrática 

 



56 

 

Com relação à compreensão do conceito de gestão democrática, a diretora 

explica que “(...) eu entendo como todos participam de um... de elaborar uma 

determinada decisão. Todos vão participar: pais, professores, alunos, equipe 

gestora, funcionários... Isso, ao meu ver, que é a Gestão Democrática.” 

Verifica-se na definição da diretora sobre gestão democrática a ênfase da 

participação na elaboração da decisão. Vale destacar que de acordo Hora (1998) a 

gestão democrática tem quatro pontos essenciais: a eliminação do autoritarismo 

centralizador, a diminuição da divisão do trabalho que reforça as diferenças e os 

distanciamentos entre os segmentos sociais, a extinção do binômio dirigentes e 

dirigidos e a participação efetiva dos diferentes segmentos sociais na tomada de 

decisões, conscientizando todos que eles são os autores da história.  

Para a autora, a gestão democrática em educação está intimamente 

articulada ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos, de 

classe, dos trabalhadores, extrapolando o contexto educacional. A solução está 

condicionada à questão da distribuição e apropriação da riqueza e dos benefícios 

que transcendem os limites da ação da escola. A possibilidade de uma ação 

administrativa, na perspectiva de construção coletiva, exige a participação de toda a 

comunidade escolar nas decisões do processo educativo. Isso resultará na 

democratização das relações que se desenvolvem na escola, contribuindo para o 

aperfeiçoamento administrativo-pedagógico. Portanto, a definição apresentada pela 

diretora sobre o tema é ainda restrita, uma vez que ela destacou a participação na 

elaboração da decisão e é importante ressaltarmos que para uma gestão 

democrática, todos os membros dos diferentes segmentos da escola devem 

primeiramente se sentir co-responsáveis pelo processo de aprendizagem dos 

alunos, participando ativamente da elaboração, implementação e avaliação das 

ações pedagógicas e administrativas da escola em busca da melhoria na 

aprendizagem. 

 

5.1.2. Participação na elaboração/reelaboração do Projeto Político Pedagógico 

– PPP 
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Quando questionada sobre a sua participação na elaboração e reelaboração 

do PPP, a diretora explicou: “Não, não participei! E mesmo quando eu estava em 

outra escola também não tive a oportunidade de participar”. 

Em seguida, a pesquisadora perguntou quando teve o primeiro contato com 

o projeto da escola: “Foi quando eu assumi que a... antiga diretora me mostrou o 

PPP da escola e pediu que eu, pediu que eu lesse o PPP pra me interar, é, um 

pouquinho da escola, o que que os professores tinham elaborado junto com os pais, 

então foi bem interessante!” 

Percebe-se que a diretora da unidade escolar nunca participou da 

elaboração ou reelaboração de um Projeto Político Pedagógico, tendo conhecimento 

do documento da escola em que atua apenas a partir da leitura.  

De acordo com Veiga (2007) o projeto político-pedagógico deve ser 

construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o 

processo educativo da escola.  

Apesar de estar na função há dois anos, a diretora não apontou a sua 

familiaridade e prática do desenvolvimento de seu trabalho a partir do documento. 

 

5.1.3. Dificuldades encontradas na execução do Projeto Político Pedagógico – 

PPP 

 

Ao apresentar as dificuldades encontradas na execução do Projeto Político 

Pedagógico a diretora destacou: 

 
Acredito que o PPP, ele fique muito fechado, né, então fica, fica na 
secretaria. Eu acho que tem que ser um documento que os 
professores tenham que, tem que entender a importância dele na 
escola, tanto os professores como os funcionários, por quê e para 
quê o PPP. É...então, isso que eu acho que é difícil eles entenderem. 
As vezes você fala alguma coisa do PPP, as vezes o professor ou 
outra pessoa, mas pra que isso? Então eu acho que precisa se 
internalizar que o PPP é a cara da escola.  

 

Veiga (2007) destaca que o Projeto Político Pedagógico não deve ser 

construído e arquivado ou encaminhado às autoridades como forma de cumprimento 

de uma tarefa burocrática. 
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Para ela, além de sua função pedagógica, o projeto também é político por 

estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e 

coletivos da população majoritária. Neste caso assume-se um compromisso com a 

formação do cidadão para um tipo de sociedade, e a sua função política só é 

alcançada assim que se cumpre a prática pedagógica, sendo o político e o 

pedagógico indissociável. Portanto, Veiga (2007) enfatiza que o projeto político-

pedagógico deve ser alvo de um processo permanente de reflexão e discussão dos 

problemas da escola. 

Observando o que foi exposto pela diretora, o documento da escola ainda 

não é acessível à comunidade escolar e local, ficando arquivado na secretaria da 

escola, dificultando a reflexão e discussão dos problemas da escola pelos atores 

envolvidos. Neste caso, algumas questões se colocam, tais como: Como um Projeto 

Político-Pedagógico, construído coletivamente, não possui uma cópia na escola? 

Atualmente as tecnologias nos permitem gerar várias cópias de um documento, e 

por isso essa resposta dada pela diretora nos intriga. Isso também coloca que xeque 

a veracidade da informação, de que tenha sido construído coletivamente, pois, em 

geral, os materiais oriundos da construção são compartilhados pela comunidade 

escolar, e seus registros guardados na escola.  

 

5.1.4. Avaliação do Projeto Político Pedagógico – PPP 

 

Em relação à realização da avaliação do documento a diretora colocou que 

“Sim. Sempre ah, o...sempre ao final do ano. “ 

Ao ser questionada sobre como é o processo de avaliação a diretora 

explicou que: 

Os outros anos eu não sei como que foi o processo, mas esses dois 
anos foram perguntas sobre a escola, no ano passado ficou um 
pouco mais distante do PPP. Esse ano, nós trouxemos os projetos, o 
que aconteceu na escola, pra que os professores analisassem. 

 

Ao perguntar sobre a socialização dos resultados da avaliação, a 

pesquisadora obteve a seguinte resposta: “O ano passado faltou a questão da gente 

passar como que ficou essa tabulação. Pra esse ano eu já passei pra equipe gestora 

que gostaria que o resultado da avaliação fosse transmitido no Planejamento.” 
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Com base no texto de Veiga (2007) vimos que para acompanhar e avaliar as 

atividades é necessário a reflexão. Para a avaliação do projeto político-pedagógico é 

essencial que se conheça a realidade escolar, explicando e compreendendo 

criticamente as causas da existência de problemas, suas relações, suas mudanças 

através da proposta de ações alternativas construídas coletivamente. 

De acordo com a autora, a avaliação é um ato dinâmico que qualifica e 

oferece subsídios ao projeto político-pedagógico e também imprime uma direção às 

ações dos educadores e dos educandos. Ela ainda destaca que a avaliação envolve 

três momentos: a descrição e problematização da realidade, a compreensão crítica 

da realidade descrita e problematizada e a proposição de ações coletivas. 

A partir da resposta da diretora não foi possível observar se esses três 

momentos ocorreram de forma significativa, pois a mesma não explicitou se terá um 

momento de reflexão sobre os dados. 

 

5.1.5. Cumprimento da função do Projeto Político Pedagógico pela escola 

 

Sobre o cumprimento da função do PPP da escola a diretora afirmou que 

“Plenamente ainda não, mas ele atende em vários, os vários...em vários pontos ele 

atende sim a comunidade.”  

Veiga (2007) evidencia que o projeto pedagógico exige profunda reflexão 

sobre as finalidades da escola, assim como a clareza do seu papel e a definição de 

caminhos e ações a serem realizadas por todos os envolvidos com o processo 

educativo. Ele precisa atender as diferenças existentes entre seus diversos atores, e 

por isso deve ser fruto de reflexão e investigação. Para ela, esse esforço coletivo 

implica a seleção de valores, busca de pressupostos teóricos e metodológicos, 

identificação das aspirações das famílias em relação ao papel da escola, sendo a 

análise do contexto externo necessário. 

A autora afirma que quanto à concepção um projeto pedagógico de 

qualidade deve ser um processo participativo de decisões; organizar o trabalho 

pedagógico a fim de desvelar os conflitos e contradições; evidenciar a autonomia da 

escola, pautada na solidariedade e participação de todos no projeto comum e 

coletivo; evidenciar a direção da superação de problemas, explicitar o compromisso 

com a formação do cidadão (VEIGA, 2007). 
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Em relação à execução Veiga (2007) destaca a importância de um projeto 

de qualidade nascer da própria realidade; ser exequível e prever as condições de 

desenvolvimento e avaliação; favorecer a ação articulada de todos os envolvidos 

com a realidade da escola; ser construído continuamente. Portanto, a resposta dada 

pela diretora não deixou claro em quais aspectos o projeto político-pedagógico da 

instituição atendem a sua função. 

 

5.1.6. Uso do Projeto Político Pedagógico por parte dos professores 

 

Quando questionada se os professores lêem e seguem o projeto político-

pedagógico para o desenvolvimento do trabalho pedagógico ela aponta que “Alguns 

sim, outros não. Acho que nós temos que valorizar o PPP e elas entendam o PPP que pode 

recorrer, o que que pode melhorar . Acredito que ainda falta ainda, que todas, é...se 

apropriem do PPP.” 

Ao abordar o tema Veiga (2007) destaca que as relações de trabalho no 

interior da escola deverão estar calcadas nas atitudes de solidariedade e 

reciprocidade e de participação coletiva, ao contrário daquela organização regida 

pelos princípios da divisão do trabalho, da fragmentação e do controle hierárquico. 

A autora evidencia que para alterar a qualidade do trabalho pedagógico é 

necessário que a escola reformule o seu tempo, propiciando momentos de estudos e 

reflexão e fortalecendo a escola como instituição de educação continuada. Para ela 

é preciso tempo para que os educadores aprofundem seu conhecimento sobre os 

alunos e sobre o que estão aprendendo. É preciso tempo para acompanhar e avaliar 

o projeto político-pedagógico em ação. É preciso tempo para os alunos se 

organizarem e criarem espaços para além da sala de aula.  

No caso da escola, objeto deste estudo, observa-se a necessidade da 

organização do tempo da escola para estudar mais, acompanhar e avaliar o PPP, 

para que assim todos entendam a verdadeira função do documento e vejam a sua 

contribuição para o desenvolvimento da prática pedagógica. 

 

5.1.7. Participação da família na escola 
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Ao apresentar a sua visão sobre a participação da família na escola a 

diretora apontou que é “Baixa. Nós temos pouca participação, acho que os pais 

ainda não entenderam que somos parceiros. Eu acho que precisa elaborar melhor”. 

 Em seguida a pesquisadora perguntou quais ações são desenvolvidas pela 

escola para promover a parceria escola e família, obtendo a seguinte resposta: 

 

Esse ano a escola promoveu dois encontros aos sábados, é...não 
tivemos a participação de muitos pais, mas surtiu efeito, que os pais 
elogiaram, então para o ano que vem, temos que pensar em outras 
coisas pra que chame os pais pra escola. Nós temos ainda as 
reuniões de pais, é...a reunião SARESP que trata disso também, os 
atendimentos. A escola sempre está aberta, a direção, coordenador, 
pedagogo, é...orientador, pra que os pais tenham esse atendimento, 
e, os professores também sempre abertos, a conversar com os 
professores e os funcionários sempre tratando muito bem a 
comunidade. 

 

De acordo com Castro e Regattieri (2010) todo profissional da educação 

experiente sabe que os resultados de seu trabalho são influenciados pelo apoio que 

os alunos recebem ou não de seus familiares. Pesquisas Nacionais e Internacionais 

apontam que a origem e apoio dos familiares impactam decisivamente no 

desempenho escolar de crianças e jovens.  

Para que haja essa interação escola-família as autoras afirmam que os 

sistemas de ensino devem ser responsáveis pelo estabelecimento de programas e 

políticas que ajudem as escolas a interagir com as famílias, apoiando assim o 

processo desenvolvido pelos professores junto aos alunos. Para elas, quando a 

escola melhora seu conhecimento e compreensão sobre os alunos, sua capacidade 

de comunicação e adequação das estratégias didáticas aumenta e, 

consequentemente, aumentam as chances de um trabalho escolar bem-sucedido. A 

conquista da tão desejada participação das famílias na vida escolar dos alunos deve 

ser vista como parte constituinte do trabalho de planejamento educacional. 

Como já destacado anteriormente, cabe à escola o cumprimento do direito 

das famílias à informação sobre a educação dos filhos; o fortalecimento da gestão 

democrática; o envolvimento da família nas condições de aprendizagem dos filhos; o 

estreitamento de laços entre a comunidade e a escola; o conhecimento da realidade 

do aluno (CASTRO; REGATTIERI, 2010). 
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Para verificar a implementação da democracia na escola o material 

elaborado para o Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, produzido 

pelo Ministério da Educação, aponta que é necessário observar os espaços 

existentes na escola para se exercer o direito de participar das decisões. No âmbito 

escolar nos referimos ao Conselho Escolar, o Conselho de Classe, o Grêmio 

Estudantil e a APM (BRASIL, 2004a). O texto destaca que o Conselho Escolar tem 

função política-pedagógica, tendo como foco principal o processo ensino-

aprendizagem. 

Nesse sentido, é necessário que haja atuação efetiva do Conselho Escolar 

no acompanhamento e desenvolvimento das práticas educativas, tendo como foco 

principal a aprendizagem, seja no planejamento, na implementação e na avaliação 

das ações da escola (BRASIL, 2004a). 

O Conselho Escolar deve ser corresponsável pelo processo de 

aprendizagem dos alunos, participando dos momentos de avaliação, analisando o 

diagnóstico da realidade - A escola que temos -, indicando quais os aspectos que 

podem ser mantidos, quais devem ser revisados e quais procedimentos novos 

precisam ser propostos. Com isso, o texto aponta a necessidade primordial de 

discutir e definir o tipo de educação a ser desenvolvida na escola: se pautada nos 

resultados ou na visão emancipadora (BRASIL, 2004a). 

Observa-se na colocação da diretora que ações relacionadas a festas e 

atendimentos estão sendo colocadas em prática, mas a mesma não mencionou a 

atuação do Conselho Escolar em relação à aprendizagem dos alunos, em especial à 

elaboração, execução e avaliação do projeto político-pedagógico. Também se deve 

questionar o quanto os convites para a participação em festas e reuniões são 

capazes de promover uma formação para participação, nos processos de decisão da 

escola. 

  

5.1.8. Eleição do conselho de escola e APM 

 

Ao ser questionada sobre a forma de eleição dos conselheiros a diretora 

afirmou que: 
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É... Ao começo do ano é feito, os professores perguntam na sala 
quais os pais querem participar, que gostariam. Bom, esses pais são 
convidados é, pra uma reunião e é feito uma eleição, se passa o 
número de pais é feito uma eleição pra aqueles que podem assumir 
algum cargo tanto na, no conselho, quanto na APM da escola. 

 

De acordo com o material elaborado para o Programa de fortalecimento dos 

conselhos escolares, cabe ao diretor da escola ou outro representante dos 

segmentos das comunidades escolar e local, a iniciativa de criação dos Conselhos 

Escolares, convocando todos para organizar as eleições do colegiado (BRASIL, 

2004a). 

Devem fazer parte dos Conselhos Escolares: a direção da escola e a 

representação dos estudantes, dos pais ou responsáveis, dos professores, dos 

trabalhadores em educação não-docentes e da comunidade local. Como todo órgão 

colegiado, o Conselho Escolar toma decisões coletivas. O texto destaca que o 

Conselho Escolar só existe enquanto está reunido. E ninguém tem autoridade 

especial fora do colegiado só porque faz parte dele. Além disso, recomenda-se que 

os Conselhos Escolares sejam constituídos por um número ímpar de integrantes, 

procurando-se observar as diretrizes do sistema de ensino, e a proporcionalidade 

entre os segmentos. Os diretores das escolas são membros natos, tendo a sua 

participação assegurada no Conselho Escolar (BRASIL, 2004a). 

É importante que a escolha dos membros dos Conselhos Escolares priorize 

a efetiva participação: por representatividade, a disponibilidade e o compromisso. 

Nesse espaço é primordial saber ouvir e dialogar, assumindo a responsabilidade de 

acatar e representar as decisões da maioria, sem nunca desistir de dar opiniões e 

apresentar as suas propostas, pois os Conselhos Escolares são espaços de 

participação e, portanto, de exercício de liberdade. Para a seleção dos integrantes 

desses Conselhos deve-se observar as diretrizes do sistema de ensino. As 

experiências indicam várias possibilidades para escolha dos membros dos 

Conselhos Escolares. Nesse sentido, seria importante definir alguns dos aspectos 

que envolvem esse processo: mandatos dos conselheiros, forma de escolha, 

existência de uma Comissão Eleitoral, convocação de assembléias-gerais para 

deliberações, existência de membros efetivos e suplentes. Após a escolha deve-se 

agendar um prazo para a posse dos conselheiros. Se a opção do sistema for pela 

eleição, como forma de escolha dos conselheiros, alguns cuidados devem ser 
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observados, entre eles podemos destacar: o voto deve ser único, não sendo 

possível votar mais de uma vez na mesma unidade escolar; garantir a 

proporcionalidade dos segmentos; assegurar a transparência do processo eleitoral; 

realizar debates e apresentar planos de trabalho, entre outros (BRASIL, 2004a). 

O documento destaca que o exercício dessas atribuições é um aprendizado 

que faz parte do processo democrático de divisão de direitos e responsabilidades no 

processo de gestão escolar. Além das atribuições do conselho, deve ser 

considerada a autonomia da escola, prevista na LDB, e o seu empenho no processo 

de construção de um projeto político-pedagógico coerente com seus objetivos e 

prioridades, definidos em função das reais demandas das comunidades escolar e 

local, sem esquecer o horizonte emancipador das atividades desenvolvidas nas 

escolas públicas. 

Logo após, a entrevistadora questionou como são as reuniões e também a 

periodicidade das reuniões? 

 

O...o conselho previsto pelo calendário, ele deve se reunir quatro 
vezes ao ano. Já o, a APM, pelo menos de dois em dois meses, só 
que não precisa estar todos os presentes. Em cada, cada mês pode 
se do...do conselho, é...do, da parte administrativa o outro conselho 
deliberativo ou o conselho fiscal, então, cada mês é uma turma que é 
chamada. 

 
Sobre as reuniões dos Conselhos Escolares o material elaborado pelo 

Ministério da Educação destaca que devem se reunir com periodicidade: sugerem-se 

reuniões mensais, com uma pauta previamente distribuída aos conselheiros, para 

que possam, junto a cada segmento escolar e representantes da comunidade local, 

informá-los sobre o que será discutido, além de definir em conjunto o que será 

levado à reunião. Os conselheiros devem convocar novamente os segmentos que 

representam para informar a respeito das decisões tomadas (BRASIL, 2004a). 

Além dessas reuniões, recomendam-se também assembléias-gerais, que 

contam com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar. Essas 

assembléias são soberanas nas suas decisões, ou seja, qualquer deliberação em 

contrário só terá validade se novamente apresentada e referendada por outra 

assembléia-geral. As assembléias-gerais podem ser convocadas, entre outros, para 

o esclarecimento do papel dos Conselhos Escolares (e eleição dos seus membros, 
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se for o caso); para divulgar as propostas de trabalho das escolas e para fazer um 

balanço das atividades realizadas. Tanto as assembléias quanto as reuniões do 

Conselho Escolar devem ser realizadas com a presença da maioria dos 

representantes, sendo todas as discussões, votações e decisões registradas em 

atas, que serão lidas, aprovadas e assinadas e colocadas à disposição da 

comunidade escolar (BRASIL, 2004a). 

Em seguida, a pesquisadora indagou como é a participação da família 

nesses momentos? 

 

É bem com... assim, é bem complicado, tem pai que vem, tem pai 
que não vem, tem pai que vem depois, então a gente nunca 
consegue fazer uma reunião com todos os pais presentes, né...ou 
mesmo os professores, porque aí teríamos que pedir pra que eles 
ficassem, muitos não querem ficar fora do horário, então, esse é um 
entrave da, da escola. 

 

O Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (BRASIL, 2004a) 

aponta que para que haja uma participação efetiva dos conselheiros, é importante 

primeiramente escolher BEM os representantes; participar das decisões em 

igualdade de condições; informar com antecedência a pauta da reunião; expressar 

sempre as opiniões, mesmo se contrárias às do grupo; garantir o respeito às 

decisões tomadas; convocar reuniões extraordinárias para assuntos urgentes. 

Portanto, com base nas afirmações da diretora da unidade escolar percebe-se a 

necessidade de uma melhor clareza dos critérios de eleição dos membros do 

conselho, garantindo que os membros sejam realmente escolhidos de forma 

democrática, a partir da manifestação de interesse e eleição, caso haja um grande 

número de interessados. 

 

5.2. Entrevistas com as Professoras 

 

Abaixo se encontra a análise das entrevistas com as seis professoras, sendo 

todas do sexo feminino por não ter na escola, no ano da pesquisa, professores do 

sexo masculino (o perfil das professoras pode ser observado no anexo 1). Para a 

seleção foram observados os seguintes critérios: ter participado da elaboração e 

reelaboração do Projeto Político-Pedagógico e atuar em sala de aula.  
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Optamos por separar os tópicos referentes às perguntas, e dentro deles as 

categorias temáticas destacadas a partir da análise das respostas obtidas. 

 

5.2.1. Conceito de Gestão democrática e sua prática na unidade escolar 

 

Para a definição de gestão democrática e sua prática naquela unidade 

escolar, encontramos três categorias temáticas: conceito de gestão como 

participação coletiva e ativa; como espaço para opinião/sugestão e como espaço 

para escuta. 

 

Conceito de Gestão como participação coletiva e ativa 

 

Dentre as três categorias temáticas encontradas apresentamos inicialmente 

a definição de Gestão Democrática como participação coletiva e ativa: 

 

Professora 2: Bom, Gestão Democrática é pra mim eu acho que 
todos participam...os pais, a família, a comunidade...todos! A 
comunidade escolar e a comunidade em geral. 
Professora 4: Seria uma participação mais ativa dos pais, das 
famílias, de todos os professores e de todos os profissionais que 
estão na escola. São pessoas que ajudam a, a administrar a escola, 
assim, seria o envolvimento de todos. 

 
Das seis entrevistadas quatro destacaram gestão democrática como a 

participação ativa de pais e comunidade escolar, para a melhoria da escola. 

Somente uma (entrevistada 3) indica a participação dos alunos. Percebe-se que as 

professoras não aprofundam a definição de participação em suas respostas e não 

exploram como os diferentes atores podem participar. 

Ao abordar o tema Hora (1998) aponta que a gestão democrática em 

educação está intimamente articulada ao compromisso sociopolítico com os 

interesses reais e coletivos de classe, dos trabalhadores.  Isso significa extrapolar as 

batalhas internas da educação institucionalizada, sendo a solução relacionada à 

questão da distribuição e apropriação da riqueza e dos benefícios que transcendem 

os limites da ação da escola. Para ela, na perspectiva de uma construção coletiva 

exige-se a participação de toda a comunidade escolar nas decisões do processo 
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educativo, o que resultará na democratização das relações que se desenvolvem na 

escola. 

 

Conceito de Gestão como espaço para opinião/sugestão 

 

Em relação à categoria temática de Gestão Democrática como espaço para 

opinião/sugestão observa-se: 

 

Professora 1: ...eu acho que tem que ser comunicado com todo 
mundo, trocado ideias...pedir opiniões, sugestões, para o bem da 
escola, pela melhoria da escola, em todos os aspectos, na...na...no 
pedagógico, na parte física, é...algum, algum projetos que vão ser 
desenvolvidos.” 
 
Professora 2: “...que pede participação, opinião de pais, alunos, 
comunidade, professores...que é aberta a  mudanças, a opiniões, a 
críticas construtivas. Isso é uma gestão democrática!” 

 
Somente duas destacaram a busca de opiniões e sugestões, e nenhuma fala 

em participação da comunidade nos processos decisórios relativos à escola.  

De acordo com o Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, o 

incentivo do poder público e o compromisso dos gestores educacionais com o 

processo de democratização da escola são importantes, pois o desenvolvimento e o 

acompanhamento do projeto político-pedagógico exigem espaço e tempo para 

análise, discussão e reelaboração permanentes, assim como um ambiente 

institucional favorável, que assegure condições objetivas para a sua concretização 

(BRASIL, 2004a). 

O documento aponta que o diretor deve atuar como coordenador na 

execução das deliberações do Conselho Escolar, e também como o articulador das 

ações de todos os segmentos, visando a efetivação do projeto pedagógico na 

construção do trabalho educativo. 

Portanto, percebe-se a necessidade de uma melhor atuação da diretora da 

Unidade Escolar para que a gestão democrática seja melhor compreendido e 

colocado em prática na escola. 

 

Conceito de Gestão como espaço para escuta 
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Com relação à categoria temática de Gestão Democrática como espaço para 

escuta tem-se: 

 

Professora 6: ... eu acredito que, assim, o gestor ele tem...ele tem 
a...a liberdade, ele tem a função, ele tem o cargo máximo dentro da 
escola, né, porém ele tem que saber ouvir, ele tem...tem que 
ter...como que eu posso falar...abertura pra, pra ouvir outras 
pessoas, abertura pra, pra procurar outras, outras ideias, outras 
informações. 

 
Apenas uma professora (entrevistada 6), destacou a importância do gestor 

saber ouvir, procurar outras ideias e informações. Neste sentido, parece, neste caso, 

indicar que ela acredita que, na gestão democrática, é importante que o gestor leve 

em conta as diferentes ideias da comunidade, para que possa tomar decisões a 

respeito da escola.  

O caderno 1 do Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares 

(BRASIL, 2004a) destaca a importância do diretor proporcionar os momentos de 

análise e discussão e, consequentemente, escutar todos os segmentos escolares 

como bem colocado pela professora. 

Pelas respostas obtidas percebemos que as professoras possuem uma 

noção superficial do conceito gestão democrática, em especial à participação dos 

pais, pois apontaram em suas respostas a importância da participação e opinião, 

mas não destacaram a necessidade da participação de membros dos diferentes 

segmentos da escola no processo decisório, no conselho escolar, na elaboração, 

execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico e outras ações necessárias 

para a melhoria da qualidade do ensino e também não explicaram como a família 

poderia participar.  

Quando indagadas pela entrevistadora se na escola é colocada em prática a 

Gestão Democrática cinco apontaram que sim: 

 

Professora 1: Sim, de forma muito significativa. É...a gente tem a 
oportunidade que toda vez que tem um problema, uma ideia, um 
projeto, é...um...uma, quando vem verba que tem que ser aplicada a 
verba, então, é, é, essa equipe gestora juntamente com todo mundo 
faz a, a, é...faz a...a, estabelece a forma, assim, de todo mundo 
colocar seu ponto de vista pra, pra melhor, pro melhor da escola. 
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Professora 2: Bom, é colocada, mas num tem muita 
participação...os pais participam, mas não são todos... 
 
Professora 3: Acho. Aqui é! A gente, assim, os professores dão 
opinião. É...sempre tá com os pais na escola, sempre buscando os 
pais, nem todos vêm, mas tem sempre pai participando de alguma 
ação e esse ano, assim, os meninos teve participado de mais ações 
na escola, dando opinião, acho que foi muito interessante.” 
 
Professora 4: Desde o tempo que eu to aqui eu tenho visto que tem, 
tem sido procurado colocar em prática sim. Eu acompanhei o Projeto 
Político Pedagógico como mãe, como professora e eu tenho visto 
que, na medida do possível, a, a Gestão Democrática acontece aqui 
sim. 
 
Professora 5: Acredito que sim, porque tá sempre chamando os pais 
na escola, tem a, o conselho, né. Então, a gente, é, presencia muito 
a participação dos pais e mesmo dos funcionários. Então, eu acredito 
que é colocada em prática. 

  

Apenas uma professora (entrevistada 6) colocou que apesar de se sentir 

participante ainda chegam algumas decisões prontas. 

 

Professora 6: Em alguns aspectos sim, porém nem sempre. Então, 
muitas, muitas coisas as vezes já chega pronta, já definido pra gente, 
né, que nem sempre a gente tem a liberdade de opinar, ou de 
participar. Só que ao mesmo tempo também a gente não sabe se 
aquilo pertence mesmo, se tem necessidade de ter essa 
participação, mas eu acredito que na maioria das ve...eu me sinto 
participante!  
 

Percebe-se nas respostas das professoras que elas se sentem parte do 

processo de decisão das ações da escola, e que acreditam que a escola esteja 

aberta para a participação de todos, embora tenha sido apontado por uma delas 

(entrevistada 2) que a participação dos pais ainda é baixa, sendo necessária uma 

investigação sobre os motivos dessa pouca participação e elaboração de ações que 

proporcionem um maior envolvimento da família na escola. 

 

5.2.2. Conhecimento e acesso ao Projeto Político Pedagógico 

 

Todas as professoras entrevistadas disseram conhecer o Projeto Político 

Pedagógico da escola, e afirmaram ter participado da elaboração, avaliação e 

reelaboração do documento, dentre as respostas, destacamos: 
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Professora 3:  Participei. É...a gente pensou em tudo que a escola 
necessitava, é...até o entorno da escola que é, assim, em volta, né, 
da escola, a gente pensou em tudo isso pra que pudéssemos fazer 
ações pra conseguir melhorias pra escola, pro bem estar do aluno. 
Professores, funcionários...sim. N...assim, se teve outro momento 
com pais, alunos eu nu...não consigo lembrar desse momento, mas 
professores, funcionários sim. Todos participaram e deram opinião 
do que achava melhor pra escola. 
 
Professora 4: ...Eu acompanhei o Projeto Político Pedagógico como 
mãe, como professora...Ele é feito com uma reunião, contamos com 
pais, professores e funcionários, com perguntas práticas dentro 
daquilo que é realizado na escola, tanto na parte pedagógica quanto 
a parte de materiais, a parte de...é...mais a parte concreta ali com os 
alunos também, e...e essas respostas eles tem que colo...nós 
tivemos que colocar se tá satisfatório, se não tá...O que que tem que 
ser feito pra mudar? Quais são as ações previstas? Tudo isso foi 
feito na elaboração do documento. E na reelaboração, também, foi 
feita uma avaliação das ações que tinham sido previstas tanto a 
parte de...de...financeiras, e também as partes pedagógicas, mesmo 
envolvendo ali família, envolvendo funcionário, todo mundo. E tinha 
que colocar aquilo que ainda não tinha atingido pra que fosse, 
é...reorganizado na, na avaliação. 
 
Professora 6: Sim. Eu participei da elaboração, desde o início. 
Então, a gente tem acesso, todo ano, né?! No mínimo duas vezes no 
ano. Acesso direto com ele, né, que a coordenadora faz o trabalho 
com a gente, que a gente analisa, avalia. E tem acesso constante, a 
gente tem ele em casa, tem salvo no computador, tem acesso fácil, 
facilitado na escola também e é um, é, assim, acho que é a base do 
trabalho na nossa escola é nele, né, é por ele.  
Eu lembro assim...o início, quando começou a falar do assunto...a 
parte teórica, assim, chegou a...a...eu lembro que a diretora chegou 
pra gente, junto com a coordenadora, com a parte básica já 
formulada e foi falado pra gente, explicado do que se tratava, como 
que fazia, e o que, em que momento que nós professores 
participaríamos, mas eu lembro certinho que foi assim, até a parte 
teórica, a parte burocrática de elaboração do documento a gente 
participou, inclusive até dividiu em grupo, então assim, cada grupo 
ficou responsável pela elaboração do texto mesmo, que ia pro, pro 
projeto final, assim, de cada etapa. Isso eu lembro certinho...inclusive 
depois a parte final, que era a parte mais prática dos projetos, né,  o 
que que a escola está inserida, o que que a escola participa foi bem, 
bem próximo, foi...abriu, abriu em grupo, a gente formulou em grupo, 
depois abriu pro coletivo, foi discutido no coletivo. Essa participação 
foi bem próxima mesmo, eu acho, nesse sentido. 

 

 Pode-se observar, a partir das respostas obtidas, que as professoras 

entrevistadas destacam ter participado da elaboração e reelaboração do Projeto 

Político Pedagógico, além disso, elas apontam ter acesso ao documento. 
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De acordo com Veiga (2007, p.77): 

 

O empenho de professores, profissionais da educação, pais e alunos 
na concepção, execução e avaliação de um Projeto Político 
Pedagógico que confira unicidade e coerência ao processo educativo 
deixa claro que a preocupação com o trabalho pedagógico desloca-
se da especificidade metodológica e técnica para as questões mais 
amplas, ou seja, as que envolvem as relações da escola com o 
contexto social. 

 

Portanto, vê-se a relevância dos professores se sentirem participantes e 

responsáveis pela elaboração do documento e dos mesmos terem um contato com o 

documento (semestral) em reunião coletiva para uma reflexão participativa sobre as 

ações ali elencadas. 

 

5.2.3. Percepção sobre execução do Projeto Político Pedagógico na unidade 

escolar 

 

Cinco professoras afirmaram em suas respostas que a escola está 

conseguindo colocar em prática o que é pensado na elaboração e/ou reelaboração 

do PPP, sendo que três destacaram que o que foi planejado, e não alcançado, é 

repensado para os anos posteriores, a partir das avaliações anuais. 

 

Professora 4: Não é cem por cento que consegue, é...cumprir, mas 
aquilo que não fica, sempre fica elencado para que o próximo ano 
sejam as próximas prioridades, quando ela é reorganizada em cada 
avaliação anual. 
 
Professora 6: Ano a ano eu acho que é, é um aprendizado, cada 
ano a gente percebe que tem mudanças no projeto, que tem 
novidades, vai surgindo outros problemas, que vai mudando os 
problemas, mas a escola consegue por em prática sim, a cada ano. 

 
Vale destacar que, de acordo com a resposta obtida na entrevista com a 

diretora ainda há uma dificuldade na execução do PPP, mas aqui as professoras 

apontam que o que não é alcançado é retomado no final do ano e é redirecionado 

para o ano posterior. 

Veiga (2007, p.78) afirma que “o projeto político pedagógico não é um 

documento acabado, mas um movimento participativo em contínua transformação...” 
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Sendo assim, é importante essa retomada, avaliação e redirecionamento 

das ações planejadas na elaboração do documento. 

Apenas uma professora disse que o documento fica um pouco esquecido 

durante o ano letivo “nós deveríamos acompanhar, porque se nós queremos a 

participação da comunidade, dos pais... se nós mesmos que estamos aqui 

participamos da elaboração e depois fica meio esquecido...” (Professora 2). 

Vale observar se essa professora foi informada e envolvida pela escola, pois 

a mesma atua como professora de Recuperação Paralela, não tendo uma sala de 

aula regular. 

 

5.2.4. Dificuldades encontradas na elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico 

 

Sobre as dificuldades encontradas na elaboração e execução do PPP 

identificamos três categorias temáticas: 

 

Falta de autonomia da escola 

 

Considerando as dificuldades encontradas na elaboração e execução do 

projeto político pedagógico, uma professora destaca a necessidade de aprovação de 

algumas decisões por outras instâncias: 

 

Professora 1: ...aprovação é, das outras autoridades, então, assim, 
a gente constrói o projeto, é...é põe as ideias implantadas para a 
melhoria da escola, mas assim, infelizmente tem, assim, esse lado, 
tem que ter uma aprovação, porque às vezes nem tudo que a gente 
coloca é...é...vai ser viável no ponto de vista deles, é, então a, a 
expectativa, assim, a gente almeja o crescimento da escola como um 
todo para o bem das crianças, mas às vezes determinada coisa que 
a gente estabelece, deseja não é alcançado não pela falta de, de 
querer, mas pela, pela parte de leis... 

 

Ao tratar deste tema Veiga (2007, p.15) aponta que: 

 

A principal possibilidade de construção do projeto político-
pedagógico passa pela relativa autonomia da escola, de sua 
capacidade de deliniar sua própria identidade. Isso significa resgatar 
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a escola como espaço público, como lugar de debate, do diálogo 
fundado na relexão coletiva. 
Isso significa uma enorme mudança na concepção do projeto 
político-pedagógico e na própria postura da administração central. Se 
a escola nutre-se da vivência cotidiana de  cada um de seus 
membros, co-participantes de sua organização do trabalho 
pedagógico à administração central, seja o Ministério da Educação, a 
Secretaria de Educação Estadual ou Municipal, não compete a eles 
definir um modelo pronto e acabado, mas sim estimular inovações e 
coordenar as ações pedagógicas planejadas e organizadas pela 
própria escola. 

 

Como já mencionado anteriormente, Lima (2003) afirma que a autonomia da 

escola é concretizada na elaboração, execução e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico, sendo necessário que a equipe escolar e comunidade local 

estabeleçam seus objetivos e juntos assumam a responsabilidade dos sucessos e 

fracassos. 

Percebe-se a necessidade da escola construir a sua autonomia e assim as 

ações planejadas no PPP serem implementadas de acordo com as necessidades 

específicas da instituição. 

 

Questões financeiras 

 

Outra dificuldade mencionada pelas professoras foi relacionada ao recurso 

financeiro disponibilizado: 

 

Professora 3: ...financeiro...que tudo a gente depende do dinheiro 
pra conseguir as, as coisas que a gente...pede pra escola, mas, 
assim, a gente faz das tripas os corações pra conseguir verba, 
promoções...então, assim, acho que, o que mais...o entrave da 
escola é verba, dinheiro. Pras coisas necessárias. 
 
Professora 5: ...questões materiais, eu acho que aí, tem, né,  assim, 
financeiras, aí as vezes tem um certo problema... 

 

O caderno 7 – Conselho Escolar e o financiamento da educação no Brasil – 

do Programa de Fortalecimento dos conselhos escolares, destaca a importância dos 

membros do Conselho Escolar conhecerem as políticas públicas educacionais, 

tendo destaque aquelas referentes ao financiamento das diversas etapas e 

modalidades da educação básica (BRASIL, 2006b). 
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O texto mostra que é de fundamental importância que as ações e despesas 

estejam diretamente relacionadas à educação e que dentre as fontes de recursos 

para a Educação Básica, temos o salário educação, o FUNDEB, Programa Nacional 

de Transporte Escolar, Programa Nacional de Saúde do Escolar (PNSE), Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE). Sendo indispensável a participação da comunidade no 

acompanhamento e fiscalização dos recursos que são destinados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, considerando a importância da atuação efetiva do 

Conselho de Escola, lembrando que no PPP devem estar previstos as verbas e 

gastos para a execução das ações previstas no documento. 

O material destaca o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) que 

consiste no repasse anual de recursos às escolas públicas do ensino fundamental 

estaduais, municipais e do distrito federal, além daquelas do ensino especial, 

mantidas por organizações não governamentais, desde que registradas no Conselho 

Nacional de Assistência Social (BRASIL, 2006b).  

O repasse do PDDE é feito anualmente pelo FNDE às contas bancárias das 

Unidades Escolares, devendo os recursos serem utilizados com aquisição de 

material permanente, manutenção, conservação e pequenos reparos, aquisição de 

material de consumo, capacitação de funcionários, avaliação de aprendizagem, 

implementação do PPP e desenvolvimento das atividades escolares. O valor 

transferido para cada escola é baseado no número de alunos matriculados no ano 

anterior ao do atendimento e para participar do Programa a escola deve ter acima de 

50 alunos e deve ter o Conselho Escolar e a Associação de Pais e Mestres. As 

escolas com menos de 50 alunos, sem unidades executoras próprias podem receber 

indiretamente esses recursos (BRASIL, 2006b). 

O Conselho Escolar deve definir o plano de aplicação da escola, 

acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos, em busca de uma autonomia 

pedagógica, administrativa e financeira (BRASIL, 2006b). Portanto, é necessário que 

haja de fato a implementação da gestão democrática, para que assim todos possam 

conhecer melhor o sistema de educação, participar e se responsabilizar, em busca 

de uma educação de qualidade. 
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Participação da família 

 

A participação da família na escola foi a terceira categoria temática 

identificada, sendo evidenciada por cinco professoras entrevistadas. 

 

Professora 2: ...nós deveríamos acompanhar, porque se nós 
queremos a participação da comunidade, dos pais...se nós mesmos 
que estamos aqui participamos da elaboração e depois fica meio 
esquecido... 
 
Professora 4: ...não se consegue envolver um número muito grande 
de famílias, muitas vezes eles não tem muito...é...muito 
conhecimento de tudo que é feito dentro da escola. Muitas vezes 
eles têm dificuldade até de opinar, mas, é...na...dentro da medida do 
possível ele foi realizado de maneira participativa, mas eu acredito 
que a maior dificuldade é envolver um número maior de, cada vez 
um número maior de famílias. Acredito que mesmo com convites...e 
tudo que é feito, muitas famílias ainda demonstram certa resistência 
de vim, de acompanhar as reuniões. 
 
Professora 5: ...na execução a gente esbarra né, em outras 
questões, né, em questões assim da, que, depende as vezes da 
família, então, assim, o que...que depende que eu, da gestão de uma 
certa forma é até colocado em prática, mas se esbarrar em questões 
familiares... 
 
Professora 6: ...o que a gente discute muito na escola ainda é o 
envolvimento da família, né, na escola. ..eu acho que a parte 
pedagógica da escola tá bem formulada, né, em relação ao 
professor, em relação ao dia a dia da escola, o trabalho do professor 
em sala tá bem colocado. Agora, talvez mesmo o que falta é, é 
interagir essa escola com a comunidade, com a sociedade em volta. 

 

Castro e Regattieri (2010) evidenciam a importância e necessidade do 

trabalho integrado entre a escola e família, mas afirmam que o Estado, sendo o 

responsável primário pela educação pública, deve procurar meios para priorizar e 

garantir o direito da criança e adolescente ao desenvolvimento integral. Para elas, o 

sistema de ensino que deposita todas as suas expectativas ou a culpa dos 

resultados escolares de seus alunos exclusivamente na família, está de alguma 

forma renunciando sua missão. 

O dever da família quanto à educação escolar obrigatória é matricular e 

enviar regularmente seus filhos às escolas, sendo punida se não cumprir esse dever, 

no entanto, é necessário que as escolas conheçam as famílias dos alunos para 
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mapearem quantas e quais famílias podem apenas cumprir esse dever, quantas e 

quais podem acompanhar de maneira sistemática a escolarização dos filhos e 

quantas e quais podem, além de acompanhar, participar ativamente da gestão 

escolar, dando apoio até mesmo a outras crianças e famílias (CASTRO; 

REGATTIERI, 2010). 

Na análise desta categoria temática identificada, vê-se a necessidade da 

escola conhecer as suas famílias e possibilidades para assim poder elaborar ações 

efetivas que realmente atendam suas necessidades e proporcionem uma maior 

interação escola-família. 

 

5.2.5. Cumprimento da função do Projeto Político Pedagógico pela escola 

 

Todas as professoras entrevistadas acreditam que a escola consegue 

cumprir a função do Projeto Político Pedagógico. 

 

Professora 4: ...eu acredito que...que, que sim ...ele tá sempre 
envolvido ali, em tudo que, no planejamento, mesmo nas ações 
pedagógicas a gente vê que é um documento que tá, que tá 
presente, assim, na vida da escola. 

 

Com base na literatura estudada, Veiga (2007) afirma que no decorrer do 

processo de construção do projeto pedagógico, consideram-se dois momentos 

interligados e permeados pela avaliação: o da concepção e o da execução. Portanto, 

é necessário que as escolas façam autocrítica e busquem ma nova forma de 

organização do trabalho desenvolvido. Para ela, o Projeto Político Pedagógico de 

qualidade deve nascer da própria realidade, ser exeqüível, implicar na ação 

articulada de todos os envolvidos e ser construído continuamente, pois como 

produto, é também processo, incorporando ambos em uma interação possível. 

Percebe-se na fala da professora que o documento está presente no 

cotidiano da sala de aula e que há uma reflexão sobre o mesmo durante o 

planejamento e as ações pedagógicas ali desenvolvidas. 

Ao realizar um paralelo com a resposta obtida na entrevista com a diretora, 

percebe-se que a mesma aponta que o PPP da escola ainda não cumpre sua função 
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plenamente, sendo necessária uma investigação mais profunda do porque dessa 

divergência nas respostas. 

 

5.2.6. Uso do Projeto Político Pedagógico na atividade docente 

 

Sobre o uso do Projeto Político Pedagógico para o direcionamento da prática 

pedagógica cinco professoras disseram que fazem uso do documento ao planejar 

suas aulas, evidenciando o trabalho com os projetos previstos no mesmo. 

 

Professora 3: Acredito que sim...porque tudo que a gente pede, que 
a gente, assim, põe no PPP como ação é pra, voltado pra sala de 
aula, até mesmo pra material em sala de aula...pra trabalhar com os 
alunos, no desenvolvimento dos alunos. Ai tem os projetos, tudo 
mais...Então, assim, a gente põe em prática sim, porque a gente 
necessita de toda a ação do PPP pra ter um bom andamento dentro 
da sala de aula com os alunos. Até mesmo com os projetos. 
 
Professora 4: Eu, eu procuro colocar, assim, como, nas ações 
pedagógicas já, gerais da escola, assim como ele entra como 
projetos coletivos...tudo que entra como ação coletiva da escola, eu 
procuro também colocar na minha sala de aula, né...pra efetivar, pra 
que ele seja realmente exercido. 
 
Professora 5: Sim, a gente, não tem como você trabalhar...o PPP é 
um direcio... é um norte pra gente trabalhar, né? Então, não tem 
como você trabalhar fora disso, porque se ele tá presente na escola, 
é através dele que a gente vai direcionar o nosso trabalho. 
 
Professora 6: Sim. Eu acho que, assim, acaba sendo a base 
mesmo, porque como é uma coisa que a gente elabora e a gente 
revê e replaneja e faz com frequência, então faz parte da nossa 
prática sim do dia a dia. Acaba sendo o nosso norte para planejar as 
nossas aulas. 

  

Veiga (2007) aponta que o projeto político pedagógico da escola deve ser 

uma ação consciente e organizada, elaborado com vistas ao futuro e que a partir do 

envolvimento de todos na construção do projeto, é possível desencadear uma 

reflexão coletiva, promovendo a adoção de uma prática educativa, na medida em 

que reflete individual e coletivamente sobre ela. Portanto, pode-se observar que 

considerando a elaboração do documento com base nos princípios democráticos, os 

professores se sentem responsáveis pela execução do mesmo, considerando-o na 

elaboração de plano de aula. 
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Apenas uma professora (professora da Recuperação Paralela) disse que 

não utiliza plenamente o PPP para o direcionamento da sua prática. Entrevistada 2: 

“...em parte...porque não tenho acompanhado muito pra ver o que tá faltando...o que 

deixou de fazer.” 

Vale observar e investigar o porquê a professora da Recuperação Paralela 

não utiliza plenamente o documento, cabendo à escola refletir sobre o envolvimento 

dessa professora e/ou de todas as professoras de recuperação paralela, na 

elaboração do documento e na execução dos projetos e ações ali estabelecidos. 

 

5.2.7. Participação da família na escola 

 

Cinco professoras afirmaram que a participação da família na escola ainda é 

uma dificuldade encontrada. 

 

Professora 3: ...tem os pais que participa sim, né, que veste a 
camisa do que a gente precisa, mas tem pais que ainda estão bem 
distantes da nossa realidade. Não procuram nem saber o que 
acontece...quando a gente pede, assim, pra participar de alguma 
promoção pra fazer alguma ação, o pai nem se movimenta pra saber 
por qual motivo que é, então, assim, existem pais sim que participam, 
mas ainda existem muitos pais que não participam. 
 
Professora 4: ...no que diz respeito ao acompanhamento das 
famílias a gente vê que ainda é muito grande o número de famílias 
que...é...não, não procura a escola, às vezes não participa de 
reunião, não procura se integrar de nada que está acontecendo...Às 
vezes, nem mesmo a família com o próprio filho, os pais com o 
próprio filho. Muitos deles ainda não, não se preocupam em saber o 
que que tá acontecendo na escola. Então isso é uma dificuldade, 
uma realidade que tá presente, concreto ainda, infelizmente. 
 
Professora 5: ...precisa ainda ter mais consciência da importância 
da participação, né, ainda tá faltando sim. Eu acho que a família 
ainda deixa um pouco, transfere um pouco a responsabilidade pra 
escola, mas melhorou, nesse, nesse período eu percebi que 
melhorou, mas ainda pode melhorar mais. 

 

A articulação escola-família-comunidade, de acordo com Veiga (2007), 

representa um grande desafio, pois a maioria das escolas, durante a construção do 

projeto político pedagógico, tende a excluir a participação dos pais e da comunidade 

e trabalhem apenas com os demais segmentos. 
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Castro e Regattieri (2010) apontam que o número de iniciativas (projetos, 

programas ou políticas) em curso no Brasil especificamente para estimular a relação 

escola-família ainda é pequeno. Para elas, cabe a escola conhecer as reais 

condições das família e delimitar melhor o seu espaço de responsabilidade 

específica e planejar suas ações de acordo com essa realidade. Portanto, vê-se a 

necessidade de um estudo e reflexão sobre os reais motivos dessa pouca 

participação, conhecendo melhor as famílias, não culpabilizando os mesmos e sim 

desenvolvendo ações para que essa participação melhore. 

Duas professoras disseram não enfrentar problemas em relação à 

participação dos pais em relação ao processo de aprendizagem dos seus alunos.  

 

Professora 1: ...todas as salas que eu trabalhei, eu tive muita 
parceria e tenho até hoje muita parceria dos pais, eu, assim,é...eu 
percebo que a cada ano tem mais é, é...participação, eles cobram, 
eles vêm, eles participam, a gente manda bilhete, tem semana...a, o 
dia da família na escola, é, época de desfile, projetos, 
apresentações, é... conclusões de projetos com premiações, então 
eu vejo assim, a expectativa das crianças e a família bem envolvida. 

 

De acordo com Castro e Regattiere (2010) que a participação da família na 

escola está ligada também ao envolvimento dos professores com os alunos em sala 

de aula. Os professores entrevistados por elas que vêem com mais nitidez a 

realidade de alunos, modificam sua interpretação sobre seu comportamento em sala 

de aula, deixando de lado a expectativa de aluno ideal e abraçando o aluno real e 

com isso conseguem um maior envolvimento da família. Portanto, vale destacar que 

o envolvimento da família no processo de aprendizagem também depende da 

postura do professor em relação ao aluno, à sua realidade familiar e à importância 

dada a essa interação. 

 

5.3. Entrevista com as mães 

 

 Para a realização das entrevistas com os familiares foram selecionadas oito 

mães, sendo que três faziam parte, no ano da pesquisa, da Associação de Pais e 

Mestres (APM), três faziam parte do Conselho de Escola e duas não faziam parte de 

qualquer órgão colegiado. A decisão pela escolha de mulheres apenas, foi pelo fato 
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de na APM e Conselho não ter, no ano da entrevista, a participação de homens e 

pela maior disponibilidade de horário das mesmas. O perfil das mães pode ser 

observado no apêndice 2. 

Optamos por separar os tópicos referentes às perguntas, e dentro deles as 

categorias temáticas destacadas a partir da análise das respostas obtidas. 

 

5.3.1. Conceito de Gestão democrática e sua prática na unidade escolar 

 

Na definição do Conceito de Gestão democrática não obtivemos nenhuma 

categoria temática, pois as oito mães entrevistadas disseram não saber o que é 

Gestão Democrática. De acordo com Hora (1998): 

 

(...) a escola tem uma contribuição indispensável e insubstituível, 
embora limitada, a dar para a afirmação histórica das classes 
populares, na medida em que pode favorecer a ampliação da 
compreensão do mundo, de si, dos outros, das relações sociais, 
essencial para a construção da sua presença histórica, responsável e 
consciente, no exercício concreto da cidadania (HORA, 1998, p.49). 

 
Hora evidencia, portanto, o papel da escola para a afirmação da cultura da 

comunidade e para a sua melhor percepção do mundo. Cabe à instituição escolar 

observada não apenas prever ações que permitam a efetivação da Gestão 

Democrática, mas também informar, realizar estudos e reflexões com a comunidade 

escolar e local sobre o conceito de democracia e a sua importância. Uma instituição 

que se diz buscar a implantação da gestão democrática deve, necessariamente, 

trazer esse debate para toda a comunidade escolar, de maneira com que se 

apropriem do conceito e da prática da participação democrática. 

 

5.3.2. Conhecimento do Projeto Político Pedagógico 

 

Quando indagadas sobre o que é o Projeto Político Pedagógico todas as 

entrevistadas apontaram que não sabem o que é o Projeto Político Pedagógico. 

 

Entrevistada 4: Já ouvi falar, mas não tenho conhecimento. 
 
Entrevistada 5: Eu já ouvi falar, mas só que assim...eu não sei 
também te responder...entendeu? 
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Entrevistada 8: Não (risos). Nunca ouvi falar. 

  

Observa-se que apenas duas mães afirmam já terem ouvido falar, mas que 

não sabem o que é o Projeto Político Pedagógico. Quando duas mães 

representantes do Conselho Escolar e uma representante da APM foram indagadas 

sobre a elaboração do documento, todas responderam não ter participado. 

Como já evidenciado anteriormente, Veiga (2007) afirma que a construção 

do Projeto Político Pedagógico é um instrumento de luta contra a fragmentação do 

trabalho pedagógico e a sua rotinização, além disso, é contra a dependência e aos 

efeitos negativos do poder autoritário e centralizador dos órgãos da administração 

central. Para ela, a construção do Projeto Político Pedagógico requer continuidade 

das ações, descentralização, democratização do processo de tomada de decisões e 

instalação de um processo coletivo de avaliação de cunho emancipatório. Para 

Veiga, cabe à escola proporcionar momentos de análise e reflexão sobre as 

finalidades da escola; a estrutura organizacional; o currículo; o tempo escolar; o 

processo de decisão; as relações de trabalho e a avaliação, envolvendo os 

representantes dos diferentes segmentos da escola na elaboração, execução e 

avaliação do Projeto Político Pedagógico. 

Ao abordar o tema participação no Projeto Político Pedagógico o caderno 2 

do Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares aponta que no 

acompanhamento co-responsável, o Conselho Escolar participa da elaboração do 

projeto político-pedagógico e acompanha o desenrolar das ações da escola, num 

processo permanente de acompanhamento e avaliação (BRASIL, 2004b). 

Com isso, vê-se a necessidade do conhecimento dos familiares da unidade 

escolar observada sobre o documento da escola e uma participação dos mesmos na 

sua elaboração, execução e avaliação, uma vez que até mesmo as mães que fazem 

parte do Conselho Escolar não sabem o que é o documento. 

 

5.3.3. Percepção da família sobre a escola do filho 

 

Quando indagadas sobre como é a escola do filho obteve-se duas 

categorias temáticas. 
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Escola muito boa ou excelente 

Cinco mães citaram que a escola é boa ou excelente, dentre elas, 

destacamos:  

 

Entrevistada 2: ...eu acho a escola...maravilhosa! Eu falo que a 
escola é parceira, né...que tem uma parceria muito grande com os 
pais, né? E só não...quem não qué...é porque não vem na escola 
saber o que que a escola, tão boa que é! 
 
Entrevistada 3: ...eu acho a escola muito boa, apesar de uns 
problemas de sempre que acontece, assim, que aconteceu, mas é 
muito boa. O ensino dela é muito bom, os professores são educados, 
todos gentis. Muito boa a escola. 
 
Entrevistada 5: ...pra mim eu acho a escola ótima, né. Meu filho 
aprendeu muito...ele tá na Fase II, ele aprendeu...até esse momento 
ele tá bem, é...de aprendizado, então pra mim a escola é ótima. 
 
Entrevistada 6: ...a escola do meu filho é uma escola, assim...que 
me passa muita confiança, né? Eu quando, meus dois filhos, né, meu 
primeiro de onze anos já estudou aqui e agora o G..., né, também 
estuda aqui. Então é uma escola, assim, excelente no meu ponto de 
vista, né? Que...meu filho, cada dia chega em casa com uma, 
é...com um aprendizado melhor, então é uma escola maravilhosa. É 
uma escola que me passa muita confiança. 

 

Veiga (2007) afirma que o Projeto Político Pedagógico deve ter como 

princípios norteadores a igualdade e a qualidade, sendo que a igualdade de 

oportunidades requer, portanto, mais que a quantidade de oferta, mas a ampliação 

do atendimento com simultânea manutenção de qualidade. 

Ao tratar o tema, a autora aponta que a qualidade não pode ser privilégio de 

minorias econômicas e sociais, portanto o desafio que se coloca ao projeto político 

pedagógico da escola é o de propiciar a qualidade para todos. 

Para Veiga (2007, p.18): 

 

A qualidade que se busca implica duas dimensões indissociáveis: a 
formal ou técnica e a política. Uma não está subordinada à outra; 
cada uma delas tem perspectivas próprias. 
A primeira enfatiza os instrumentos e os métodos, a técnica. A 
qualidade formal não está afeita, necessariamente, a conteúdos 
determinados. 
A qualidade política é condição imprescindível da participação. Está 
voltada para os fins, valores e conteúdos. Quer dizer “a competência 
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humana do sujeito em termos de se fazer história, diante dos fins 
históricos da sociedade humana”. 

 

Neste caso Veiga (2007) afirma que nessa perspectiva a qualidade centra-se 

no desafio de manejar os instrumentos adequados para fazer a história humana, 

sendo que a qualidade formal está relacionada à qualidade política e esta depende 

da competência dos meios. 

Além disso, a autora diz que a escola de qualidade tem obrigação de evitara 

repetência e evasão, tendo que garantir a meta qualitativa do desempenho 

satisfatório de todos. 

Pode-se perceber, a partir das respostas obtidas, que as mães consideram a 

escola boa/excelente pelo fato do filho estar aprendendo não aprofundando suas 

respostas nas metodologias e procedimentos utilizados, na oferta dessa qualidade 

para todos e nem mesmo na qualidade política de participação de todos os 

envolvidos. Observa-se que as mães não parecem ser tão exigentes e consideram a 

escola parceira, os professores educados e acreditam que a escola passa confiança. 

 

Precisa melhorar 

 

Uma mãe destacou necessidade de melhorias:  

 

Entrevistada 4: Na realidade, assim...eu acho que precisa muitas 
melhorias na escola dele. É...eu acho que falta mais treinamento 
para os profissionais que lidam com as crianças, com...é...com os 
coordenadores (inspetores) que ficam mais com a criança, olhando, 
observando...eu acho que precisa mais treinamento pra elas. Que eu 
acho que fica muito a desejar, tratam as crianças, as vezes,...várias, 
muitas vezes de formas, que... que as vezes prejudica até a criança 
na escola. 

 

Percebe-se a necessidade de um estudo e reflexão, por parte da 

comunidade escolar, sobre o que é a qualidade do ensino e também há a 

necessidade de se investigar a postura dos profissionais em relação ao tratamento 

às crianças, cabendo à escola proporcionar e incentivar esses momentos. 

 

5.3.4. Participação na escola do filho 
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Todas as mães entrevistadas disseram participar na escola do filho, 

destacando a presença na escola quando são convidadas. 

 

Entrevistada 2: ...eu sou presente na escola. Se precisa de alguma 
coisa a diretora vem até a mim, me pede, eu faço! Só se não tiver 
mesmo ao meu alcance. 
 
Entrevistada 3: ...sempre que eu sou chamada eu prefiro vim... 
 
Entrevistada 4: ...eu sou uma mãe muito presente na escola, no 
entanto eu participo do conselho, participo da APM e sempre tô 
presente na escola e me disponho sempre... 
 
Entrevistada 7: Eu gosto de estar por dentro de tudo, né? Tudo que 
tiver, reunião de pais, tudo que tiver alguma coisa de diferente na 
escola, eu gosto de tá participando, pra saber, né, como que tão 
tratando meu filho, como que tá sendo a educação, como que tá 
sendo orientado. 

 

Apenas uma mãe disse que poderia participar, mas não sabe como. 

 

Entrevistada 8: Eu acho que eu tenho muito a oferecer, mas eu não 
sei da forma que eu posso tá fazendo isso, porque eu tenho tempo, 
mas eu não sei de qual maneira eu posso utilizar esse tempo na 
escola. Eu não sei se tem o que eu fazer na escola. 

 

Ao tratar o tema, a participação da família na escola, Castro e Regattieri 

(2010, p.35) afirmam que: 

 

Praticamente todas as escolas e redes de ensino fazem reuniões de 
pais e promovem debates sobre as mudanças sócias que afetam as 
crianças, jovens e consequentemente escolas e famílias. Nessas 
ocasiões apresentam seus projetos pedagógicos, falam de seus 
planos e convidam palestrantes para esclarecer sobre o perigo do 
envolvimento com drogas, o risco de uma gravidez precoce, a 
dificuldade de impor limites e manter a autoridade do adulto etc. Às 
vezes, as reuniões são organizadas de forma mais lúdica, com 
técnicas de dinâmica de grupo para que as pessoas se sintam mais 
acolhidas. Mas, na medida em que a escola defende seu lugar de 
protagonista e abre poucos canais de escuta sobre o que os pais têm 
a dizer, esse acolhimento fica num nível muito superficial. 

 

Percebe-se na entrevista com as mães que elas se sentem participantes, 

porém afirmam que vão à escola sempre que tem reunião e/ou quando são 
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convidadas. Desse modo, vê-se a necessidade de uma maior abertura pela escola 

para que essa família se sinta protagonista e tenha oportunidades de participar mais 

ativamente das questões pedagógicas e que se sintam a vontade para também 

procurar a escola e serem ouvidas, sempre que necessário. 

 

5.3.5. Ações que a escola realiza para solicitar a presença dos pais no 

ambiente escolar 

 

Ao elencarem as ações que a escola realiza para solicitar a presença dos 

pais obteve-se três categorias temáticas: Reuniões (Entrevistadas 1; 2; 3; 5; 6; 7), 

Festas e eventos (Entrevistadas 2; 3 e 5)  e Contatos por telefones ou bilhetes 

(Entrevistada 4).  

Uma mãe disse que a escola lança mão de poucas ações e que não se 

lembrava de nenhuma no momento. “Tem poucas atividades. O que eu sei, né, o 

que eu fico sabendo pra mim tem poucas, então eu não sei te falar agora de 

alguma.” (Entrevistada 8). 

Para Castro e Regattieri (2010), as políticas federais, possibilitam que o 

espaço da escola seja visto como equipamento público a serviço da comunidade, 

promovendo a realização de atividades comunitárias, como oficinas para geração de 

renda e trabalho, participação nos conselhos, associações de pais e até mesmo o 

trabalho voluntário, sendo os eventos abertos ao público e planejados 

conjuntamente por representantes de pais e equipe escolar, mas a ação pedagógica 

continua sendo uma questão de especialistas, não cabendo aos familiares opinarem 

sobre a mesma. 

Além disso, elas afirmam que essas oportunidades e espaços destinados a 

participação costumam privilegiar um tipo de família, que geralmente já participa da 

cultura escolar, sendo sempre os mesmos familiares que participam da gestão 

escolar. 

As autoras afirmam que:  

 

A presença de familiares na escola nem sempre é um bom indicador 
de uma interação a serviço da aprendizagem dos alunos/filhos. Uma 
escola que promove muitos e concorridos eventos pode estar se 
comportando mais como um centro cultural/social e perdendo de 
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vista o que lhe é específico, isto é, garantir uma educação escolar de 
qualidade. Assim, é importante fazer uma diferenciação entre 
participação familiar nos espaços escolares e participação na vida 
escolar dos filhos – o que também nem sempre depende da 
presença dos responsáveis no estabelecimento de ensino (CASTRO; 
REGATTIERI, 2010, p.38). 

 

A partir das respostas das mães entrevistadas, observa-se que na Unidade 

Escolar investigada as famílias são convidadas somente para reuniões e eventos. 

Nenhuma mãe destacou que é chamada para algum tipo de decisão sobre a escola, 

nem mesmo para a elaboração e avaliação anual do Projeto Político Pedagógico. 

 

5.3.6. Horários de reuniões e atendimentos aos pais  

 

Todas as entrevistadas afirmaram que os horários das reuniões de pais 

atendem suas necessidades. Castro e Regattieri (2010) apontam ser fundamental 

uma consulta prévia aos familiares sobre suas disponibilidades para o agendamento 

das reuniões de pais. 

Vale observar que as mães entrevistadas não trabalham fora e por isso têm 

uma flexibilidade de horário, no entanto, é importante que todos os pais sejam 

questionados sobre os horários das reuniões. 

 

5.3.7. Outros atendimentos aos familiares, quando não podem comparecer às 

reuniões bimestrais 

 

Quando questionadas sobre os outros atendimentos pela escola, as 

entrevistadas afirmaram que são atendidas pela professora ou equipe gestora 

quando não podem comparecer às reuniões bimestrais. 

 

Entrevistada 2:  Tem sim. Tem que eu já participei de outros 
horários que não foi na reunião, que eu não pude vir. 
 
Entrevistada 3: ... outros horário tem, costumo vim no dia da 
Educação Física, sempre converso com a professora fora do horário. 
 
Entrevistada 7: ...se tiver algum caso que eu não posso vir, aí eu 
ligo e converso, né, vejo o horário mais certo que posso tá vindo na 
escola. 
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Apenas uma mãe disse nunca ter faltada a nenhuma reunião, mas que 

acredita que pode sim ser atendida em outro horário. “Assim, eu nunca faltei, mas só 

que eu... a... acredito que sim, se eu não puder vim eles... eles me atendem sim em 

outro horário” (Entrevistada 5). 

Na pesquisa realizada por Castro e Regattieri (2010) foi observada, nos 

casos onde a relação escola-família já está mais desenvolvida, a busca pelos 

motivos das ausências dos familiares nas reuniões e para os pais ausentes são 

pensadas estratégias não somente para disseminar as informações da reunião, mas 

também para apoiá-los, se for o caso, com ações da rede comunitária ou de 

proteção social disponível. 

Observa-se nas entrevistas com as mães que as mesmas são atendidas em 

outros horários quando não podem participar da reunião de pais bimestral. 

 

5.3.8. Reuniões bimestrais 

 

As mães disseram que as reuniões são boas e esclarecedoras. Obteve-se 

neste item duas categorias temáticas: a primeira refere-se à categoria de 

esclarecimento sobre o desenvolvimento e comportamento do aluno, e 

esclarecimento do trabalho realizado no bimestre. 

 

Esclarecimentos sobre o desenvolvimento e comportamento do aluno  

 

Entrevistada 3: ...eles passa tudo certinho o que aconteceu, o 
desenvolvimento do aluno... 
 
Entrevistada 6: A gente tem o resultado de...de tudo que acontece, 
né, com os nossos filhos do...do rendimento. 
 
Entrevistada 7: As reuniões de pais são, assim...é...eles falam, né, 
do comportamento dos seus filhos, falam como que tá o rendimento 
deles. 

 

Esclarecimentos sobre o trabalho realizado em sala de aula no bimestre 

 

Entrevistada 5: ...os trabalhos, elas mostram bastante os trabalhos 
que as crianças fez...fizeram, né? Decorrente do bimestre, tudo. 



88 

 

 
Entrevistada 7: Mostram, né, o que eles fizeram durante aquele 
bimestre na...na sala de aula... 
 
Entrevistada 8: ...a professora sempre fala o que ela fez na sala de 
aula,no bimestre, o que ensinou pros alunos, é...fala o que eles estão 
aprendendo... 

 

Castro e Regattieri (2010) afirmam que as reuniões de pais, atividade que 

está presente em todos os estabelecimentos de ensino, dependendo da sua 

condução, pode aumentar a distância entre os participantes ou abrir canais de 

diálogo, portanto é necessário que a equipe escolar tenha uma preocupação maior 

com a interação, organizando informações sobre o desempenho dos alunos (geral e 

individual) e também orientações sobre como as famílias podem estimular os alunos 

a se empenharem nas atividades escolares, tomando-se mais cuidado com a 

linguagem utilizada e procurando-se criar espaços de manifestação e esclarecimento 

de dúvidas.  

Percebe-se nas respostas obtidas que as reuniões tratam os temas 

apontados como relevantes pelas autoras acima citadas, porém não é evidenciado 

pelas mães entrevistadas se há o momento de manifestação e esclarecimento de 

dúvidas. 

 

5.3.9. Reuniões sobre o aprendizado dos alunos e melhoria da escola 

 

Seis mães disseram nunca ter participado de reuniões, além das reuniões 

bimestrais, que tratassem sobre o desenvolvimento geral dos alunos da escola, 

desempenho da escola em avaliações externas e necessidades de melhoria da 

escola. 

Duas mães afirmaram ter participado de reuniões que trataram do 

aprendizado na escola, mas não souberam explicar como foi a reunião. 

 

Entrevistada 1: Já...já... (...)Falaram muito (risos) e praticamente eu 
fiquei só ouvindo, mas falaram bastante...” 
 
Entrevistada 5: Já participei sim. Eu achei também muito 
interessante, muito boa as reuniões. 
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Castro e Regattieri (2010) afirmam que uma das principais causas 

diagnosticadas da fragilidade da interação das famílias com as escolas é que a 

maioria dos usuários não tem a cultura de exigir educação de qualidade para seus 

filhos. Para elas, com a criação do IDEB, houve uma série de iniciativas 

governamentais e não governamentais de mobilização da sociedade civil (familiares 

incluídos) para monitorar as metas estabelecidas para cada município e escola. 

Nestas interações as informações são compartilhadas e metas são estabelecidas, 

cabendo aos profissionais da educação orientarem familiares a atuarem 

complementarmente ao trabalho da escola, valorizando e acompanhando a vida 

escolar dos filhos. 

Para as autoras, neste tipo de interação, o foco está nos resultados da 

educação escolar e as questões de disciplina são tratadas como um problema 

comum e não como falta da educação familiar. As funções e metas ajudam a 

estabelecer os compromissos a serem assumidos pela escola. No entanto, as 

autoras apontam que a dificuldade que se encontra é que isso exige dos professores 

e gestores segurança para defender seu trabalho pedagógico, abertura para ouvir 

críticas e disposição para buscar soluções de forma compartilhada. 

Portanto, vale ressaltar a importância de reuniões e outras ações que 

possibilitem a interação da família e escola e que propiciem momentos de reflexão 

sobre a aprendizagem dos alunos, os indicadores e estabelecimento de metas para 

a escola. 

Verifica-se nas respostas das mães entrevistadas que apenas duas mães 

participaram dessas reuniões e que apenas escutaram, não tiveram espaços para 

reflexão e para opinarem.  

 

5.3.10. Conselho de Escola e APM: escolha dos participantes  

 

Ao serem questionadas sobre a escolha dos participantes dos órgãos 

colegiados, obtivemos duas categorias temáticas: escolha pela diretora da escola e 

manifestação de interesse na reunião de pais. 

 

Seleção dos representantes do Conselho de Escola e APM pela professora ou 

pela diretora da escola 
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Quatro mães evidenciaram em suas respostas que foram convidadas pela 

professora ou diretora para participar do Conselho ou APM, tendo destaque uma 

mãe (entrevistada 6) que relatou não estar presente no dia da reunião e que foi 

comunicada posteriormente por telefone que iria participar. 

 

Entrevistada 1: Como foi a escolha?...Eles, a professora, até 
mesmo a diretora veio perguntar se a gente queria participar... 
 
Entrevistada 2: Ai...foi no começo do ano...né, a R... convidou... 
mães...e ela colocou eu, me convidou e eu aceitei 
 
Entrevistada 3: Então...A R..., que é a diretora da escola, pediu pra 
gente tá participando mais da escola, se queria...num obriga não, 
mas a maioria vem por querer participar, saber mais do que tá 
acontecendo dentro da escola mesmo. 
 
Entrevistada 4: É, quando, é... o meu filho entrou pra escola, 
né...desde do...do pré, a diretora me propôs se eu não quisesse fazer 
parte do conselho e da APM pra tá participando da vida dele, pra 
saber como que funciona a escola, né? E eu me dispus, né? Aceitei  
e...a participar...e, assim...gosto muito porque fico sabendo o que 
que tá acontecendo aqui dentro.  
 
Entrevistada 6: Eu...eu não estava presente, então eu não sei , 
porque no dia que foi feito eu estava no hospital, e eu não vi como 
que foi feito, depois por telefone eu fui comunicada que eu fui  
selecionada pra participar. 

 
A partir dos estudos realizados no Programa de Fortalecimento dos 

Conselhos Escolares (MEC), verifica-se no caderno 1 que cabe ao diretor da escola 

ou quaisquer representantes dos segmentos das comunidades escolar e local a 

iniciativa de criação dos Conselhos Escolares, convocando todos para organizar as 

eleições do colegiado (BRASIL, 2004a). 

Verifica-se a importância da eleição para a formação do Conselho Escolar, 

sendo essa uma das formas de democratização da educação. 

 

Manifestação de interesse na reunião de pais 
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Uma mãe, que não fazia parte de nenhum órgão colegiado no ano da 

pesquisa, respondeu que quando participou da APM perguntaram na reunião de pais 

quem tinha o interesse em participar. 

 

Entrevistada 7: Eles pergunta, né, quem quer participar da APM, 
como foi no meu caso. Perguntaram pra mim se eu que...na reunião 
de pais, perguntaram quem gostaria de tá participando, né, e...antes 
pergunto que não era umas reuniões demorada, as reuniões que era 
pra saber o que que seria, né, o que era a APM e eu me dispus, né, 
a estar participando. 

  

Uma mãe que fazia parte do Conselho afirmou não se lembrar de como foi a 

escolha e uma que não fazia parte do Conselho ou APM disse não saber como é a 

seleção dos participantes: “Ai, eu não lembro (risos).”(Entrevistada 5) e Não... Eu 

não sei (risos) (Entrevistada 8). 

Como bem colocado anteriormente na análise da resposta da diretora, é 

importante que a escolha dos membros dos Conselhos Escolares priorize a efetiva 

participação: por representatividade, a disponibilidade e o compromisso.  

Para a seleção dos integrantes desses Conselhos deve-se observar as 

diretrizes do sistema de ensino. Nesse sentido, seria importante definir alguns dos 

aspectos que envolvem esse processo: mandatos dos conselheiros, forma de 

escolha, existência de uma Comissão Eleitoral, convocação de assembléias-gerais 

para deliberações, existência de membros efetivos e suplentes (BRASIL, 2004a). 

Observa-se a necessidade de uma maior clareza na escolha dos 

representantes pela unidade escolar (disponibilidade, compromisso etc) e sendo 

importante considerar a manifestação de interesse ao invés da indicação, para que 

seja realmente democrático. 

 

5.3.11. Periodicidade das reuniões de Conselho de Escola e APM 

 

Três mães foram questionadas sobre a periodicidade das reuniões do 

Conselho e APM, sendo que duas disseram ter participado de duas reuniões e uma 

disse ter participado de três.  

Como já evidenciado na análise da entrevista com a diretora, é importante 

que os Conselhos Escolares se reúnam com periodicidade, sugerindo-se reuniões 
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mensais, com pauta previamente distribuída, para que possam, junto a cada 

segmento, informá-los sobre o que será discutido, apresentar propostas para serem 

levadas às reuniões e posteriormente o Conselheiro deve reunir novamente o seu 

segmento para socializar o que ficou decidido (BRASIL, 2004a). Verifica-se a 

necessidade de mais reuniões do Conselho durante o ano letivo, para que os 

problemas e ações sejam mesmo socializados e refletidos por todos, sendo as 

decisões tomadas coletivamente. 

 

5.3.12. Escola que deseja para o filho 

 

 Ao descreverem a escola que desejam para o filho foram identificadas cinco 

categorias temáticas. 

 

Estrutura/ Material 

 

A primeira categoria observada foi relacionada à melhoria em relação a 

estrutura e material: 

 

Entrevistada 3: ... com mais material... 
 
Entrevistada 5: ...o parquinho, né? No parque ali, aí ter mais 
melhorias, né? E tal, igual ali, tem a areia e tudo, mas só que acho 
que precisava melhorar mais... 

 
Entrevistada 6: ...uma escola limpa... 

 

De acordo com o material do Programa de Fortalecimento do Conselho 

Escolar, cabe à Associação de Pais e Mestres utilizar as verbas de acordo com as 

necessidades da escola, a partir de um consenso entre os participantes do Conselho 

e APM da escola. 

 

Tempo 

 

Outra questão apontada pelas mães foi maior tempo na escola (sugerindo-

se a Escola de Tempo Integral) e também um maior tempo de recreio para que as 

crianças pudessem brincar mais: 
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Entrevistada 3: uma escola...direto(risos), se possível, porque ele 
aprende mais, tem mais tempo...fica menos na rua, mais tempo 
dentro da escola. E...o que ele acha certo, assim...para ele é bom 
essa escola. Só que eu queria uma escola assim, em  tempo 
integral... 

 
Entrevistada 4: ...se aumentasse um pouquinho mais o tempo do 
recreio pra eles ter mais tempo de...brincar e conversar... 

 
De acordo com Veiga (2007) o tempo é um dos elementos constitutivos da 

organização do trabalho pedagógico, sendo o horário escolar, que fixa o número de 

horas por semana e que varia em razão das disciplinas.  

De acordo com as Diretrizes do Programa Ensino Integral (SÃO PAULO, 

2011) o cenário da sociedade contemporânea aponta a necessidade de repensar o 

atual modelo de escola e redesenhar o papel que essa instituição deve ter para a 

vida e para o desenvolvimento do jovem do século XXI; e para isso são necessários 

ajustes e mudanças tanto na abordagem pedagógica quanto  na organização dos 

conteúdos, na ampliação da permanência dos alunos na escola e na dedicação do 

professor à uma unidade escolar.  

O documento aponta que diante da necessidade de consolidar uma 

educação básica de qualidade é necessário enfrentar esses desafios, entre eles a 

ampliação da jornada escolar dos alunos que têm sido um objetivo perseguido por 

educadores e diversos sistemas de educação no mundo. Com esse objetivo, o 

Programa de Ensino Integral do Estado de São Paulo propicia aos seus alunos, 

além das aulas do currículo regular obrigatório, oportunidades para aprender e 

desenvolver práticas que irão apoiá-los para a busca da excelência acadêmica, para 

a solidariedade e ser cada vez mais autônomo no planejamento e execução do seu 

Projeto de Vida. 

Vale observar que na entrevista a mãe evidencia a importância do filho ficar 

menos tempo na rua e mais tempo na escola, não sendo evidenciada pela mesma a 

importância desse tempo na escola para a melhoria da qualidade de ensino de seu 

filho. Além disso, cabe uma reflexão também sobre a resposta da mãe sobre o 

tempo do recreio, sendo necessária uma análise desse tempo cronológico, e 

também sobre as atividades oferecidas no recreio da Unidade Escolar. 
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Qualidade de ensino 

 

Foi apresentada também pelas mães a necessidade de uma escola de 

qualidade: 

 
Entrevistada 1: ...produtiva, é...que coloque o aluno sempre pra 
frente, incentivando ele, cada dia mais... 

 
Entrevistada 7: ...que crianças que tivessem um pouco tipo assim, 
do raciocínio mais lento que a atenção pra essas crianças seriam 
dobradas, né? 

 
Entrevistada 8: ... Bom, a escola que eu desejo pro meu filho é 
aquela qual eles vêm e aprendam. 

 

Como já apontado anteriormente, Veiga (2007) aponta que a qualidade do 

ensino implica duas dimensões indissociáveis a formal e a política, sendo a formal 

relacionada aos instrumentos e métodos e a política relacionada à participação. 

Observa-se nas respostas das mães que elas relacionam a qualidade do 

ensino ao fato das crianças aprenderem um conteúdo específico, portanto vê-se a 

necessidade de estudos e reflexões sobre a qualidade do ensino pelas mesmas. 

 

Segurança/ Acolhimento 

 

Duas mães destacaram a importância da segurança, da paz e do 

acolhimento dos filhos, para que eles se sintam bem na escola em que estudam: 

 

Entrevistada 2: Eu quero uma escola acolhedora...que seja assim, 
é...que dê o ensino, mas que receba bem o meu filho. 

 
Entrevistada 6: É uma escola de paz, né? Uma escola onde eles 
possam, onde os pais possam deixar seus filhos, né, em segurança... 

 

De acordo com o material desenvolvido pelo MEC para o curso técnico de 

formação para funcionários da Educação, a violência e segurança se constituem não 

somente em conceitos articulados, como realidades que se vinculam intimamente 

uma à outra. Ou seja: não há segurança onde há violência (BRASIL, 2008). 

O material afirma que Segurança está relacionada com vigilância, prevenção 

e punição e os termos vigiar e punir, estão relacionados à “disciplina” nas escolas. 
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No entanto, “pacificar” combina mais com dialogar, exercer a diplomacia, a 

negociação, a mediação de conflitos.  

Além disso, o texto mostra que uma segurança que convive, que se adapta, 

que se conforma com as violências, é uma pseudo-segurança e não cabe num 

projeto educativo, embora possa fazer parte do processo de socialização. Assim, 

corremos o risco de erigir muros em volta de nossas escolas para construir uma “ilha 

escolar de segurança”, sem dialogar com as verdadeiras violências da comunidade e 

da sociedade para as quais educamos as crianças e os adolescentes. 

Dentre os direitos sociais, também assegurados pela Constituição, tais como 

à educação, à saúde, à habitação, ao trabalho, ao lazer, está também a segurança 

(BRASIL, 1988, artigos 6º e 7º). Essa segurança fundada nos direitos, democrática 

como a educação hoje se propõe ser, na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB), inclusiva a ponto de se adaptar às diferenças humanas, sejam elas 

quais forem, considera a desigualdade entre as pessoas e a negação dos direitos 

como violências fundantes da insegurança. Portanto, vê-se a necessidade da 

Unidade Escolar criar e estabelecer no seu Projeto Político Pedagógico ações 

coletivas que possibilitem a segurança dos alunos, professores e funcionários, 

garantindo assim um direito social de todos. 

 

União e interação escola e família 

  

Uma mãe evidenciou na resposta a importância da interação de todos os 

segmentos e destacou a pouca participação dos pais nas reuniões. 

 
Entrevistada 6: ...uma escola unida, professores unidos com seus, 
com seus alunos, né, os pais...” (...) “Que as vezes nas reuniões os 
pais não estão presentes e isso, é...é muito importante o pai tá na 
escola. Eu acho que quanto mais a família vim pra escola... 

 

Como já mencionado anteriormente na análise das entrevistas com as 

professoras, a articulação escola-família-comunidade representa um grande desafio, 

pois a maioria das escolas, durante a construção do projeto político pedagógico, 

tendem a excluir a participação dos pais e da comunidade e trabalhem apenas com 

os demais segmentos (VEIGA, 2007). 
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Castro e Regattieri (2010) apontam que o número de iniciativas (projetos, 

programas ou políticas) em curso no Brasil especificamente para estimular a relação 

escola-família ainda é pequeno. Para elas, cabe a escola conhecer as reais 

condições das famílias e delimitar melhor o seu espaço de responsabilidade 

específica e planejar suas ações de acordo com essa realidade. 

Verifica-se na resposta da mãe a necessidade de elaboração de ações que 

estimulem uma maior participação dos pais nas reuniões, fortalecendo a interação 

escola-família. 

 

5.3.13. Mudanças necessárias para a escola 

 

Ao serem questionadas sobre as mudanças necessárias para a escola, 

cinco mães afirmaram que a escola não precisa de mudanças. 

Três mães apontaram algumas coisas que precisam melhorar, sendo elas o 

material e tempo na escola, a necessidade de um treinamento para as funcionárias e 

a necessidade de orientações para os pais dos alunos que apresentam dificuldade. 

Como já mencionado anteriormente, na análise das entrevistas com as 

professoras, que o Conselho Escolar deve definir o plano de aplicação da escola, 

acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos, em busca de uma autonomia 

pedagógica, administrativa e financeira.  

O caderno 7 do Programa de Fortalecimento do Conselho Escolar aponta 

que  existe uma organização para a distribuição dos recursos, gasto e prestação de 

contas (BRASIL, 2006b). 

Portanto, vale destacar a importância da atuação do Conselho Escolar para 

identificar essa necessidade material e assim desenvolver ações coletivamente para 

aplicação dos recursos obtidos pela escola. 

Vale também observar que as mães estão apontando a necessidade do filho 

ficar mais tempo na escola para não ficarem na rua e que precisa de mais 

treinamento dos funcionários para lidar com as crianças. Sendo, portanto, 

necessário que seja feita um estudo e orientação sobre a possibilidade da 

implementação da Escola de Tempo Integral e sobre a qualidade do ensino e 

também uma investigação mais aprofundada sobre essa atuação dos funcionários. 
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5.3.14. Melhoria da participação da família na Unidade Escolar 

 

Ao questionar as mães sobre as ações necessárias para melhorar a 

participação da família na escola obteve-se três categorias temáticas, sendo 

destacada a necessidade da motivação, da atenção e diálogo, assim como maior 

número de atividades e projetos que envolvam a família. 

 

Motivação 

 

Uma das mães entrevistadas afirmou que os pais se sentem pouco 

motivados para participarem.  

 

Entrevistada 2: ...de repente seja assim, mais motivados. Porque as 
vezes as pessoas lá fora acham, os pais, que tem...assim, 
é...é...pouca motivação. Eu acho que, assim, tem que é...digamos 
assim, pensar numa coisa melhor ainda, pra chamar os pais. 

 
Sendo necessário destacar que cabe à escola motivar a família e fazer com 

que esta se sinta corresponsável no processo de aprendizagem dos seus filhos e 

consequentemente parte integrante do sistema escolar (CASTRO; REGATTIERI, 

2010). 

 

Atenção e diálogo com os pais 
 

Três mães disseram que a escola precisa dar mais atenção e proporcionar 
mais momentos de diálogo com os pais. 

 
Entrevistada 3: ...mais atenção na hora da entrada, mais atenção na 
hora da saída. Com os pais mesmo, conversar...porque aqui a gente 
procura conversar num pode...tem certos horário que não pode, e 
tem pai e mãe que só tem o horário da hora da saída pra conversar, 
por causa do serviço... pra mim não precisa disso, mas muita gente 
reclama disso. 
 
Entrevistada 5: ... ter mais contato... 

 
Entrevistada 7: ...ter mais essa comunicação entre é...diretora, entre 
coordenadora, sabe? Não só de, tipo assim, só na hora da reunião 
de pais, mas também na hora, assim, de tá buscando você pra te 
perguntar alguma coisa, sabe? 
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De acordo com Castro e Regattieri (2010) o Dicionário Houaiss traz 

definições da palavra interação, sendo uma delas a comunicação entre pessoas que 

convivem: diálogo, trato, contato. Portanto, vê-se a necessidade da escola 

proporcionar momento e desenvolver ações que possibilitem esse diálogo.  

Vale destacar que em questão anterior, quando questionadas sobre outras 

possibilidades de atendimento fora as reuniões de pais, elas disseram que eram 

atendidas em outros horários (aulas de Educação Física), por telefone, mas na 

análise desta questão, parece que esses horários e atendimentos ainda não suprem 

as necessidades de todos os familiares. 

Cabendo à equipe escolar refletir sobre esses atendimentos e as 

possibilidades de diálogo com os familiares, podendo o círculo de cultura e os 

fóruns, sugeridos no material do Programa de Fortalecimento do Conselho Escolar, 

serem ações importantes nesse processo.  

 

Atividades e projetos 

 

As mães entrevistadas também afirmaram que atividades e projetos que 

envolvam a família podem contribuir para o fortalecimento de vínculo entre a escola 

e família. 

 

Entrevistada 6: ... ter alguns evento na escola. Eu acho que a 
escola devia fazer alguma coisa assim...algum entretenimento, 
alguma coisa que, uma...uma...algumas, evento, pra trazer, 
ou...trabalho com os alunos, pra eles chegar em casa e passar pros 
pais a importância que é um pai tá aqui na escola. 

 
Entrevistada 7: ...programa no sábado aqui, foi muito bom o 
programa... 

 
Entrevistada 8: ...ter mais projeto pra in..pra, pros pais fazerem 
parte... 

 

Para as mães as atividades e projetos que viabilizam uma maior participação 

da família na escola podem ajudar na interação escola-família, sendo possível 

perceber a necessidade de fortalecimento de vínculo. 

Vale destacar que de acordo com Castro e Regattieri (2010), os eventos 

costumam ser planejados por representantes de pais e equipe escolar, mas a ação 
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propriamente pedagógica continua sendo uma questão de especialistas, não 

canbendo a opinião dos familiares, portanto cabe à equipe escolar refletir sobre a 

necessidade de proporcionar mais atividades e projetos que envolvam a família sim, 

mas lembrando que as questões pedagógicas e aprendizagem dos alunos devem 

também ser compartilhadas com os pais.  

 

A partir das análises das entrevistas é possível fazer uma reflexão de que 

tanto a diretora, as professoras e as mães destacaram em suas respostas que a 

participação da família na Unidade Escolar observada é baixa e que há a 

necessidade de um fortalecimento da interação escola-família. 

Foi observado que há a necessidade de estudos e reflexões pela equipe 

gestora, funcionários e professores sobre o que é Gestão Democrática, sobre o 

Projeto Político Pedagógico e a elaboração de ações que promovam a Gestão 

Democrática na escola, com ênfase em uma maior interação escola e a família, já 

que em suas respostas as professoras afirmaram participar ativamente das 

decisões, em especial na elaboração, execução e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico. 

Se faz necessário também proporcionar espaços para que as famílias 

compreendam  os conceitos de Gestão Democrática, Projeto Político Pedagógico e 

reconheçam a importância da interação escola e a família, além disso, é necessário 

a implementação de ações que possibilitem uma participação ativa da família no 

Projeto Político Pedagógico, sendo necessário também o Fortalecimento do 

Conselho Escolar. 

No Conselho Escolar os critérios de formação do conselho ainda não estão 

claros, havendo até mesmo uma divergência nas falas da diretora e das mães em 

relação a essa constituição. Também se constatou que não há periodicidade nas 

reuniões e, nesses momentos, não ocorre o diálogo e as decisões não são tomadas 

coletivamente. 

Portanto, conclui-se a necessidade de uma reflexão sobre essa realidade, 

para a implementação de ações que modifiquem esse quadro e que garantam a 

efetivação da Democracia na escola. 
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6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR: AÇÕES PARA 

MELHORIA DA PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA 

 

Com base nos dados apresentados pela pesquisa, juntamente com a análise 

da literatura, foi desenvolvida uma proposta de intervenção voltada aos gestores 

escolares, com ações que viabilizam a implementação da gestão democrática. Esta 

proposta destacará a atuação efetiva do Conselho Escolar, com ênfase na 

participação da família na elaboração, execução e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico. 

Sugere-se que essas ações sejam implementadas, primeiramente, na escola 

observada e posteriormente, em parceria com a SME, sejam realizadas por outras 

Unidades Escolares do município. 

 

6.1. Ações possíveis de serem realizadas no ambiente escolar – Proposta de 

Intervenção na Escola 
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Proposta de Intervenção pelos Gestores Escolares – Implementação da Gestão Democrática na Escola. 

 

AÇÕES OBJETIVOS PARA AS AÇÕES 
PROCEDIMENTOS PARA AS 

AÇÕES 
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 

1- Construção 
do Manual do 
Aluno/ Agenda 
(modelo vide 
apêndice 3) 
 
 

1-Elaborar um manual junto ao 
Conselho de Escola para informar 
às famílias sobre a proposta 
pedagógica da escola, conteúdos 
e metodologias utilizadas, 
projetos, avaliações, passeios.  
 
2-Garantir o acesso de todas as 
famílias ao Manual, contendo os 
dados da criança (nome do aluno, 
responsáveis, endereço, 
telefones para contato, com quem 
a criança pode ir embora, se tem 
algum problema de saúde) da 
escola (nome, endereço, telefone, 
email, blog, facebook, nome dos 
membros da equipe gestora e 
função e nome da professora), as 
possíveis formas de interação 
escola-família e os atendimentos 
oferecidos pela escola. 
 
3-Informar e discutir junto às 
famílias os conceitos de Gestão 
Democrática e sobre o Projeto 
Político Pedagógico da escola (o 
que é, ano de elaboração, como 

1-Reunião da equipe gestora, 
professores e comissão de pais, para 
a elaboração do Manual, 
considerando a realidade e 
particularidade da Unidade Escolar 
(pretende atender ao Objetivo 1). 
 
2-Entrega, apresentação e discussão 
do Manual do Aluno na 1ª reunião 
com os familiares (1º dia de aula) 
(pretende atender aos Objetivos 2 e 
3). 
 
3- Reunião para reflexão entre família 
e equipe escolar sobre os 
atendimentos da escola (horários 
para reunião individual com a 
professora, horários dos 
atendimentos pela equipe gestora) e 
espaço para sugestões (pretende 
atender aos Objetivos 2, 3 e 4). 
 
4-Leitura do Manual pelo professor na 
reunião com os familiares, explicando 
os conceitos e dados ali apresentados 
e esclarecendo as possíveis 
dúvidas(pretende atender aos 

1-Garantia de participação de toda a 
equipe gestora, equipe de 
professores e comissão de pais 
durante o processo de elaboração do 
Manual do Aluno (Equipe Gestora) 
 
 
 
2-Avaliação pelos professores da 
participação dos familiares, 
entendimento e interesse pelo manual 
durante a reunião de entrega. 
 
 
 
 
3-Cuidado com a conservação e o 
envio do manual e verificação diária 
(alunos e familiares)  
 
 
4-Reflexão sobre a funcionalidade e 
resultados da utilização do Manual, 
sujeito a modificações (familiares na 
reunião do 2º e 4º bimestre e 
professores e equipe gestora no 
planejamento e replanejamento 
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é o processo de avaliação, ano 
de reelaboração e ações 
administrativas e pedagógicas 
previstas para o ano letivo).  
 
4-Informar às famílias sobre os 
resultados da escola nas 
avaliações externas, sobre os 
projetos coletivos desenvolvidos, 
passeios e horários de aulas 
extras. 
 
5-Estabelecer formas de 
comunicação e orientações aos 
familiares sobre o processo de 
aprendizagem do aluno.  

Objetivos 3 e 4). 
 
5-Envio diário do Manual do aluno 
(pelos familiares) e verificação diária 
pelos professores, equipe gestora e 
pais, para checagem de possíveis 
orientações e recados ali 
apresentados (pretende atender ao 
Objetivo 5). 
 

anual). 

2-Murais 
informativos e 
espaço para  
sugestões da 
comunidade 
escolar e local 

1-Informar a comunidade escolar 
sobre os projetos, eventos e 
resultados da escola nas 
avaliações externas. 
 
2-Prestar contas das verbas 
recebidas e dos gastos da 
Unidade Escolar, para as famílias 
que não participam do Conselho 
de Escola e APM.  
 
3-Possibilitar que os familiares 
dêem suas opiniões sobre os 
resultados da escola e sobre a 
utilização das verbas.  
 
4-Proporcionar um espaço para 

1-Seleção de um local visível a todos 
para apresentar os projetos da 
escola, eventos, resultados da escola 
e prestação de contas (pretende 
atender aos Objetivos 1 e 2). 
 
2- Seleção, pelos Conselheiros, de 
informações relevantes para a 
comunidade (pretende atender ao 
Objetivo 1). 
 
3- Organização de uma caixa de 
sugestões para que todos possam 
expor suas opiniões sobre o 
funcionamento da escola, e o 
processo de aprendizagem dos 
alunos (pretende atender aos 

1-Acompanhamento e reflexão pela 
equipe de professores e gestores nas 
Reuniões de Estudos Pedagógicos, 
leitura das sugestões e elaboração de 
ações que contemplem as mesmas. 
 
2-Acompanhamento e organização 
dos murais pelos membros do 
Conselho Escolar. 
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que os membros do Conselho 
Escolar exponham aos familiares 
o que acham importante sobre o 
processo de aprendizagem dos 
alunos e sobre as ações 
realizadas pela escola. 

Objetivos 3 e 4). 

3-Reunião 
(semestral) – 
comunidade 
escolar e local 
– para 
discussão 
coletiva sobre 
o que é 
gestão 
democrática e 
o papel de 
todos no 
processo de 
aprendizagem 
dos alunos 

1-Conscientizar a comunidade 
escolar sobre a importância da 
interação escola-família, 
destacando a importância da 
participação de todos nos 
processos decisórios da escola e 
informando sobre as 
possibilidades de participação. 
 
2-Socializar os resultados da 
escola nas avaliações internas e 
externas, com reflexões e 
momentos para discussões e 
opiniões de todos. 
 
3- Discutir sobre os Projetos 
Coletivos da escola que estão em 
andamento. 
 
4- Elaborar um plano de ação 
para a melhoria da interação 

1-Agendamento prévio pela equipe 
gestora, a partir das sugestões de dia 
e horário pelos familiares, da reunião 
das famílias com a equipe gestora  
(pretende atender ao Objetivo 1).  
 
2-Envio de convite/ informativo, 
comunicando o que será apresentado 
e discutido e sobre a importância da 
participação de todos (pretende 
atender ao Objetivo 1). 
 
3-Momentos de estudos com leitura 
de documentos (leis, projetos da 
escola e resultados da escola) e 
textos que tratem sobre a Gestão 
Democrática (sugestões)2 (pretende 
atender ao Objetivo 1, 2 e 3).. 
 
4-Espaço para socialização dos 
estudos realizados, dúvidas e 

1-Avaliação, no final de cada 
encontro, por todos os participantes, 
com espaços para dúvidas e 
sugestões, em busca do 
aperfeiçoamento das mesmas.  
 
 
2-Reflexão pela equipe gestora e 
professores sobre a periodicidade das 
reuniões e resultados alcançados (a 
partir da verificação da presença dos 
familiares nas reuniões bimestrais e 
no acompanhamento do processo de 
aprendizagem dos filhos), com 
sugestões para possíveis 
modificações. 
 
 
 
3- Acompanhamento e avaliação da 
implementação das ações elaboradas 
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escola-família, em busca da 
melhoria da aprendizagem dos 
alunos. 

sugestões (pretende atender aos 
Objetivos 1, 2 e 3). 
 
5-Elaboração de Plano de ação 
coletivo, após levantamento da 
realidade da escola, visando a 
melhoria da interação escola-família e 
resultados da escola (pretende 
atender ao Objetivo 4). 

por todos os participantes da reunião, 
em especial os familiares, com 
reflexões da efetividade das ações e 
reformulação das mesmas, quando 
necessário. 

4-Reuniões 
para 
reelaboração 
e avaliação do 
PPP  

1-Garantir a convocação e 
presença dos conselheiros nas 
reuniões para reelaboração e 
avaliação do documento 
(semestral). 
 
2-Incentivar todos a participarem 
das reuniões ressaltando a 
importância da presença e 
participação, para que  se sintam 
corresponsáveis, e importantes 
durante o processo. 
 
3-Levantar alguns itens 
importantes para o 
funcionamento da escola, para 
que pais e equipe educativa 
reflitam e elaborem as ações para 
o bom andamento das atividades 
(exemplo: organização da 
entrada e saída dos alunos) 
 
4-Proporcionar espaços de 
reflexão e momentos para que 

1-Agendamento prévio das reuniões, 
a partir de levantamento de 
disponibilidade, garantindo a 
participação de todos no mesmo 
horário (pretende atender aos 
Objetivos 1 e 2). 
 
 
2-Garantir um momento para reflexão 
sobre a realidade e necessidades da 
escola, com espaço para escuta, 
discussão e apresentação de 
decisões coletivas (pretende atender 
aos Objetivo 3 e 4).. 

1-Avaliação da ação por todos os 
participantes, a partir de relatório 
avaliativo com espaço para sugestões 
e críticas. 
 
 
 
2-Reflexão da avaliação pela equipe 
gestora, com levantamento das 
críticas e sugestões apresentadas 
para a elaboração de ações que 
contemplem as mesmas. 
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todos opinem sobre as decisões 
tomadas acerca do 
funcionamento e ações 
realizadas pela escola. 

5-
Acessibilidade 
ao Projeto 
Político 
Pedagógico 
para TODOS 
 

1-Garantir que todos os 
segmentos da escola tenham 
acesso fácil ao documento. 
 
 
2-Proporcionar, aos professores, 
momentos de estudos e 
elaboração de Plano de Aula a 
partir do documento. 

1-Documento disponível na secretaria 
da escola, na sala dos professores, 
disponibilizados em pendrive para 
todos os professores e funcionários e 
no blog da escola para consulta dos 
familiares (pretende atender ao 
Objetivo 1). 
 
2-Uso do PPP nas Reuniões de 
Estudos Pedagógicos para a 
elaboração do Plano de Aula 
semanal, e estudo do documento nas 
reuniões semestrais que acontecerão 
com a comunidade escolar e local 
(pretende atender ao Objetivo 2). 

1-Acompanhamento pela equipe 
gestora, em especial pela 
coordenadora pedagógica, durante a 
checagem da elaboração do Plano de 
Aula. 
 
2-Avaliação da disponibilidade e 
acessibilidade do documento pelos 
familiares e demais segmentos da 
escola através de questionários 
avaliativos. 

6.Fortalecime
nto do 
Conselho 
Escolar 
 

1- Estabelecer os critérios para 
formação do Conselho Escolar 
(eleição), de acordo com os 
princípios da gestão democrática 
e orientações legais. 
 
2- Explicar a importância dos 
Conselheiros e do Conselho no 
processo decisório da escola na 
1ª reunião com os familiares.  
 
3- Informar previamente a toda 
comunidade escolar sobre os 
dias, horários e temas das 

1-Explicação sobre o papel dos 
conselheiros e manifestação de 
interesse em participar do Conselho e 
APM (1ª reunião de pais)(pretende 
atender ao Objetivo 1 e 2). 
 
2-Agendamento de reuniões de 
estudos mensais, previstas em 
calendário já apresentado no início do 
ano, a partir das sugestões de horário 
pelos familiares apresentadas na 
primeira reunião de pais (pretende 
atender ao Objetivo 3). 
 

1-Avaliação das reuniões, reflexão 
sobre os apontamentos pelos 
mediadores de cada grupo. 
 
 
2-Implementação das ações 
elencadas com acompanhamento e 
avaliação de todos os conselheiros. 



106 

 

reuniões para estudos   
 
4- Informar a toda comunidade 
escolar o que é o Conselho de 
Escola e Associação de Pais e 
Mestres. 
 
5-Refletir junto à comunidade 
escolar sobre o papel dos 
Conselhos e dos Conselheiros 
  
6-Refletir sobre a importância da 
participação dos Conselheiros 
nos processos decisórios da 
escola 
 
7-Selecionar temas para estudos, 
de acordo com as demandas de 
equipe escolar e familiares. 
 
8-Elaborar Plano de ação para a 
melhoria da escola, com 
consultas às famílias que não 
participam do Conselho Escolar. 
 
9-Participar efetivamente dos 
projetos e eventos realizados na 
Unidade Escolar, com a 
possibilidade de constituir 
comissões de pais para contribuir 
com a organização das 
atividades. 

3- Distribuição prévia da pauta das 
reuniões (pretende atender ao 
Objetivo 3). 
. 
4- Organização de material de estudo 
(Cadernos do Programa de 
Fortalecimento dos Conselhos, PPP 
da escola) (pretende atender aos 
Objetivos 4, 5, 6 e 7).  
  
5-Reuniões – Círculo de Cultura - 
mediadas pela diretora de escola e 
pela coordenadora pedagógica, 
utilizando a metodologia Círculo de 
Cultura proposto no material do 
Programa de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares (pretende 
atender aos Objetivos 4, 5, 6 e 7). 
 
6- Estudos sobre o que é gestão 
democrática, autonomia da escola, 
aprendizagem dos alunos, Projeto 
Político Pedagógico, interação escola 
e família (organização dos grupos de 
estudo) (pretende atender aos 
Objetivos 6 e 7). 
  
7- Reflexão coletiva sobre a realidade 
da escola (forças e fraquezas)  
Seleção de temas para estudo, pelos 
familiares e demais conselheiros. 
(pretende atender aos Objetivos 7 e 
8). 
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Após implementação das ações na Unidade Escolar, sugere-se, a partir da verificação do sucesso das mesmas, que a 

Proposta de Intervenção seja apresentada à Secretaria Municipal de Educação para que sua implementação ocorra em outras 

Unidades Escolares Municipais. 

 
8-Socialização dos estudos 
realizados, por todos os participantes 
(pretende atender aos Objetivos 7 e 
8).  
 
9-Reflexão sobre a importância da 
participação de todos nos processos 
decisórios da escola, com ênfase na 
participação da família (pretende 
atender aos Objetivos 7 e 8). 
 
10-Elaboração de ações para uma 
melhor atuação do Conselho de 
Escola, em busca de uma maior 
participação da família na escola e 
melhoria da aprendizagem dos alunos 
(pretende atender ao Objetivo 8). 
 
11-Seleção de funções para atuação 
direta dos conselheiros nos projetos e 
eventos da escola (exemplo: 
responsáveis pela arrecadação de 
materiais para o evento, organização 
de uma das barracas, elaboração dos 
convites, convocação dos pais) 
(pretende atender ao Objetivo 9). 
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CONSIDERAÇÕES  

 

Considerando o objetivo principal da pesquisa, que foi analisar a 

participação da família em uma escola pública do interior de São Paulo 

verificou-se que a participação ainda não ocorre de forma efetiva.  

A partir das entrevistas foi possível perceber que algumas professoras 

apontaram que os familiares não participam, como elas acreditam que 

deveriam, do processo de aprendizagem das crianças. Entretanto, nessas 

respostas não se observa um olhar mais crítico a respeito das ações da escola, 

no sentido de estimular essa participação. As mães que fazem parte do 

Conselho de Escola e APM afirmaram nunca ter participado de reuniões sobre 

o PPP, e ou sobre ações que visem a melhoria da escola. Esses dados 

sugerem que as ações desenvolvidas na escola em 2014 foram insuficientes 

para que ocorresse uma real interação entre a família e a escola 

Ao retomarmos o objetivo específico I, que foi o de investigar, junto aos 

professores e familiares, como foi feita a construção do Projeto Político 

Pedagógico, e como vem sendo sua execução e avaliação, foi possível 

observar, a necessidade de um fortalecimento da interação escola-família, 

tendo uma mudança na atuação e constituição do Conselho Escolar, tendo em 

vista que foi observado nas entrevistas: (1) que os critérios de formação do 

Conselho Escolar não são democráticos, pois ainda observa-se a indicação de 

familiares e/ou responsáveis para sua formação; (2) que as reuniões não 

acontecem com periodicidade; (3) que não há espaço para dúvidas, opiniões e 

decisões coletivas; (4)  e da necessidade de um real envolvimento para 

participação da família na elaboração, execução e avaliação do PPP da 

Unidades Escolar, uma vez que as mães não conhecem o documento e nem 

sabem o que é e o que significa.  

É possível afirmar após estudo, reflexão e análise das entrevistas que 

as ações realizadas pela escola até o momento não contribuíram 

significativamente para o aumento da participação da família no processo 

decisório da escola, pois as mesmas não garantem que as famílias se sintam 

corresponsáveis pelo processo de aprendizagem dos alunos, e tão pouco 

motivadas a participarem, sendo observado que os espaços para escuta e 
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sugestões ainda são poucos e as famílias parecem não se sentir à vontade 

para manifestarem suas opiniões. 

Vale observar que algumas ações ainda são desconhecidas, como, 

exemplo, as reuniões para elaboração e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico, e que outras atividades contemplam a presença dos familiares na 

escola, mas não a participação efetiva dos mesmos. Isso porque não 

participam do processo de decisão e elaboração das mesmas, como o Dia da 

família na escola, Mostra Educacional, premiação dos concursos. Isso inclui as 

reuniões de pais, de Conselho de Escola e Associação de pais e mestres,  nas 

quais as informações são transmitidas às famílias (ouvintes), mas que não há 

espaços para opiniões e elaboração coletiva de ações para a melhoria da 

aprendizagem dos alunos. 

Com o intuito de responder ao objetivo específico II, que foi o de 

construir uma proposta de intervenção que tenha como foco o maior 

envolvimento da família na construção, execução e avaliação do PPP da 

escola, foi elaborada uma Proposta, que destacou a importância do 

desenvolvimento de ações que contemplem de fato essa interação. Ações que 

fazem com que a família se sinta parte integrante do processo de 

desenvolvimento escolar das crianças, participando efetivamente das reuniões 

de elaboração, acompanhamento e avaliação do PPP da escola, com ênfase 

na atuação do Conselho Escolar. 

A proposta final de intervenção, construída com base na legislação e 

literatura estudada, e na análise dos resultados das entrevistas, apresenta 

algumas ações possíveis de serem implementadas na Unidade Escolar, as 

quais possibilitam uma maior comunicação e interação escola-família, em 

busca da efetivação da gestão democrática e de uma melhor qualidade do 

ensino. Essas ações demonstram um avanço no que foi feito na escola em 

2014, pois apresentam formas de decisão coletiva dos princípios da escola, a 

disponibilidade e horários e dos atendimentos dos professores e equipe 

gestora e resultados da escola nas avaliações externas (Provinha Brasil, 

SARESP, Aprova Brasil). Além de propor momentos de estudos e reflexões 

sobre gestão democrática, Projeto Político Pedagógico e atuação do Conselho 

de Escola, que possibilitem que as famílias opinem, e que também sejam 
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responsáveis pela elaboração de ações que viabilizem uma melhor interação 

escola-família, e que contribuam para o processo de aprendizagem dos alunos.  

É necessário que a escola perceba a necessidade de uma mudança de 

postura e coloque realmente em prática os princípios da gestão democrática, 

com foco principalmente na autonomia, descentralização, participação e busca 

de resultados (qualidade do ensino), portanto, espera-se que a partir da 

implementação da proposta aqui apresentada a Unidade Escolar possa 

fortalecer a participação efetiva dos familiares no ambiente escolar, e que a 

gestão democrática seja de fato implementada.  
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ANEXO 1 
 
CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA 
 

 Caracterização da equipe gestora, funcionários e professores a partir 

dos dados coletados no Planejamento Anual de 2014. 

 
Caracterização da equipe gestora 

Função Formação 
Tempo 

de Casa  

Pedagoga 

Administração - Bacharel/ Pedagogia – Licenciatura/ 
Especialização em Deficiência Mental, em 
Psicopedagogia e em Teorias e Práticas na Educação/ 
Administração Escolar (em andamento) 

5 anos 

Coordenadora 
Pedagógica 

Letras – Bacharel (Tradutor e Intérprete)/ Letras – 
Licenciatura (Português, Inglês, Espanhol)/ Pedagogia 
- Licenciatura/ Especialização em Língua Inglesa e  em 
cursos semipresenciais e EaD / Mestrado em Políticas 
Públicas Educacionais (em andamento) 

4 anos 

Orientadora 
Educacional 

Pedagogia – Licenciatura 3 anos 

Diretora 

Letras – Licenciatura (Português, Inglês e Espanhol)/ 
Pedagogia – Licenciatura/ Especialização em Didática 
para modernidade e em Educação Infantil/ Mestrado 
em Linguística 

1 ano 

Pedagoga SRM 
Ciências Biológicas – Bacharel/ Ciências Biológicas – 
Licenciatura/ Matemática – Licenciatura/ Pedagogia –
Licenciatura/ Pós graduação em Psicopedagogia 

1 ano  

Fonte: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. EMEB Professora Maria Brizabela 
Bruxellas Zinader. Franca, 2012. 
 

Caracterização dos Funcionários 

Função Formação 
Tempo 

de Casa 

Ajudante Geral Ensino Médio 2 anos 

Escriturária Serviço Social 1 ano 

Inspetora Ensino Médio/ Esteticista 2 anos 

Merendeira Ensino Médio 7 anos 

Merendeira Ensino Médio 2 anos 

Inspetora Ensino Médio 7 anos 

Ajudante Geral Magistério 7 anos 

Ajudante Geral Ensino Médio 3 anos 

Merendeira Magistério 10 anos 

Merendeira Ensino Médio 7 meses 

Secretária  Pedagogia – Licenciatura – em andamento 8 anos 

Ajudante Geral Ensino Médio 2 anos 

Jovem Aprendiz Pedagogia – Licenciatura – em andamento 10 meses 

Fonte: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. EMEB Professora Maria Brizabela 
Bruxellas Zinader. Franca, 2012. 
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Caracterização do corpo docente 
ENTREVISTADA

S 

Ano Período Formação 

Tempo 
Exp. 

Magistéri
o 

Acumul
a cargo 

Temp
o de 
Casa 

 

3ºE/ tarde 

Magistério/ 
Letras/Pedagogia/Pó
s em 
Psicopedagogia 

14 anos Sim 2 anos 

 
FIB/ manhã 

Magistério/Educação 
Física/ Pedagogia – 
em andamento 

10 anos Não 6 anos 

 
REC. 

PAR./manhã 

Magistério/ 
Pedagogia/Pós em 
PLA 

21 anos Não 
10 

anos 

Professora 1 
3ºA/manhã 

Magistério/ Letras/ 
Pós  

26 anos Não 8 anos 

 

FIIE/manhã 

Magistério/ 
Pedagogia/ 
Matemática/ Pós em 
mídias e novas 
tecnologias na 
matemática (em 
andamento) 

8 anos Sim 3 anos 

 FID/ tarde Pedagogia 3 anos Não 1 mês 

 

2ºC/tarde  
(afastada) 

Pedagogia/ Pós em 
Educação Infantil e 
alfabetização/ Pós 
em Ed. Especial – 
Def. Mental 

8 anos Sim 1 ano 

 
FIC/tarde 

Magistério/ 
Pedagogia 

25 anos Sim 4 anos 

 
MONITORA/tarde 

Pedagogia – 
Licenciatura – em 
andamento 

- -  1 ano 

 

5ºA/manhã 

Magistério/ 
Pedagogia/ Pós em 
Teorias e práticas na 
educação 

24 anos Sim 5 anos 

 
2ºD/tarde 

Magistério/ 
Pedagogia 

2 anos Não 1 mês 

 FIIA e FIIC/manhã 
e tarde 

Pedagogia/ Pós em 
Educação Infantil 

16 anos Sim 1 ano 

 
4ºB/manhã 

Magistério/ 
Pedagogia/ Pós 

16 anos Não 5 anos 

 
Readaptada Magistério 22 anos Não 

7 
meses 

 
FIIB/manhã 

Magistério/ 
Administração de 
empresas 

16 anos Não 1 ano 

 
2ºA/manhã 

Letras/ 
Pedagogia/Pós em 

10 anos Sim 4 anos 



118 

 

Psicopedagogia 

 

FIB/manhã 

Magistério/ Letras/ 
Pedagogia /Pós em 
teorias e Práticas na 
Educação Infantil 

6 anos Sim 1 ano 

 
APOIO/tarde 

Magistério/ Ciências 
Matemática/ Pós em 
Psicopedagogia 

25 anos Sim 1 mês 

 
FIID/tarde 

Magistério/ 
Pedagogia 

8 anos Sim 
8 

meses 

 1ºE/tarde Pedagogia 2 ano Não 2 anos 

Professora 3 
2ºB/manhã 

Magistério/ Letras/ 
Pedagogia 

10 anos Não 6 anos 

 
APOIO/manhã 

Magistério/ 
Pedagogia 

8 anos Não 7 anos 

 
3ºD/tarde 

Magistério/ 
Pedagogia/ Pós em 
Psicopedagogia 

5 anos  Sim  3anos 

Professora 5 
4ºA/manhã 

Magistério/ 
Pedagogia/  

7 anos Não 
 7 

anos 

Professora 4 
1ºA/manhã  

Magistério/ 
Pedagogia/ Pós em 
Psicopedagogia 

16 anos  Sim 4 anos 

 

4ºC/tarde 

Magistério/ 
Matemática e Física 
– Licenciatura/ 
Pedagogia/ Pós em 
Psicopedagogia 

6 anos Sim 4 anos 

Professora 6 
3ºB e 3ºC/manhã 

e tarde 

Magistério/ 
Pedagogia – em 
andamento 

11 anos  Sim 7 anos 

 
1ºD/tarde 

Pedagogia/ Serviço 
Social/ Pós em 
Educação Infantil 

26 anos Sim 2 anos 

 
APOIO/manhã Magistério/ História 18 anos  Não 

11 
anos 

 

APOIO/manhã 

Magistério/ Estudos 
Sociais/ Pedagogia/ 
Pós em 
Psicopedagogia 

19 anos  Não 
11 

anos 

 
APOIO/tarde 

Pedagogia/ Letras/ 
Pós em Educação 
para Ciências 

23 anos Sim 1 mês 

 

1ºB/manhã 

Magistério/ 
Pedagogia/ 
Matemática/ Pós em 
Matemática/ Pós em 
Mídias/ Pós em 
Práticas de 
letramento e 
alfabetização 

16 anos Sim 5 anos 

 2ºC/tarde Magistério/ Letras/ 8 anos Não 7 
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Pedagogia/ Pós em 
Letras 

meses 

Professora 2 
REC. PAR./tarde 

Magistério/ Letras/ 
Pedagogia/ Pós em 
Psicopedagogia 

16 anos  Não  6 anos 

 
5ºB/manhã 

Magistério/ 
Pedagogia 

27 anos  Não 5 anos 

 
MONITORA/manh

ã 

Pedagogia- 
Licenciatura – em 
andamento 

- - 2 anos 

 
1ºC/tarde 

Magistério/ 
Matemática/ 
Pedagogia 

9 anos  Não 2 anos 

 

5ºC/tarde 

Administração de 
empresas/ 
Matemática/ 
Pedagogia/ Pós em 
Marketing e vendas 

9 anos  Sim 1 ano 

 
APOIO/tarde 

História/ Nutrição/ 
Pedagogia/ Pós em 
Nutrição 

- Não 1 mês 

 
2ºE/tarde Pedagogia 2 anos Sim 

4 
meses 

Fonte: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. EMEB Professora Maria Brizabela 
Bruxellas Zinader. Franca, 2012. 
 
 

Caracterização dos professores de Educação Física e Educação Musical 

Formação 
Tempo Exp. 
Magistério 

Acumula 
cargo 

Tempo na 
Rede 

Educação Física/ Pós em Educação Física 
Escolar 

8 anos  Não 5 anos 

Educação Física 2 anos Não 2 anos 

Pedagogia/ Conservatório 8 anos  Não  2 anos 

Pedagogia/ Educação Artística 35 anos Sim 13 anos 

Pedagogia/ Letras/ Pós em 
Psicopedagogia e Educação Infantil 

17 anos Não 18 anos 

Pedagogia/ Conservatório Musical/ Pós 
em Psicopedagogia 

33 anos Não 11 anos 

Fonte: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. EMEB Professora Maria Brizabela 
Bruxellas Zinader. Franca, 2012. 
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ANEXO 2 
 
CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE 
 

Caracterização das famílias dos alunos a partir das entrevistas 

realizadas na Educação Infantil e Ensino Fundamental, nos períodos de 24 a 

26 de fevereiro de 2014, totalizando a participação de 423 (79%) - pais ou 

responsáveis. 

 
Características da comunidade – quadro percentual 

Mãe 
faixa etária 

Mãe                                     
escolaridade 

Pai 
faixa etária 

Pai 
escolaridade 

Até 20 
anos 

0% 
Não 

alfabeti-
zado 

3% 
Até 20 
anos 

0% 
Não 

alfabeti-
zado 

5% 

De 20 a 
25 anos 

11% 
Ens. 
Fund. 

Incomp. 
36% 

De 20 a 
25 anos 

4% 
Ens. 
Fund. 

Incomp. 
40% 

De 26 a 
30 anos 

24% 
Ens. 
Fund. 

Completo 
10% 

De 26 a 
30 anos 

14% 
Ens. 
Fund. 

Completo 
14% 

De 31  a  
35 anos 

27% 
Ens. 

Médio 
Incomp. 

16% 
De 31  a  
35 anos 

29% 
Ens. 

Médio 
Incomp. 

12% 

De 36 a 
40 anos 

21% 
Ens. 

Médio 
Completo 

31% 
De 36 a 
40 anos 

24% 
Ens. 

Médio 
Completo 

25% 

De 41 a 
45 anos 

12% 
Superior 
Incom-
pleto 

2% 
De 41 a 
45 anos 

17% 
Superior 
Incom-
pleto 

2% 

Acima de 
45 anos 

4% 
Superior 
Completo 

2% 
Acima de 
45 anos 

12% 
Superior 
Completo 

2% 

Falecida 1%   Falecido 0%   

 

Religião Local de trabalho Pai Mãe 

Católica 48% Indústria 38% 18% 

Evangélica 37% Comércio 12% 8% 
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Testemunha de Jeová 1% Prest. de serviços 17% 10% 

Espírita 8% Autônomo 23% 13% 

Sem religião 3% Funcionário Público 1% 1% 

Outros 3% Doméstica 0% 4% 

  Do lar 1% 35% 

  Desempregado 4% 9% 

  Presidiários 2% 0% 

  Aposentado 2% 2% 

 

Renda familiar Problemas de Saúde 

Inexistente 2% Sim 15% 

Menos de 1 SM 17% Especificar * 

De 1 a 2 SM 47% Não 83% 

Acima de 2 SM 31% Não respondeu 2% 

Não respondeu 3%   

Fonte: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. EMEB Professora Maria Brizabela 
Bruxellas Zinader. Franca, 2012. 
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APÊNDICE 1  

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA COM A DIRETORA 

Fase I – Dados pessoais 

Sexo: 

Idade: 

Formação: 

Tempo de experiência no magistério: 

Tempo de experiência na função: 

 

Fase II – Gestão Democrática e Projeto Político Pedagógico 

1- O que você entende por gestão democrática? Você acha que ela é 

colocada em prática nesta unidade escolar? Como? 

2- Você participou da elaboração/reelaboração do projeto político 

pedagógico desta unidade escolar? Quando e como ele foi elaborado?  

3- Quais as dificuldades encontradas na elaboração e execução do projeto 

político pedagógico da escola? 

4- O projeto político pedagógico é avaliado anualmente? Como é o 

processo de avaliação? O que é feito com o resultado da avaliação? 

5- Você considera que o projeto político pedagógico desta escola cumpre 

sua função plenamente? 

6- Em sua opinião, os professores lêem e seguem o PPP no 

desenvolvimento do trabalho pedagógico? 

 

Fase III – Participação dos pais 

7- Como é a participação dos pais na escola? 

8- Quais ações a escola desenvolve para promover a participação dos 

pais? 

9- Quando e como são eleitos os participantes do conselho de escola e da 

APM? 
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ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 

Fase I – Dados pessoais 

Sexo: 

Idade: 

Formação: 

Tempo de experiência no magistério: 

Tempo de experiência na função: 

 

Fase II – Gestão Democrática e Projeto Político Pedagógico 

1- O que você entende por gestão democrática? Você acha que ela é 

colocada em prática nesta unidade escolar? Como? 

2- Você conhece o projeto político pedagógico desta escola? A escola 

disponibiliza o documento aos professores? Como? 

3- Você participou da elaboração/reelaboração do projeto político 

pedagógico? Como foi? 

4- A escola está conseguindo executar o que foi planejado na elaboração 

do documento? 

5- Quais as dificuldades encontradas na elaboração e execução do projeto 

político pedagógico da escola? 

6- Você acredita que o projeto político pedagógico desta escola cumpre 

sua função plenamente? Por quê? 

7- Você segue o PPP para o direcionamento do seu trabalho pedagógico? 

 

Fase III – Participação dos pais 

8- Como é a participação dos pais na escola? 

9- Quais ações a escola desenvolve para promover a participação dos 

pais? 
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ENTREVISTA COM OS FAMILIARES 

Fase I – Dados pessoais 

Sexo: 

Idade: 

Formação: 

Profissão: 

Participação na APM ou Conselho de Escola: Sim(   )   Não(   ) 

 

Fase II – Gestão Democrática e Projeto Político Pedagógico 

1- O que você entende por gestão democrática?  

2- Você sabe o que é projeto político pedagógico? 

3- Fale um pouco sobre a escola do seu filho. 

4- Como você avalia a sua participação na escola do seu filho? 

5- Quais as ações a escola realiza para solicitar a presença dos pais no 

ambiente escolar? 

6- Os horários de reuniões e atendimentos aos pais atendem suas 

necessidades? 

7- Quando você não pode comparecer à reunião de pais você é atendido 

em um outro momento? Quando? 

8- Como são as reuniões de pais bimestrais? 

9- Você já participou de reuniões para decisões sobre o aprendizado dos 

alunos e melhorias para a escola? 

10-Você faz parte da APM ou do conselho? Quando e como é a seleção 

dos participantes e quando são as reuniões? 

11-Como é a escola que você deseja para o seu filho?  

12-Você mudaria algo nessa escola? 

13-O que você acha necessário ser feito para melhorar a participação dos 

pais nesta unidade escolar? 
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APÊNDICE 2 

PERFIL DAS MÃES ENTREVISTADAS 

 

 Sexo Idade Formação Profissão Participação 

na APM ou 

Conselho 

de Escola 

Entrevistada 1 Feminino 28 anos EF 

incompleto 

Do lar Sim 

Entrevistada 2 Feminino 43 anos EF 

completo 

Do lar Sim 

Entrevistada 3 Feminino 28 anos EF 

incompleto 

Do lar Sim 

Entrevistada 4 Feminino 37 anos EM 

completo 

Do lar Sim 

Entrevistada 5 Feminino 36 anos EF 

incompleto 

Do lar Sim 

Entrevistada 6 Feminino 37 anos Superior 

incompleto 

Do lar Sim 

Entrevistada 7 Feminino 37 anos EM 

completo 

Do lar Não 

Entrevistada 8 Feminino 30 anos EM 

completo 

Do lar Não 
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APÊNDICE 3 

MANUAL DO ALUNO - MODELO 
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