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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos durante um estudo realizado em 

uma escola distrital de um município de Minas Gerais, no período de 2015 a 2016, referente à 

gestão escolar e os processos de gestão democrática das ações no contexto escolar através da 

participação consciente de todos os envolvidos para promoção da qualidade de ensino e 

preparo para o exercício da cidadania. Foram feitas: pesquisa de campo, por meio da 

observação direta, que permitiu a aproximação da realidade estudada; a análise documental, 

por meio das atas de reuniões do colegiado, regimentos e questionários aplicados pela 

coordenação pedagógica da instituição; a delimitação das ações de pesquisa; também foram 

selecionados autores que deram suporte as definições utilizadas. Com isso, as ações 

desenvolvidas pela escola, focalizavam mais as questões burocráticas e apresentavam em sua 

organização dificuldades em estabelecer situações significativas de participação, pois os 

órgãos colegiados que deveriam exercer as funções deliberativas, consultivas, fiscais e 

mobilizadoras tanto da equipe como da comunidade escolar, apesar de possuírem 

representantes em sua composição, desconheciam a importância de sua atuação junto à 

gestão. Pelas mesmas razões, o Projeto Politico Pedagógico que deveria retratar a identidade e 

nortear todas as práticas da escola, tornando-se instrumento de direcionamento das ações nas 

dimensões pedagógica, administrativa, financeira e jurídica, não expressava os anseios da 

comunidade escolar. Conclui-se que a atuação da gestão escolar torna-se de extrema 

importância nos processos de conscientização e mobilização da equipe escolar, bem como dos 

pais, alunos e comunidade para a participação consciente, visto que somente com estes 

caminhos de envolvimento e de compromisso com a coletividade produzem experiências de 

participação que se concretizam a gestão democrática. 

Palavras-chave: Gestão Escolar; Democratização das ações escolares; Participação.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The aim of this work is to present the results obtained during a study conducted in a school 

district of a municipality in Minas Gerais, in the period from 2015 to 2016, for the school 

management and the processes of democratic management of the actions in the school context 

through the conscious participation of all those involved to promote the quality of teaching 

and preparation for the exercise of citizenship. Were made: field research, through direct 

observation, which allowed the approaching reality studied; document analysis was made, 

through the minutes of meetings of the Board, regiments and questionnaires applied through 

the pedagogical coordination of the institution; the delimitation of actions; were also selected 

authors who gave support the definitions used. With that, the actions developed by the school, 

which focused on more bureaucratic issues and presented in your organization difficult to 

establish meaningful participation, situations were discussed/analyzed, because the collegiate 

bodies which should exercise the deliberative, advisory functions, and mobilizing both the tax 

team as the school community, despite having representatives in its composition, unaware of 

the importance of his actions on the management. For the same reasons, the project should 

portray pedagogical Political identity and guide all the practices of the school, becoming an 

instrument of targeting of actions on pedagogical dimensions, administrative, financial and 

legal, didn't express the aspirations of the school community. Concluded by the extreme 

importance of the performance of school management in the processes of awareness and 

mobilization of the school staff, as well as of parents, students and community to the 

conscious participation, since only with these ways of involvement and commitment to the 

collective participation experiences that produce come true democratic management. 

Keywords: School management; Democratization of educational actions; Participation.  
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1. INTRODUÇÃO 

Com o processo de redemocratização do país e promulgação da Constituição 

Federal em 1988, o conceito de gestão educacional passou a ser enfatizado pelas políticas 

educacionais, debates pedagógicos e produção acadêmica. Pesquisas sobre gestão 

contemplam medidas visando à maior participação dos usuários da escola e demais 

envolvidos em sua prática. Referidas pesquisas tratam de aspectos relevantes para a efetivação 

da gestão democrática incluindo a imprevisibilidade e contradições das relações entre os 

indivíduos e grupos que compõem a escola; contudo, não enfatizam a atividade de trabalho do 

gestor educacional embora, se atribua a ele a tarefa da implementação da gestão democrática e 

participativa. 

A característica fundamental da gestão democrática, de acordo com os parâmetros 

constitucionais, é a participação. Entretanto, como a gestão democrática se ajustaria a essa 

concepção em uma escola situada em zona rural de Minas Gerais, marcada pela história de 

dominação, de exploração e passividade? É o que se pretende investigar a partir da distinção 

entre os conceitos de administração e de gestão. 

Ressalta-se neste estudo a compreensão dos conceitos referentes à administração e 

gestão escolar, visto que o primeiro sempre se reporta para o sentido pejorativo de ações 

centralizadas e hierarquizadas enquanto o segundo sentido refere-se a ações descentralizadas e 

coordenadas horizontalmente. Muitas vezes os sentidos apresentados tornam a compreensão 

dos processos que envolvem a administração imbuídos de preconceitos, afastando as 

possibilidades de conhecimento dos processos históricos que envolvem a dimensão 

administrativa. O conhecimento dessa dimensão e seus pressupostos possibilitam o 

entendimento da organização das instituições e de sua realidade, a responsabilização das 

ações nesta realidade, a compreensão da autoridade nas realizações das ações individuais e 

coletiva. Portanto, entender a gestão educacional implica entender os processos históricos que 

perpassam a administração. 

Considera-se a gestão escolar como um fator determinante para práticas 

participativas no contexto escolar. Com isso, tem-se que: 

a) Gestões meramente burocráticas desenvolvem atividades fechadas que inibem a 

participação da comunidade escolar. Assim, a gestão burocrática entendida nesta 
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pesquisa como uma estrutura social na qual a direção das atividades coletivas fica a 

cargo de um aparelho impessoal hierarquicamente organizado, que age segundo 

critérios impessoais e métodos racionais, ou seja, na burocracia educacional 

desenvolve-se um trabalho sutil de conservação da estrutura de poder e da 

desigualdade social existente. (MOTTA, 2000) 

 

b)  Gestões participativas incentivam o envolvimento e participação da comunidade 

escolar e promovem a formação integral dos sujeitos envolvidos. Por conseguinte: 

[...] em organizações democraticamente administradas inclusive escolas – os 

funcionários são envolvidos no estabelecimento de objetivos, na solução de 

problemas, na tomada de decisões, no estabelecimento e na manutenção de 

padrões de desempenho e na garantia de que sua organização está atendendo 

adequadamente as necessidades das pessoas a quem os serviços da 

organização destinam-se. Ao se referir as escolas e sistemas de ensino, o 

conceito de gestão envolve além dos professores e funcionários, os pais, os 

alunos e qualquer outro representante da comunidade que esteja interessado 

na escola e na melhoria do processo pedagógico (LÜCK et al., 2012).  

 Lück et al. (2012) enfatizam que gestores participativos baseiam-se no conceito 

da autoridade compartilhada, por meio da qual o poder é dividido com representantes das 

comunidades escolar e local e as responsabilidades são assumidas em conjunto, realidade 

muitas vezes não vivenciada na escola. Sendo assim, a escola como instituição social, precisa 

acompanhar as mudanças da sociedade e assumir outras funções, e principalmente contribuir 

para o desenvolvimento da capacidade de pensar e de atuar com autonomia, compreendendo e 

redefinindo os objetivos explícitos e latentes do processo de participação (SANTOS, 2013). 

A necessidade da pesquisa partiu da experiência da pesquisadora como pedagoga 

em escola pública municipal, o que possibilitou observar a apatia e o distanciamento da 

comunidade escolar em relação às questões que demandavam a participação efetiva dos 

sujeitos na resolução dos problemas de interesse comum. A comodidade, a passividade e a 

transferência das responsabilidades de ações de interesse coletivo, levaram a pesquisadora a 

questionar esta realidade onde estava inserida. 

Assim, propõe-se neste trabalho a investigação as práticas da gestão escolar no 

contexto de uma escola pública distrital no município de Diamantina, sendo denominada nesta 

pesquisa de E.M. Esperança. Entende-se nesta pesquisa que a gestão assume o papel central 

na motivação e mobilização de ações conscientes, democráticas e participativas nas 

instituições escolares, que visam ao desenvolvimento social, pois possibilita a formação de 

sujeitos sociais que atuam na sociedade de forma a promover a transformação social. 
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A vista disso, o presente estudo buscou responder à seguinte questão: Como as 

práticas da gestão escolar influenciam no desenvolvimento de ações participativas e 

democráticas no contexto de uma escola distrital do município de Diamantina em Minas 

Gerais? 

Partiu-se da hipótese de que as ações participativas e democráticas acontecem no 

contexto escolar, quando a gestão assume o compromisso de desenvolver ações coletivas e 

descentralizadas com uma visão de conjunto, promovendo a consciência da 

corresponsabilidade das ações de todos os envolvidos no processo. 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi compreender o conjunto de fatores 

envolvidos nas práticas da gestão escolar numa perspectiva de participação e democratização 

das ações no contexto de uma escola distrital do município de Diamantina em Minas Gerais, 

no período de 2015 a 2016. Como objetivos específicos à pesquisa buscou compreender a 

diferenciação entre as concepções de administração e gestão escolar; compreender o sentido 

da participação e os mecanismos que efetivam esta ação no contexto escolar; determinar os 

sujeitos que fazem parte da gestão e comunidade escolar da escola investigada; compreender 

os mecanismos de ação coletiva de que dispõe a escola pesquisada com foco nos processos de 

democratização e participação da gestão escolar.  

Para compreender o contexto investigado e atender aos objetivos da investigação, 

no primeiro momento delimitaram-se ações da pesquisa para a seleção de autores que deram 

suporte as definições sobre administração, gestão educacional, gestão escolar, democratização 

e participação no contexto da instituição de ensino. Utilizaram-se os seguintes autores: 

Abranches (2006), que aborda o colegiado escolar com espaço de participação da 

comunidade; Benevides (1995) discute como a cidadania se insere na democracia; Bordenave 

(1994) trata das formas de participação em espaços coletivos; Bravo (2011) enfoca a gestão 

educacional no âmbito municipal; Cury (2002) trata da Lei de diretrizes e bases da educação; 

Demo (2007,2010) aborda a participação como elemento fundamental para a qualidade do 

ensino; Gohn (2009) trata da influência dos movimentos sociais para o desenvolvimento da 

cidadania; Libâneo (2003) trata da gestão educacional e as diretrizes legais que a fundamenta; 

Lucas (1985) aborda a participação como manifestação da democracia; Lück (2011, 2013), 

discute sobre democratização da gestão das escolas públicas; Machado (2010) trata os limites 

e responsabilidades da autoridade na educação; Motta (2000) apresenta o sentido da 

burocracia nas relações sociais; Oliveira (2012) trata a gestão democrática como princípio da 
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educação nacional; Paro (2007, 2010), discute a importância do gestor escolar no 

desenvolvimento de ações democráticas e participativas no contexto escolar para a melhoria 

da qualidade do ensino; Salerno (2007), apresenta planejamentos e políticas referente a 

administração educacional e escolar; Santos (2013), aborda  as exigências da modernidade em 

relação as atribuições do gestor escolar; Saviani (2008), discute os processos de democracia 

no contexto escolar; Souza (2010), trata a participação como processo existencial que se 

produz na dinâmica da sociedade e se expressa na própria realidade cotidiana; Toro e 

Werneck (2004), aborda a mobilização social como expressão da democracia através do 

exercício da cidadania;  Touraine (2009), trata da diferenciação entre o individuo e o sujeito 

social na relações sociais; Vasconcellos (2009), discute os processos de coordenação do 

trabalho pedagógico, baseando-se na elaboração do projeto político e pedagógico;  Veiga 

(1995, 1998, 2001), apresenta os fundamentos do projeto político pedagógico para a 

participação no contexto educacional;   e Vianna (1986), trata da importância do planejamento 

participativo para o envolvimento da comunidade escolar e local em práticas democráticas e 

participativas.  

No segundo momento, realizou-se a pesquisa de campo utilizando como técnica 

para coleta de dados a análise documental, quando foram disponibilizados pela escola o 

Regimento Escolar; atas das reuniões do colegiado; e questionários elaborados e aplicados 

pela coordenação pedagógica da instituição, os quais forneceram dados essenciais para o 

esclarecimento das questões investigadas. Analisou-se o Plano Nacional de Educação - PNE - 

(BRASIL, 2014) e o Plano Municipal de Educação – PME (DIAMANTINA, 2015a) 

disponibilizado pela Câmara Municipal de Diamantina. 

Para destacar os caminhos da pesquisa no contexto da investigação, recorreu-se 

dessa forma aos referenciais teóricos dos temas abordados e análise documental dos registros 

utilizados pela E.M. Esperança a fim de responder aos questionamentos propostos. Para 

resguardar a escola e a privacidade dos sujeitos envolvidos na investigação, utilizou-se o 

nome fictício E.M. Esperança para se referir à escola pesquisada. 

A E.M. Esperança pertence à rede municipal de ensino de Diamantina/MG, 

fazendo parte das 41 escolas que ofertam a educação básica, apresentando as seguintes etapas: 

educação infantil, ensino fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano) e anos finais do ensino 

fundamental (6º ao 9º ano). Das 41 escolas, 11 (onze) estão situadas na sede (zona urbana) e 
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30 (trinta) situam-se na zona rural, totalizando 3.177 alunos atendidos (dados fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação de Diamantina referente ao ano de 2016). 

 Para seleção da escola da zona rural permeada por fatores socioeconômicos e 

influências ainda presentes da cultura garimpeira o universo das 30 escolas foi delimitado às 

escolas que ofertavam as etapas da educação infantil, bem como do ensino fundamental (anos 

iniciais e finais; com isso, a amostra reduziu-se para 4 (quatro) em razão do acesso físico 

(estradas e distância): Escola A – situada a 60 km da sede, Escola B – situada a 30 km da 

sede, e Escola C – situada a 15 km da sede, optou-se por uma distância intermediária, ou seja, 

não muito distante e nem muito próximo  a sede, definindo assim a  Escola B, ora 

denominada, E.M. Esperança para a realização da investigação, uma vez que atende 97 alunos 

e apresenta em seu quadro funcional 20 servidores (serventes, auxiliar de secretaria, 

professores, diretor e supervisor). 

Assim, os sujeitos da pesquisa foram compostos pelos alunos do 2º ano ao 9º ano, 

do ensino fundamental (excluídos os da educação infantil e do 1º ano, já que a manifestação 

desses sujeitos ficou prejudicada nos documentos coletados), pais, diretor, supervisor, 

serventes escolares, auxiliar de secretaria e membros do Conselho escolar da E.M. Esperança.  

Adotou-se neste trabalho a abordagem qualitativa, que tem no ambiente natural a 

fonte direta de dados sendo o pesquisador seu principal instrumento (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986), com o qual são mais enfatizados os processos do que o produto, pois focaliza as 

expectativas dos sujeitos pela forma como manifesta ou não nos procedimentos cotidianos.  

De acordo com Chizzotti (2010) o termo qualitativo implica uma partilha densa 

com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 

significados visíveis e não manifestos que somente são sentidos através de uma atenção 

sensível. Sendo um estudo que busca compreender e explorar dados que viabilizem o 

entendimento do contexto investigado, utilizaram-se também técnicas quantitativas para 

medir e verificar as informações coletadas da análise documental.  

Assim, para responder aos objetivos da pesquisa utilizou-se no primeiro momento 

a pesquisa bibliográfica e no segundo momento a análise documental. Visto que, a pesquisa 

bibliográfica procurou explicar o problema a partir de referências teóricas que 

proporcionaram o conhecimento e aprofundamento de saberes científico e culturais do assunto 

(CERVO et al, 2007),  possibilitando ao pesquisador sustentação teórica às suas 
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argumentações e a compreensão das questões investigadas. Na pesquisa de campo utilizou-se 

como técnica a análise documental, sendo uma fonte rica e estável de coletar informações, 

onde podem ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e declarações do 

pesquisador sendo uma fonte contextualizada de informações (LÜDKE e ANDRÈ, 1996).    

O período de coleta dos dados dos documentos analisados foi estipulado de 

fevereiro de 2015 a agosto de 2016, em conformidade com os dias letivos previstos no 

calendário escolar da E.M. Esperança. Foram analisadas nove atas das reuniões do Conselho 

Escolar – CE e duas atas referentes à elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP – com 

o objetivo de compreender a participação dos membros do conselho e comunidade escolar nas 

ações da unidade ensino. Assim, na seguinte conformidade: dia 01/06/2015, contou com 07 

participantes; dia 17/08/15, 05 participantes; dia 16/09/2015, 20 participantes; dia 24/09/2015, 

87 participantes (eleição da nova diretoria do CE); dia 08/10/2015, 22 participantes; dia 

16/03/2016, 3 participantes; dia 28/04/2016 , 8 participantes; dia 27/06/2016, 5 participantes; 

dia 11/07/2016, 6 participantes; em relação as   atas referentes a elaboração do PPP: dia 

07/05/2015, contou com 11 participantes e dia 11/05/2015, também contou com 11 

participantes. Em se tratando quantitativamente do universo dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa funcionários (20), alunos (97) e membros do CE (12) a participação torna-se um 

fator preocupante na E.M. Esperança. 

 Foram analisados 194 questionários, aplicados no período de primeiro de junho a 

quinze de julho de 2016.  Os quais foram elaborados e aplicados pela coordenação pedagógica 

da E.M Esperança com intuito de conhecer o perfil da comunidade escolar para a 

reformulação do PPP da escola. Os referidos questionários foram aplicados para os seguintes 

sujeitos: 79 questionários para os alunos do 2º ano ao 9º ano (visto que os alunos da Educação 

Infantil e 1º ano, 18 alunos no total, não eram alfabetizados e por isso não estavam aptos a 

responderem); 89 questionários para os pais ou responsáveis dos alunos; 12 questionários para 

os professores; 12 questionários para os membros do Conselho Escolar; em relação à direção 

e supervisão foi analisado o PPP; em relação aos funcionários (serventes escolares e auxiliar 

de secretária) utilizaram-se também nesta pesquisa os dados coletados no PPP, visto que não 

ocorreu a aplicação dos questionários para estes sujeitos. As questões contidas nos 

questionários foram diferenciadas para cada público especifico, para melhor compreensão, 

foram anexados os referidos questionários ao final deste trabalho. 
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Torna-se importante destacar que, para Vergara (2012) uma das limitações do 

questionário é sua baixa devolução, o alto índice de questões não respondidas e a devolução 

tardia; entretanto essas situações não ocorreram na escola pesquisada, pois dos 79 

questionários distribuídos para os alunos, 73 foram respondidos e devolvidos no dia, dos 97 

questionários enviados para os pais, 89 foram respondidos e devolvidos no dia determinado, e 

também os 26 questionários distribuídos para os professores e membros do conselho todos 

foram respondidos incluindo os da diretora e supervisora.  

Na análise dos questionários priorizaram-se os seguintes pontos: no questionário 

dos alunos e pais destacaram-se as questões referentes ao contexto social, econômico e a 

participação nas atividades da instituição escolar; no dos professores as questões referentes à 

formação, experiência profissional, elaboração e conhecimento sobre o PPP, atribuições e 

responsabilidades do Conselho de Classe - CC - e Conselho Escolar - CE; em relação ao 

conselho escolar focalizaram-se as questões referentes à formação dos membros, atribuições 

do conselho escolar, envolvimento e participação nas deliberações de assuntos referentes à 

organização da escola. Não houve aplicação de questionários para a equipe gestora; dessa 

forma, as informações sobre a supervisora e diretora foram colhidas no PPP da escola, que 

continha os dados referentes à formação e experiência profissional dessas funcionárias. Os 

dados foram selecionados, quantificados, comparados e analisados com as respectivas 

considerações. 

Para compreensão dos processos de organização das atividades escolares, 

analisou-se o Regimento Escolar, visto que, todas as deliberações e ações da escola devem ser 

pautadas neste documento que define um conjunto de regras para a organização 

administrativa, pedagógica, didática, disciplinar e estabelece normas a serem seguidas por 

todos os que participam do contexto escolar (BRAVO, 2011). Em relação à análise do  PNE- 

e  PME  procurou-se fazer um comparativo entre as metas que se pretendia para assegurar o 

desenvolvimento do ensino nacional e municipal e o que realmente era vivenciado no 

contexto escolar; deste modo, salientou-se nesta investigação a meta 19 que faz parte das 22 

metas propostas no PME. Na análise dos documentos, priorizaram-se as questões referentes à 

gestão escolar, aos órgãos colegiados, ao PPP e à participação da comunidade escolar. 

Por conseguinte, a dissertação está organizada em cinco capítulos, sendo o 

primeiro capítulo a introdução do trabalho, no qual é traçada a trajetória da pesquisa. No 

segundo, discute-se a distinção entre o sentido da gestão e administração no contexto escolar 
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de forma a realizar um paralelo entre as teorias que tratam da administração e da gestão 

escolar, bem como sua importância nas práticas realizada neste contexto; apresenta também o 

sentido da participação, além das diferentes manifestações de participação na instituição de 

ensino com o escopo de definir qual tipo de participação se anseia nas relações desenvolvidas 

no interior das escolas. No terceiro, abordam-se o conhecimento sobre o contexto 

socioeconômico e histórico em que está inserida a escola pesquisada, bem como os marcos 

legais aos quais se submetem as instituições de ensino. No quarto, analisam-se os sujeitos que 

fazem parte da comunidade escolar através da quantificação e análise dos questionários, 

identificando também os mecanismos de participação existentes na instituição. Por último, no 

quinto, discute-se a importância da ressignificação das práticas educacionais no contexto 

escolar e a necessidade da discussão consciente sobre os processos de participação neste 

contexto.   

Segundo Paro (2013) todos sonham com pessoas “ideais”, que sejam 

democráticas num mundo em que tudo concorre para que elas não sejam. Logo, a presente 

pesquisa buscou analisar o contexto da E.M. Esperança através dos processos desenvolvidos 

nas ações dos sujeitos pesquisados, ou seja, buscou-se entender e acompanhar como os 

processos democráticos podem ser efetivados (ou não) por meio das práticas de gestão 

escolar, pois a consciência dessas ações leva ao fortalecimento das relações da comunidade 

escolar para que os sujeitos participantes possam assumir as responsabilidades de suas 

decisões, através da participação efetiva, ou seja, através da participação como engajamento. 
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2. ADMINISTRAÇÃO OU GESTÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 

Uma mudança de denominação só é significativa quando representa uma mudança 

de concepção da realidade e de significado de ações, mediante uma postura e 

atuação diferentes. (LÜCK, 2013, p.47) 

As expressões administração e gestão são terminologias presentes nos discursos 

educacionais, sendo que o termo gestão apresenta um sentido dinâmico e abrangente, em 

substituição ao termo administração que tinha um significado conservador (SALERNO, 

2007). Como as transformações ocorrem através das mudanças sociais e culturais, para 

compreensão da dimensão da gestão nestas transformações torna-se necessário o 

entendimento do termo administração, para fazer a distinção. Deste modo, entende-se que 

administrar,  

Em seu radical latino, administrar tem o sentido de 1 cumprir (as obrigações); 2. 

ajudar, auxiliar, fornecer, servir, governar, dirigir, fazer executar, cuidar dos bens 

(pessoais). Administração apresenta o prefixo seguido de duas vertentes: ad manus – 

reger, governar, dirigir etc., e ad minus – ministrar, oferecer, prestar serviço etc. Na 

combinação desses radicais, entende-se administração como meio para o alcance de 

fins peculiares, pois se tem ad manus (mão forte) com ad minus (a serviço), em que 

a gestão envolve seu aspecto operacional. (SALERNO, 2007, p.65, grifos da autora). 

 Dessa forma, nesta pesquisa a terminologia “Gestão” não exclui a da 

“Administração”, visto que a primeira busca a superação das limitações da segunda. Pode-se 

destacar que mudanças de terminologia muitas vezes, não implicam mudanças das ações, mas 

neste trabalho apresenta-se a compreensão do sentido da Gestão e sua diferenciação com a 

Administração para o entendimento dos processos de gestão no contexto escolar.  

A dinâmica social e as constantes mudanças da realidade, com seus fatos, ações e 

fenômenos são transformados para responder às exigências e anseios da sociedade 

contemporânea. Para tanto compreender essa dinâmica social implica o entendimento da 

evolução do sentido da terminologia Administração, que acompanha estas mudanças, pois 

interferem nas relações de trabalho das instituições privada e públicas consequentemente, 

influenciando o contexto das instituições educacionais acarretando mudanças no espaço 

escolar. De acordo com Salerno (2007, p.49): 

A administração em seu conceito básico envolve a utilização racional de recursos 

para atingir determinados fins. Atingi-los ou não depende da eficiência da 

organização na obtenção e uso de recursos e no envolvimento de pessoas. O trabalho 

abarca a combinação e direção da utilização dos recursos necessários e o 

envolvimento de pessoas para atingir objetivos específicos e/ou finalidades de uma 

instituição. 
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Essa lógica da administração vem responder aos anseios do capitalismo que busca 

a racionalização dos processos e o controle das atividades humanas (trabalho) para o aumento 

da produção e, por conseguinte o aumento da lucratividade. Dessa forma, 

A partir do século XX, com o desenvolvimento e expansão do Capitalismo, 

inicialmente, as fábricas e indústrias, depois, as organizações, principalmente as 

empresariais, devido à dimensão e complexidade alcançados, passam a apresentar 

problemas e dificuldades para serem administradas, impondo-se a necessidade de 

serem pensados novos modelos e práticas para a solução dos problemas. As 

primeiras teorias administrativas surgem, no início do século, seguidas das 

organizacionais, juntamente com outras correntes teóricas que se desenvolveram 

paralelamente a elas, representando o pensamento administrativo sistematizado pela 

Teoria Geral da Administração, ou Administração. A realidade de outros países e do 

Brasil mostra que o ideário da Administração tem influenciado, não só a 

Administração de Empresas e a Administração pública, mas também a 

Administração da Educação. (MESSAS, 2007, p.31, grifo da autora) 

Entender os processos que envolvem a administração significa compreender a 

dinâmica da exploração e as influências dessa exploração no contexto social. Também 

significa como estes processos administrativos influem nas relações desenvolvidas na 

educação e no contexto escolar, de forma a perpetuar o sistema capitalista de exploração e 

alienação social. Assim, a administração entendida nessa pesquisa como as atividades 

administrativa a serem consideradas a partir das bases teóricas das diferentes teorias da 

administração.    

A administração, enquanto atividade administrativa é fortemente influenciada pelos 

modelos pensados no âmbito das teorias da Administração, que, durante o processo 

de sua evolução e desenvolvimento, passa por transformações e mudanças, 

provocando também mudanças na gestão escolar e nas práticas dos diretores da 

organização escolar. Estes começam a ter seu papel redefinido por conta das novas 

concepções e a ter novas funções, em razão do surgimento de novos contextos 

devido a fatores econômicos, políticos e sociais. (MESSAS, 2007, p. 132, grifos da 

autora)  

Para compreensão das concepções administrativas utiliza-se neste trabalho a 

abordagem da autora Salerno (2007) que destaca os conceitos principais das teorias de 

Administração Científica, Administração Clássica, Administração Burocrática, Teoria das 

Relações Humanas e Teoria Neoclássica de Administração. Com o objetivo de identificar as 

influências dessas teorias administrativas no contexto educacional, utilizam-se as explicações 

de Corrêa e Pimenta (2005) e Messas (2007). 

A teoria da Administração Científica, idealizada por Frederick W. Taylor (1856-

1915) aborda a racionalização do trabalho, em que o planejamento tem a função de controle 

dos processos. Sendo o administrador aquele que planeja, organiza e coordena racionalmente 

as atividades de seus subordinados, ou seja, nesta teoria analisam-se os processos de trabalho 
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voltados para elevar a maior produtividade do trabalhador em menos tempo.  No contexto 

educacional ocorre a fragmentação do ensino, os conhecimentos são divididos em disciplinas 

isoladas com os conhecimentos desvinculados da realidade do educando, a uma determinação 

sobre a delimitação do tempo para o desenvolvimento dos trabalhos, a competição torna-se o 

objetivo central, a hierarquia nas relações (professor o dono do saber e o aluno mero receptor 

desse saber), a direção controla todos os processos no contexto escolar, não se preocupando 

com as relações entre os indivíduos muito menos com a sua participação (MESSAS, 2007).  

Na Administração Clássica, idealizada por Henry Fayol (1841- 1925) a 

administração é sinônima de previsão ou planejamento, mando coordenação e fiscalização. 

Essa divisão distingue o papel do administrador do papel da organização como um todo. 

Abordagem sintética, global e universal, ou seja, voltada para toda a organização. Segue os 

mesmos padrões da Administração Cientifica, mas focalizando suas ações na qualificação dos 

dirigentes para exercerem de forma competente o controle das organizações.  

Segundo Corrêa e Pimenta (2005), as bases da administração clássica se 

apresentam no contexto educacional com uma educação massificada, em que os dirigentes 

assumem o cargo através de indicação e as decisões são deliberadas de forma centralizada e 

hierarquizada, o processo ensino-aprendizagem centrado no professor, a relação professor e 

aluno acontecem de forma verticalizada onde o professor tem o comando e o controle dos 

alunos e as atividades propostas favorecem atitudes individuais e de passividade. 

Em relação à Administração Burocrática ou Teoria das organizações, idealizada 

por Max Weber (1864- 1920), a preocupação central é a racionalidade. Assim, preocupa-se 

com o formalismo (leis que estipulam os direitos e deveres de seus participantes, ou seja, o 

controle das ações), a impessoalidade (realizada de acordo com os cargos e funções, 

desconsiderando o pessoal dos indivíduos envolvidos) e o caráter profissional (qualificação e 

competência técnica) seriam manifestações de racionalidade, baseada na hierarquização das 

estruturas de autoridade. No contexto escolar ocorre o estabelecimento de normas para a 

padronização dos comportamentos, criando uma falsa ideia de que os conflitos são 

inexistentes, tratando os indivíduos como máquinas incapazes de usar a razão e a criatividade.  

A teoria cientifica, a clássica e a burocrática se manifestam na educação através 

da preparação dos estudantes (futuros trabalhadores) para incorporarem um modelo de 

sociedade de produção e de relações de trabalho que não possibilitem os questionamentos dos 

processos produtivos, sendo a função da escola formar indivíduos passivos, obedientes e 
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submissos. As ações da direção escolar são direcionadas para racionalização, produtividade, 

especialização e controle dos processos educativos.  

A teoria das Relações Humanas, idealizada por George Elton Mayo (1880 - 1949) 

baseava-se nas críticas ao administrador técnico voltado para os aspectos lógicos da 

organização, passando a ceder lugar para o perfil de um administrador humanista (liderança), 

voltado para os aspectos psicológicos e sociológicos da organização. A motivação, a 

comunicação, a liderança passam a ser uma nova concepção da administração. Reconhecendo 

a importância dos grupos informais na organização, vincula o clima organizacional ao estado 

emocional do trabalhador e utiliza as teorias psicológicas da motivação na organização. A 

participação, a valorização das relações interpessoais, a liderança tinham o proposito de 

humanizar as relações de trabalho com vista a uma maior produtividade por parte do 

trabalhador.  

Para Corrêa e Pimenta (2005) a teoria das Relações Humanas causou grande 

impacto na Administração da Educação, uma vez que, como consequência desse novo 

paradigma organizacional, a escola adquire nova função de adequar às novas gerações de 

trabalhadores para servirem ao capital e atenderem às exigências de produtividade, ou seja, 

preocupava-se em adequar os indivíduos aos contextos de trabalho e não ao crescimento 

individual.  

A teoria Neoclássica de Administração tem como idealizador Peter F. Drucker, 

Willian Newman, Ernest Dale, Ralph C. Davis, Louis Allen e George Terry. Traz os 

princípios da Teoria Clássica com uma nova abordagem, valendo-se de ecletismo que 

aproveita a contribuição de todas as demais teorias.  O administrador passa a ter as atribuições 

de planejar, organizar, dirigir e controlar. Apresenta um movimento heterogêneo, que 

combina mudança estrutural com mudança de comportamento, num contexto de flexibilidade, 

de descentralização e priorizando os aspectos práticos na busca de resultados. No contexto 

educacional, a avalição marca a influência da teoria Neoclássica, estabelecendo padrões de 

qualidade, onde seu objetivo era punir e classificar. Conforme Messas (2007, p.190):  

Os princípios neoclássicos ganham espaço, no âmbito da Administração da 

Educação, por intermédio da disseminação de uma cultura de avaliação em todas as 

suas instâncias, alcançando, principalmente, os processos de avaliação que se 

efetivam no interior da organização escolar especialmente a avaliação do aluno. 

A partir desses sentidos, compreende-se melhor a organização do contexto 

escolar, visto que as transformações das teorias apresentadas resultam das demandas e 
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exigências da sociedade em cada fase histórica, ou seja, a sociedade transforma-se de forma 

acelerada, evoluindo e consequentemente os processos administrativos acompanham estas 

mudanças. Dessa forma, a sociedade cobra da escola a formação de novos perfis para que 

atenda a esta dinâmica social, sendo uma instituição social que apresenta singularidades e 

responsabilidades com a formação humana através de suas atividades e práticas pedagógica, 

social e política. Portanto, exigindo uma gestão que atenda ao objetivo de formar sujeitos 

sociais (cidadãos), a administração com sua lógica de controle, hierarquização e ações 

centralizadoras não respondem a esta dinâmica social. Percebe-se com esta análise que “a 

busca do justo equilíbrio entre o que deve ser conservado e o que deve ser transformado 

constitui, em última instância, o fim maior da educação” (MACHADO, 2010, p.45). Assim,  

Passa-se, então, a tratar a administração escolar como gestão escolar, em que seus 

sujeitos devem passar a ser vistos como uma equipe de trabalho, com ampla 

participação de todos os seus colaboradores, inclusive da comunidade, na qual, a 

mobilização, a organização e a articulação das condições materiais e humanas 

possam garantir o avanço dos processos socioeducacionais, priorizando a difusão do 

conhecimento e as relações internas e externas a escola. (BRAVO, 2011, p. 7) 

O sentido da gestão pressupõe o fortalecimento da democratização dos processos 

educacionais com ações amplas e continuadas, descentralizadas, priorizando o todo e suas 

partes de modo a promover a cooperação e ações conjuntas no contexto de atuação para 

melhoria dos processos de ensino e aprendizagem da instituição escolar. Nesse sentido:  

Gestão educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema de 

ensino como um todo e de coordenação das escolas em específico, afinado com as 

diretrizes e políticas educacionais públicas, para implementação das políticas 

educacionais e projetos pedagógicos das escolas compromissados com os princípios 

da democracia e com métodos que organizem e criem condições para um ambiente 

autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas competências) de participação e 

compartilhamento (tomada conjunta de decisões e efetivação de resultados), 

autocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno das informações) e 

transparência (demonstração pública de seus processos e resultados). (LÜCK, 2013, 

p. 36). 

Lück (2013, p. 19) apresenta um quadro esclarecedor sobre a distinção entre os 

processos adotados pela Administração e pela Gestão, que ora se insere adaptado: 
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Quadro 1: Análise das concepções de Administração e de Gestão. 

Processos Administração Gestão 

Visão da realidade Fragmentada Conjunta 

Responsabilização das ações Transferência das 

responsabilidades.  

Consciência da 

corresponsabilidade das ações. 

Autoridade Centralização das ações. Descentralização das ações. 

Realização de ações Fechadas, isoladas, com visão de 

curto prazo. 

Interligadas, motivadas, com 

visão de curto, médio e longo 

prazo. 

Organização  Burocratizada e hierarquizada. Coordenada e horizontalizada. 

Ação Individual. Coletiva. 

Fonte: LÜCK (2013. Adaptado). 

Através do quadro 1 analisam-se as características dos processos administrativos e 

de gestão, ou seja, a administração apresenta ações fragmentadas, fechadas e isoladas que 

atendem a situações especificas e imediatas desconsiderando o todo onde são produzidas e 

suas implicações futuras, em que também a hierarquização, centralização e burocratização dos 

processos excluem ações participativas dos indivíduos envolvidos desobrigando os mesmos 

de serem corresponsáveis pelos resultados. Dessa forma, a concepção de gestão busca suprir 

estas limitações através de ações participativas e descentralizadas com a responsabilização 

dos processos por todos os envolvidos, apresenta-se também uma visão conjunta e 

compartilhada dos processos e principalmente ações interligadas projetadas para o presente e 

futuro.  Uma vez que, 

Essa consciência da gestão, superadora da administração resultado do movimento 

social, associado à democratização das organizações, demanda a participação ativa 

de todos os envolvidos em uma unidade social, para a tomada de decisão conjunta, 

mediante processo de planejamento participativo, pelo qual a realidade é analisada 

pela incorporação de diferentes olhares que, ao serem levados em consideração, 

permitem que as decisões tomadas o sejam a partir de uma visão abrangente das 

perspectivas de intervenção, além de garantirem o comprometimento coletivo com a 

implantação do planejado. (LÜCK, 2013, p.57).    

Deste modo, não se pretende estabelecer de forma negativa uma separação 

excludente das duas concepções, mas sim evidenciar a presença das mesmas no contexto 

escolar de forma que o conhecimento desses pontos por parte dos gestores signifique a 

conscientização dos processos de gestão para busca de uma educação de qualidade que de fato 

forme sujeitos sociais (cidadãos).  A utilização neste trabalho do conceito de gestão não exclui 

os princípios da administração, pois a administração apresenta princípios que contribuem para 
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organização e gerenciamento dos processos, sendo que suas limitações devem ser superadas 

através do conhecimento das mesmas. 

Por conseguinte, torna-se necessário ter clareza de que a função central da 

instituição escolar é proporcionar qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, ou seja, 

as inovações da gestão escolar devem priorizar a consolidação das aprendizagens dos alunos 

para formação de cidadãos que serão responsáveis pelas transformações sociais, pois: 

A escola é uma instituição social com objetivo explícito: o desenvolvimento das 

potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem 

dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes, valores), para 

tornarem-se cidadãos participativos na sociedade em que vivem. O objetivo 

primordial da escola é, portanto o ensino e aprendizagem dos alunos [...]. 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p.300). 

A gestão escolar assume um papel central no contexto escolar para promoção de 

ações que viabilizem o envolvimento e participação de todos em ações comuns, portanto 

compete ao gestor promover a criação e a sustentação de um ambiente propício à participação 

plena dos seus profissionais, de seus alunos e de seus pais, e comunidade local, uma vez que 

se entende que é por esta participação que os mesmos desenvolvem consciência social crítica 

e sentido de cidadania (LÜCK et al, 2012). 

2.1. Gestão Educacional e Gestão Escolar: democratização e participação das ações. 

 Entende-se por Gestão Educacional ações que respondem aos interesses e 

necessidades sociais contemporâneos fundamentadas na participação, descentralização e 

democratização das ações, que representam as ações dos gestores em âmbito abrangente dos 

sistemas de ensino com um todo. Sendo a Gestão Escolar o processo articulado com as ações 

dos sistemas de ensino, que focalizam suas ações nas instituições escolares, apresentando os 

mesmos princípios da gestão educacional. Desta forma a:  

Gestão educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema de 

ensino como um todo e de coordenação das escolas em específico, afinado com as 

diretrizes e políticas educacionais públicas, para implementação das políticas 

educacionais e projetos pedagógicos das escolas compromissados com os princípios 

da democracia e com métodos que organizem e criem condições para um ambiente 

educacional autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas competências) de 

participação e compartilhamento (tomada conjunta de decisões e efetivação de 

resultados) autocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno de informações) 

e transparência (demonstração pública de seus processos e resultados). (LÜCK, 

2013, p. 36)  

Torna-se importante conhecer a estrutura organizacional da escola pública para o 

entendimento dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos neste contexto, uma vez 
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que a função social da escola é formar os sujeitos sociais que podem constituir-se em agentes 

de transformação e mudança social.  Dessa maneira, compreender a organização da escola 

implica o conhecimento de ações de democratização e participação que podem ocorrer na 

gestão escolar considerando as ações da gestão educacional. Visto que  

[...] não acreditar que a desigualdade pode ser convertida em igualdade pela 

mediação da educação (obviamente não em termos isolados, mas articulada com as 

demais modalidades que configuram a prática social global), então, não vale a pena 

desencadear a ação pedagógica. (SAVIANI, 2008). 

 Assim, a Constituição de 1988 estabelece como principio a gestão democrática 

que garante em estabelecimentos oficiais dos sistemas de ensino ações democráticos, com o 

envolvimento de todos os interessados nesse processo. Dessa forma, no artigo 206, inciso VI, 

da Constituição afirma que o ensino será ministrado com base na gestão democrática. 

Preceito, também presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9394/96-

LDB - que responde no inciso VIII art. 3º a definição das normas da gestão democrática: “VII 

– gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 

ensino”. 

O art. 14 da LDB, ao tratar da gestão democrática do ensino público na educação 

básica, preconiza duas formas de participação: uma, dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola; e outra, das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes. 

Isto posto, a gestão democrática e a participação são ações garantidas por lei, mas 

que ao analisar a realidade da E.M. Esperança percebe-se outra realidade como: falta de 

autonomia do gestor e priorização de  ações burocratizadas e centralizadoras em detrimento 

de ações compartilhadas. 

A gestão educacional é compreendida neste texto como o conjunto de atividades 

desenvolvidas pelos profissionais da educação que atuam nas secretarias de educação, nas 

delegacias de ensino, nas inspetorias locais ou regionais, com funções de diretores, 

supervisores, inspetores e coordenadores. Por seu turno, a gestão escolar tem foco no conjunto 

de atividades desenvolvidas nas escolas por diretores, vice-diretores, coordenadores 

pedagógicos e orientadores educacionais conforme, Santos (2013). 

Dessa forma, as atividades desenvolvidas pelos gestores escolares são 

fundamentais para efetivação dos preceitos da gestão democrática educacional e escolar, pois 
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é através das ações dos gestores que se criam possibilidades de participação dos indivíduos, 

para que estes tomem parte de forma participativa das decisões e principalmente assumam as 

responsabilidades de suas ações para a construção da realidade social através da criação dos 

seus próprios conhecimentos sobre os processos sociais. Acredita-se dessa forma que:  

Se a verdadeira democracia caracteriza-se, dentre outras coisas, pela participação 

ativa dos cidadãos na vida pública, considerados não apenas como “titulares de 

direito”, mas também como “criadores de novos direitos”, é preciso que a educação 

se preocupe como dotá-los das capacidades culturais exigidas para exercer essas 

atribuições, justificando-se, portanto, a necessidade de a escola pública cuidar, de 

modo planejado e não apenas difuso, de uma autêntica formação do democrata. 

(DEMO, 2007, p.25). 

Compreende-se a gestão pelos princípios democráticos caracterizados pela 

participação efetiva, consciente e responsável de todos os sujeitos envolvidos nos processos 

educacionais de tomada de decisões no âmbito dos sistemas de ensino e instituições escolares. 

2.2.  Participação para transformação 

Uma realidade indiscutível é a de que a participação é processo existencial concreto, 

se produz na dinâmica da sociedade e se expressa na própria realidade cotidiana dos 

diversos segmentos da população. Estimular o avançar desse processo implica ter 

compreensão clara sobre ele e também sobre a própria realidade social na qual se 

processa. (SOUZA, 2010, 79). 

O art. 1º da Constituição de 1988 consagra a escolha do estado “democrático”, 

tendo como um dos fundamentos no inciso II o exercício da “cidadania”, destaca-se ainda em 

seu parágrafo único que “todo poder emana do povo”. De acordo com Castro (2016), Estado 

Democrático de Direito veio com a Constituição, caracterizado pela democracia, onde o 

cidadão é o legítimo titular do poder embora o exerça por representantes, tendo como 

princípios norteadores a igualdade, justiça, liberdade e legalidade  dentro da sociedade.  Então 

democracia, cidadania e o poder emanado do povo são ações asseguradas em nossa Carta 

Magna, e só serão consolidadas com a participação efetiva de toda sociedade. De acordo com 

Toro e Werneck (2004, p.15): 

Um país explicita seu horizonte ético, seu projeto de nação, por meio da sua 

Constituição. Nela ele define seu futuro, orienta suas escolhas. Quanto mais 

participação tiver sido o processo de sua elaboração, mais essas escolhas refletem a 

vontade de todos e serão por todos compartilhados. 

Na atualidade, a participação tornou-se uma palavra presente em vários discursos 

em vários contextos, mas na vida prática e concreta este sentido tornou-se questionável. 

Evidenciando o sentido da participação nos discursos, percebe-se que a participação tornou-se 

sinônimo de pertencimento a um grupo onde as ações desenvolvidas neste contexto serão 
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sempre dos outros, ou seja, o agir e o pensar sendo situações vivenciadas por obras dos outros 

o “eu indivíduo” não se sente responsável pelas decisões do grupo.  

Não aceitar a responsabilidade pela realidade em que vivemos é, ao mesmo tempo, 

nos desobrigarmos da tarefa de transformá-la, colocando na mão do outro a 

possibilidade de agir. É não assumirmos o nosso destino; não nos sentimos capazes 

de alterá-lo. A atitude decorrente dessas visões é sempre de fatalismo ou de 

subserviência, nunca transformadora. (TORO; WERNECK, p.18). 

Assim, prioriza-se neste trabalho a participação não somente como pertencimento, 

mas como uma ação voltada para o bem comum, ou seja, uma ação voltada para participação 

efetiva das pessoas para objetivos comuns que focalizem a transformação e o 

desenvolvimento social. 

Desenvolvimento social entendido neste trabalho como uma evolução ou 

mudança favorável nas relações entre os sujeitos, grupos e instituições de uma sociedade, 

sendo o bem comum social seu objetivo futuro. A participação aparece neste contexto como 

ação capaz de fomentar e influenciar os sujeitos na realização das políticas e propostas de 

desenvolvimento social. A participação é um processo social criado pelos sujeitos sociais, 

segundo Souza (2010, p.81): 

A participação é o próprio processo de criação do homem ao pensar e agir sobre os 

desafios da natureza e sobre os desafios sociais, nos quais ele próprio está situado. 

Como tal, é um processo dinâmico e contraditório. O homem é criador por natureza; 

no entanto, enquanto ser social nasce já num contexto historicamente dado. Encontra 

em tal contexto um conjunto de relações e instituições que o fazem ocupar posições 

que independem de decisões próprias, assumindo, inclusive, determinado sistema de 

pensar e agir. A participação não é uma questão do pobre, do miserável, ou do 

marginal; é questão a ser refletida e enfrentada por todos os grupos sociais que não 

chegam a penetrar as decisões que dizem respeito às condições básicas de existência. 

Por esse ângulo, a participação, longe de ser política de reprodução da ordem, é, 

sobretudo, questão social. 

O processo social de participação configura-se em ações diferenciadas dos 

sujeitos, com o enfrentamento da realidade e de seus desafios, de forma ativa e consciente, 

nos processos de transformação e permanência do contexto em que estão inseridos. Também 

pode ser uma ação passiva e omissa de alienação, acarretando consequências para a sociedade 

em geral, pois a alienação é uma situação em que as pessoas não participam em seu nome, não 

dominam seu próprio destino, não são incluídas nos processos de decisão, mas são 

representadas por aqueles que são dirigentes (MOTTA, 2000). 

Entretanto, Touraine (2009, p.247) tem outro enfoque:  
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O sujeito não é reflexão sobre Si-mesmo e sobre a experiência vivida; ao contrário, 

ele se opõe ao que tentamos chamar primeiramente de papéis sociais, e que na 

realidade é a construção da vida social e pessoal pelos centros de poder que criam 

consumidores, eleitores, um público, pelo menos enquanto oferecem respostas às 

demandas sociais e culturais. O indivíduo, se não se constitui em sujeito, é 

constituído como Si- mesmo pelos centros de poder que definem e sancionam seus 

papéis. Estes não são neutros, técnicos, eles não são constituídos pela divisão técnica 

do trabalho e pela diferenciação funcional das diversas instituições. Aqueles que 

consomem a sociedade em vez de produzi-la e de transformá-la são submissos aos 

que dirigem a economia, a política e a informação. 

Assim, o termo “sujeito” e “indivíduo” são diferenciados por Touraine (2009), de 

forma que o sujeito é “social” e político, pois ele tem consciência de suas vontades, de seus 

desejos, de seus atos e atitudes, o “indivíduo” é consumidor, passivo e sem consciência da 

realidade em que está inserido. O sujeito só existe como movimento social, como contestação 

da ordem social. Ele se torna sujeito a partir da consciência das causas e consequências dos 

problemas sociais e políticos de sua comunidade e age provocando mudança. No processo de 

mudança, ele constrói a sua identidade social.  

Dessa forma, os movimentos sociais são práticas efetivas da participação dos 

sujeitos sociais, na busca de objetivos comuns e de resultados que são planejados e 

deliberados por todos. Por conseguinte, os movimentos sociais são compreendidos neste 

trabalho como a organização dos sujeitos sociais através de redes e articulações sociais 

populares, grupos de diferentes setores da sociedade, ONGs e que se articulam através de suas 

práticas compartilhando objetivos comuns como a efetivação de direitos e a conquista de 

novos, a luta por mudança social, política, econômica e cultural (OLIVEIRA, 2016). 

Salientamos ainda que: 

[...] os movimentos sociais, das diferentes camadas sociais, com suas demandas, 

organizações, práticas e estruturas, possuem um caráter educativo, assimilável aos 

seus participantes e à sociedade mais ampla. Os resultados deste processo traduzem-

se em modos e formas de construção da cidadania político-social [...]. (GOHN, 

2009, p.114) 

Portanto, a participação é uma ação dos sujeitos sociais, que exige esforços e 

renúncias, pois participar significa fazer parte, assumir responsabilidades, decidir e deliberar 

propostas e projetos que vislumbrem o bem comum, ou objetivos comuns de um determinado 

grupo social. Essas afirmações idealizam a participação de forma ativa, mas muitas vezes a 

participação torna-se a confirmação da passividade e da perpetuação da alienação vigente em 

determinados contextos sociais. 
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Tal afirmação se deve ao fato de que a prática participativa está presente em toda 

e qualquer atividade humana, mesmo que seja limitado o seu alcance e escopo, sempre há a 

participação do ser humano, seja seguindo-a, seja analisando-a, revisando-a ou criticando-a, 

seja sustentando-a ou determinando seus destinos, mediante o exercício de ações especificas 

(LÜCK, 2011).   

A participação será sempre um ônus sobre o tempo e a energia dos participantes 

(LUCAS, 1985), pois requer presença dos mesmos que muitas vezes priorizam suas 

atividades pessoais em detrimento das atividades que beneficiam a coletividade e o público. 

Participar requer também disponibilização de informações e canais de comunicação para 

viabilização das ações, em que para efetivação dessa organização requer recursos econômicos 

que muitas vezes não estão disponíveis para os grupos sociais ou gestores institucionais. 

Como afirma Bordenave (1994, p.68): 

A participação democrática se baseia em canais institucionais. Em primeiro lugar, de 

informação; não há participação popular sem informação qualitativamente pertinente 

e qualitativamente abundante sobre os problemas, os planos e os recursos públicos. 

Em segundo lugar, canais de consulta. Em terceiro lugar, canais de reivindicação e 

de protesto. 

O acesso à informação sobre situações a serem discutidas tornam-se fundamentais 

para a participação e consequentemente para tomada de decisões, pois conhecer significa 

escolher melhor, de modo que a falta e a insuficiência de informações reforça as 

desigualdades, fomenta injustiças e pode levar a uma verdadeira segregação (BENEVIDES, 

1995). 

Assim, delimita-se a abordagem do espaço de estudo da participação ao contexto 

de uma escola pública distrital de um município de Minas Gerais visto que os estudos da 

participação em contextos mais abrangentes não responderão às questões abordadas da 

pesquisa em questão. A delimitação do estudo se deve ao fato de que  

A educação ocupa lugar central na acepção coletiva da cidadania. Isto porque ela se 

constrói no processo de luta que é em si próprio, um movimento educativo. A 

cidadania não se constrói por decretos ou intervenções externas, programas ou 

agentes pré-configurados. Ela se constrói como um processo interno, no interior da 

prática social em curso, como fruto do acúmulo das experiências engendradas. 

(GOHN, 2009, p.17) 

Deste modo, a participação no contexto escolar caracteriza-se pelo 

reconhecimento, influência e responsabilização dos atos e de seus resultados na dinâmica da 

instituição, ações estas referentes à vontade e competência de compreender, agir e transformar 
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questões que afetam a todos as pessoas envolvidas neste contexto. Dessa maneira, afirma-se 

que todo sujeito tem o poder de influenciar o contexto em que faz parte, mas a falta de 

consciência desse poder de participação acarretará ações e resultados negativos para as 

instituições e para as próprias pessoas que constituem esta realidade. Segundo Paro (2010, 

p.74): 

[...] se o poder está em toda parte, em toda parte precisamos conhecê-lo e tomar 

decisões a seu respeito”. Somente conhecendo em profundidade o que se passa no 

interior da escola poderemos conceber e implementar medidas para transformá-la de 

modo a que ela justifique sua razão de ser como instituição que ocorre para uma 

sociedade mais democrática.    

Com isso o conhecimento, a observação, a análise e a compreensão dos processos 

que envolvem a participação são aspectos importantes para que se possa avaliar, aprimorar e 

principalmente implementar estes processos nas instituições sociais e principalmente nas 

escolares, que são os locais que deveriam priorizar o ensino e a aprendizagem, e que estes 

processos tem como o objetivo a formação dos sujeitos sociais. De acordo com Paro (2007), 

no contexto de uma sociedade democrática, a função da escola sintetiza-se na formação do 

cidadão em sua dupla dimensão: individual e social. 

Por seu turno, Santos (2013, p.27) amplia essa função formadora: 

A escola, como instituição social, precisa acompanhar as mudanças da sociedade e 

assumir outras funções, e principalmente contribuir para o desenvolvimento da 

capacidade de pensar e de atuar com autonomia, compreendendo e redefinindo os 

objetivos explícitos e latentes do processo de socialização.  

Ao analisar as relações dos sujeitos que fazem parte do contexto escolar 

percebem-se situações comuns em que ocorrem a presença e não participação da comunidade 

escolar, entendida aqui como pais, discentes, docentes, funcionários, equipe gestora e 

sociedade (comunidade local).  Diferencia-se, assim, a presença da participação, porque a 

escola é um espaço de interação e convivência, possui uma organização que tanto pode 

incentivar e permitir, quanto restringir e impedir a participação. Por essa razão, a escola não 

pode desconsiderar em seu projeto político pedagógico sua responsabilidade com a 

participação.  

As situações em que se constata a presença da comunidade na escola, geralmente, 

restringem-se a datas festivas, reuniões para entrega dos resultados das avaliações bimestrais, 

festividades para desenvolvimentos de projetos (muitas vezes elaborados por grupos isolados 

e não com a participação de representantes dos vários segmentos da escola), bem como 

reuniões do conselho, costumeiramente, para deliberar sobre assuntos financeiros. 
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Portanto, analisar e compreender as diferentes formas da participação na escola 

significa compreender as maneira pelas quais a comunidade escolar relaciona-se e interage na 

diversas situações apresentadas neste espaço e, consequentemente, essas ações serão 

vivenciadas fora do contexto escolar. Dessa maneira, para ocorrer mudanças na estrutura 

social atual torna-se necessário a mudança da prática humana, ou seja, a formação de sujeitos 

voltados para as práticas sociais (cidadãos), ação imprescindível nas instituições educacionais.  

Para distinguir as formas de participação, utiliza-se a visão de Lück (2011) que 

identifica as diferentes formas dessa ação. A compreensão dessas formas de participação 

possibilita a identificação e o entendimento desse processo participativo. Destacam-se as 

seguintes formas de participação que podem ocorrer no contexto escolar: 

I) A participação como presença – torna-se participante quem pertence a um 

grupo ou organização, independente de sua atuação nele. Muitas vezes 

essa participação ocorre por obrigatoriedade, eventualidade ou necessidade 

e não por vontade própria.  

II) Participação com expressão verbal e discussão de ideias - a liberdade de 

expressão através de debates, discussão sobre ideias, opiniões, diálogo 

efetivo que possibilitem a compreensão da realidade discutida. São ações 

que evidenciam a participação democrática, mas os espaços onde as 

reuniões têm como objetivo referendar decisões já tomadas pelos 

dirigentes constitui em processo falso de democracia e participação.  

III) Participação como representação – torna-se necessária em grupos sociais 

grandes, que inviabilizam a participação de todos. A representação é uma 

forma significativa de participação, mas isso requer que os sujeitos 

representados devam trabalhar e acompanhar a realização das propostas 

definidas e assumir as responsabilidades conjuntamente com o 

representante.  

IV) Participação como tomada de decisão – implica compartilhar decisões, 

poderes e responsabilidades das decisões tomadas coletivamente, 

acontecendo o enfrentamento dos desafios com o objetivo de 

transformação da realidade. O referendar decisões já deliberadas, decidir 

sobre assuntos de menor significado e decidir assuntos sem as informações 

necessárias implicam uma falsa participação de tomada de decisão que 
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podem acarretar enfraquecimento do grupo, desgaste de tempo e energia e 

perda de credibilidade. 

V) Participação como engajamento – representa o nível mais pleno da 

participação. Implica o envolvimento dinâmico e efetivo dos participantes 

nos processos sociais. É o comprometimento, o agir e o assumir 

responsabilidades com competência e dedicação para promover os 

objetivos desejados.   

De modo geral, torna-se importante salientar que a participação em sentido efetivo 

requer tempo de convivência e compromisso por parte dos envolvidos. A vista disso, destaca-

se neste trabalho que a participação não será somente a análise das ações dos outros, mas os 

fenômenos de transformação e autopromoção dos sujeitos envolvidos. Destarte, destacam-se 

os fenômenos participativos, que serão relevantes, para um paralelo entre a realidade do 

trabalho e o que é almejado, de acordo com Demo (2010): 

a) Representatividade da liderança – o líder faz parte da comunidade e representa a 

mesma, de fato, eleita através da disputa com outras chapas, tem mandado definido 

para se ter a rotatividade da liderança, que é entendida a serviço da comunidade; 

b) Legitimidade do processo – as regras da instituição são regulamentadas de forma 

democrática e comunitária; 

c) Participação da base - evidenciada através da participação das pessoas envolvidas em 

reuniões, na contestação dos erros dos dirigentes, na reivindicação dos direitos e 

deveres de todos, no interesse pelo desenvolvimento da comunidade, no combate à 

hierarquização e burocratização dos processos; 

d) Planejamento participativo autossustentado - capacidade de perceber os problemas e 

de montar para eles soluções viáveis, comunitariamente planejados, executados e 

avaliados. 

Essas dimensões permitem entender os espaços de participação no contexto 

escolar, visto que a realidade somente é compreendida através da participação significativa.   

A participação tornou-se bandeira e lema dos discursos educacionais, mas nas 

relações diárias o que se observa no interior da escola são atividades e ações burocratizadas 

que sufocam e inibem atitudes participativas, posto que: 

Na burocracia educacional desenvolve-se um trabalho contínuo e sutil de 

conservação da estrutura de poder e da desigualdade social existente. A crise da 

educação é a crise da sociedade que a engendra. Os conteúdos tornam-se pouco 
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importantes e os controles burocráticos, através de diários de classe, provas e 

exames, são supervalorizados. (MOTTA, 2000, p.54) 

A participação que se almeja neste trabalho, são ações que busquem e incentivem 

o engajamento de toda comunidade escolar, para que o envolvimento e pertencimento sejam 

sinônimos de questionamentos e discussões para o desenvolvimento e transformação da 

comunidade, onde os embates, e ideias contrárias não sejam interpretados como ofensas ou 

perseguições, mas como posições que levem o grupo a refletir e questionar suas as ações para 

o aprimoramento das decisões.  

Torna-se fundamental o planejamento participativo na escola para direcionar as 

decisões a serem desenvolvidas nesse contexto, que possibilitarão o envolvimento e a 

integração da comunidade escolar de forma crítica e consciente. Portanto, considera-se o 

planejamento participativo como um processo político pelo qual a comunidade participa da 

elaboração, do planejamento, da execução, do acompanhamento e da avaliação de ações. O 

Projeto Político Pedagógico (PPP) torna-se a expressão e a concretização das ações do 

planejamento participativo.   

Um dos pressupostos para o planejamento participativo é o envolvimento e a 

participação efetiva da comunidade escolar nos processos de mudança social. Estes 

pressupostos baseiam-se em ações que se pretende ter (futuro), visto que a educação que se 

tem (presente) não é condizente com os pressupostos da participação. Mas, acreditar na 

mudança torna-se um dos motivadores para a realização do planejamento participativo. 

Acredita-se assim que:  

[...] a escola pode transforma-se em organismo facilitador de atividades 

comunitárias e participativas, bastante significativas, e de que as comunidades 

podem atingir, a partir da força política que caracteriza esse tipo de trabalho, uma 

consciência crítica também significativa. (VIANNA, 1986, p. 15). 

A realização de propostas participativas no contexto escolar torna-se um desafio 

para gestão escolar, visto que mobilizar as pessoas, definir horários e locais para o 

desenvolvimento das ações são atividades necessárias, mas que muitas vezes requerem 

motivação e conscientização de todos os envolvidos.  Assim, para o direcionamento das ações 

do planejamento participativo utiliza-se os processo de mobilização propostos por Vianna 

(1986), expostos no quadro 2 abaixo. 
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Quadro 2 - Atividades básicas para o processo de planejamento participativo. 

Atividade Ação 

Formação do grupo de motivação 

(membros da comunidade escolar) 

. Sensibilização da comunidade: não só para os problemas, como 

para efetivação de um trabalho participativo para tentar resolvê-

los; 

 

.Conscientização dos membros da comunidade escolar: 

entendida como um processo que através do dialogo os 

indivíduos poderão sair da consciência mágica, ingênua, que tem 

da realidade que os cerca, para uma consciência mais crítica, 

capaz de detectar as causas mais profundas de seus problemas 

mais prementes; 

 

.Motivação da comunidade para modificar a realidade a qual 

passará a entender de forma mais crítica e consciente. 

 

Formação do grupo de coordenação 

(membros da comunidade escolar) 

. Incentivar a comunidade às realizações necessárias; 

 

.Traduzir em decisões as necessidades, interesses e inclinações 

dos indivíduos envolvidos; 

 

.Envolver o pessoal no acompanhamento, controle e avaliação 

das decisões tomadas; 

 

.Concentrar os esforços a serem dispendidos por todos no 

interesse comum. 

Gestão Escolar Transmissão, execução e efetivação das decisões tomadas. 

Grupo de realimentação do processo 

(membros comunidade escolar) 

A cada problema resolvido, a comunidade será incentivada a 

tomar conhecimento de outros e novos problemas, que exigirão, 

igualmente, seu esforço planejado e organizado para solucioná-

los.  

Fonte: Vianna (1986. Adaptado). 

Neste quadro, pode-se observar a formação dos grupos de motivação, 

coordenação, gestão e realimentação para coordenar a efetivação do planejamento 

participativo, em que a representação da comunidade escolar durante todo processo reforça a 

participação com o engajamento de todos. 

Por conseguinte, para que se efetivem as ações participativas no contexto escolar, 

elas deverão ser propostas com fundamento nos interesses, necessidades e preocupações das 

comunidades escolar e local como um todo. Os anseios dessas comunidades são elementos a 

partir dos quais o processo pedagógico da participação se desenvolve (SOUZA, 2010).  
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3.  CONTEXTUALIZANDO O OBJETO DA PESQUISA 

A identidade cultural comunitária é um tema relevante da dimensão qualitativa. Com 

certeza é muito complexo defini-la, até porque não é questão de definição, mas de 

vivência. Sem identidade cultural não há propriamente comunidade, porque seria um 

bando de gente. (DEMO, 2010, p. 10). 

O presente capítulo busca contextualizar a formação cultural, política e econômica 

do município de Diamantina que influenciou diretamente na formação dos 10 distritos que 

fazem parte da sua constituição. Dessa forma, conhecer a história local é necessária para a 

compreensão dos processos de gestão democrática e participação no contexto pesquisado. 

A E.M. Esperança está situada em uma região que deve sua formação originária às 

atividades garimpeiras, ou seja, o município foi criado a partir das descobertas de jazidas de 

ouro e diamante, marcadas por um histórico de exploração, preconceitos e abuso de poder, 

onde predominava o poder nas mãos de poucos e a grande parcela da população ficava 

submissa a esse jugo de exploração. 

O Município de Diamantina originou-se de um complexo sociocultural que 

envolvia índios e negros, explorados, monopolizados e dominados pela economia do 

comércio de metais e pedras preciosas. Antes de ser constituída como arraial, essa região era 

povoada pelos indígenas Botocudos e Aimorés. Dessa forma com o aparecimento dos 

exploradores em busca das riquezas minerais aumentaram as disputas e os conflitos por 

espaço, resultando num processo de dominação e aculturação (DIAMANTINA, 2015b). 

Notícias da descoberta de diamantes no Brasil remontam à segunda metade do 

século XVI. Por essa época, partiram de Porto Seguro e Espírito Santo as expedições 

de Fernandes Tourinho (1572), Antônio Dias (1574) e Marcos de Azeredo (1596) 

que atingiram a região nordeste de Minas Gerais, próxima das atuais cidades de 

Diamantina e Serro, seguindo do litoral pelo rio Doce e deste para os rios 

Jequitinhonha, Araçuaí, Caravelas e Mucuri, quando chegaram a avistar o pico do 

Itambé. (DIAMANTINA, 2015b). 

Destaca-se o século XVIII como o marco do desenvolvimento da economia 

mineradora no Brasil colonial. A descoberta de metais preciosos foi um dos importantes 

fatores dos deslocamentos dos bandeirantes paulistas para o interior das terras colonizadas 

iniciando o povoamento nessas regiões como em Minas Gerais. Diamantina integra-se a este 

contexto em 1713 com a denominação de arraial do Tijuco pelos bandeirantes que garimpava 

ouro nessa região. Mas o arraial do Tijuco é transformado em 1729 com a descoberta dos 

diamantes por Bernardo da Fonseca Lobo, que somente eram encontrados até então nas 

Índias, ocorrendo um alvoroço e um grande movimento populacional para esta região, 

desenvolvendo-se depressa em um arraial extenso e rico. Através da ordem Régia em 1731 a 
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corte portuguesa estabelece a proibição das minerações. Criando em 1734 a intendência dos 

diamantes que era a cobrança do quinto dos minérios que eram encontrados nas terras do 

arraial. Com a implantação do regime de contratos para extração dos diamantes o arraial 

vivencia dias de opressão com a execução de atos impostos pela corte real. Destacando-se o 

livro de Capa Verde que era um código que controlava os atos da população. Em 1771 ocorre 

a criação da Real Extração do diamante pela coroa, instalando-se um verdadeiro regime do 

terror. Salienta-se que o desenvolvimento das atividades mineradoras se deu com o emprego 

de mão de obra de um grande contingente de escravos. (DIAMANTINA, 2015b). 

[...] fixou-se certa quota anual mínima que o produto do quinto devia 

necessariamente atingir. Esta quota, depois de algumas oscilações, foi orçada em 

100 arrobas (cerca de 1500 quilos). Quando o quinto arrecadado não chegava a estas 

100 arrobas, procedia-se ao derrame, isto é, obrigava-se a população a completar a 

soma. Os processos para consegui-lo não tinham regulamento especial. Cada pessoa, 

minerador ou não, devia contribuir com alguma coisa, calculando-se mais ou menos 

ao acaso as possibilidades. Criavam-se impostos especiais sobre comércio, casas de 

negócio, escravos, trânsito pelas estradas, etc. Qualquer processo era lícito contanto 

que se completassem as 100 arrobas do tributo. Pode- se imaginar o que significava 

isto de violências e abusos. Cada vez que se decretava um derrame, a população 

atingida entrava em polvorosa. A força armada se mobilizava, a população vivia sob 

o terror; casas particulares eram violadas a cada hora do dia ou da noite, as prisões 

se multiplicavam, Isto durava não raro muitos meses, durante os quais desaparecia 

toda e qualquer garantia pessoal. Todo mundo estava sujeito a perder de uma hora 

para outra seus bens, sua liberdade quando não sua vida. (PRADO, 1945, p.59).    

Em 1823 marca a imposição da coroa referente ao isolamento do arraial, que 

restringe o comércio local, o fluxo migratório, barrando qualquer ameaça a coroa em relação à 

exploração dos diamantes, impedindo dessa forma que o clero assumisse qualquer 

importância no Tijuco. Mas não impedindo a proliferação das irmandades religiosas. 

A existência de Irmandades religiosas marcou a vida social na colônia e no Distrito 

Diamantino, com a presença das Ordens Terceiras e irmandades leigas que 

congregaram negros e mais tarde forros, pardos e mulatos. Surgiram 

espontaneamente, representando uma forma de expressão em uma sociedade que 

proibia a constituição de entidades políticas, as quais demonstravam a conservação 

de traços culturais dos diversos grupos étnicos que compunham a sociedade 

colonial. Caracterizada por preferências devocionais de acordo com o grupo racial 

[...]. (DIAMANTINA, 2015b). 

A diversidade cultural, a miscigenação da população do Tijuco tornou a 

discriminação racial uma característica marcante, o que ocasionou o surgimento de diversas 

associações religiosas, pois, era na religião que explorados procuravam conforto e status e os 

dominantes a ostentação da riqueza e do luxo. 

A sociedade diamantina seguia os mesmos contornos da Capitania, era composta de 

uma grande camada de escravos, seguida de homens livre e pobres, geralmente 

pardos e finalmente uma pequena classe dominante branca em sua maioria 

portugueses, que ocupavam os principais postos administrativos. Esta sociedade 
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plural, heterogênea e múltipla era dominada pelas autoridades, apesar de terem em 

mãos um Regimento autoritário e excludente e de afastarem a população da 

mineração do diamante. (FURTADO, 1996, p. 47) 

Destaca-se também na economia diamantinense do século XVIII além da extração 

do ouro e do diamante principal atividade da região, o comércio, a agricultura de produtos 

variados, pecuária e a construção civil foram atividades importantes neste período. Em 

meados do século XIX, alguns distritos diamantinos passaram a dedicar-se com maior 

intensidade à atividade agrícola de subsistência; com isso, a agricultura permitiu a montagem 

e garantiu a expansão da atividade mineradora, bem como foi alternativa adotada quando da 

crise dessa mesma atividade. Em 1831, o arraial do Tijuco é elevado à categoria de vila e 

passa a denominar-se Diamantina, sendo no dia 6 de março de 1838 elevada a categoria de 

cidade. (DIAMANTINA, 2015b).  

Diferente das outras cidades mineiras com a decadência da mineração e por 

apresentar um solo que inviabilizava a atividade agrícola em larga escala, o município de 

Diamantina encontrou na indústria de tecidos sua alternativa de sobrevivência econômica, 

passando seus habitantes do mundo do trabalho escravo para o mundo do trabalho assalariado 

e livre, mas também de exploração. Mas com a precariedade das estradas, as indústrias de 

Diamantina não resistiram à concorrência dos produtos importados por meio das rodovias 

(VARAJÃO; VALADÃO, 2016). Situada fora dos eixos econômicos, a partir de meados do 

século XX, Diamantina encontra-se num quadro economicamente estagnado.         

 Em 1951 apareceu a grande chance para se iniciar um trabalho de recuperação 

desse quadro, através da personalidade de Juscelino Kubitschek de Oliveira, filho de 

Diamantina, político influente (DIAMANTINA, 2015b), instalando em Diamantina a Comissão 

para o Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (CODEVALE) e a Faculdade de 

Odontologia de Diamantina (FAOD), deste modo, muitas outras obras foram realizadas como 

escolas, estradas e pontes, pois Juscelino   acreditava no futuro de Diamantina como cidade 

turística. No inicio do século XXI Diamantina se distancia cada vez mais das atividades de 

mineração apresentando um crescente e significativo desenvolvimento nas atividades 

turísticas, educacionais e de saúde.   

Percebe-se que mesmo com o desenvolvimento de atividades significativas no 

contexto Diamantinense no início do século XXI, na atualidade o legado da exploração e 

submissão ainda persiste nas atividades e nas relações sociais, pois   
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[...] com uma trajetória marcada historicamente pela contradição socioeconômica e 

cultural de exploração, de opressão, de riqueza e pobreza, luxo, nobreza, miséria, 

escravidão, os obstáculos cravaram presença e dificultaram um rápido 

desenvolvimento para a sociedade diamantinense, principalmente, em razão de que 

ocorrera sem mobilização que envolvesse a maior parte da comunidade local. 

(VIEIRA; OLIVEIRA; NETO, 2016). 

A cultura e história da escola distrital estudada retratam esta submissão e o não 

envolvimento da comunidade, conforme se constata através das análises realizadas nos 

documentos disponibilizados pela escola, verifica-se também que a participação nas 

atividades da E.M. Esperança conta sempre com a representação das mesmas pessoas onde a 

maioria prefere delegar para outros as suas responsabilidades. Segundo Demo (2010, p. 9) 

“não somos um povo capaz de autodeterminação e de conquistar seu espaço próprio e 

criativo, mas massa de manobra nas mãos de uma oligarquia restrita”. Essa ação conduz a 

atitudes que devem ser avaliadas e questionadas por todos, pois somente através da tomada de 

consciência e a participação efetiva no contexto é que se pode mudar e transformar estes 

espaços de vivências. 

Assim, a E.M. Esperança insere-se neste contexto com a seguinte estrutura física: 

funciona em prédio próprio, construído em 1954, quando era governador do estado Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, denominada E.E. Esperança
1
 em 06 de julho de 1974. Seu 

funcionamento foi autorizado pela Portaria nº 053/82, publicada em 23 de janeiro de 1982. 

Em 10 de maio de 1994 foi autorizada a extensão do ensino fundamental, posto que somente 

funcionava a Pré-Escola e da 1ª a 4ª série (atualmente do 1º ao 5º ano), dessa forma passando 

a atender da 5ª a 8ª série (6º ao 9º ano), implantadas gradativamente. Em 28 de fevereiro de 

1998, ocorreu a municipalização da escola, sendo publicado oficialmente este ato com a data 

retroativa no dia 28 de janeiro de 1998. (DIAMANTINA, 2014). 

Atualmente a E.M. Esperança funciona em dois turnos atendendo 97 alunos, 

matriculados, assim distribuídos: matutino - 6º ao 9º anos; vespertino - Educação Infantil, 1º 

ao 5º anos; Mais Educação (Educação em Tempo Integral) com o atendimento para os alunos 

do 1º ao 5ºanos, funcionando na biblioteca e duas salas de aulas que não são utilizadas no 

matutino. Em seu quadro funcional conta com 12 docentes, 5 serventes escolares, 1 assistente 

de serviços escolares, 1 especialista em supervisão escolar, e 1 diretora. 

A escola, por sua vez, subordina-se às determinações legais vigentes, ou seja, a 

organização de suas atividades e atos são direcionados pela legislação vigente que seguem a 

                                                           
1
 O nome da E.E. Esperança é fictício, mas não sua a data de funcionamento. 
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seguinte hierarquia: constituição federal e suas emendas; leis complementares; leis federais; 

constituição estadual e suas emendas; leis complementares à constituição estadual; leis 

estaduais; lei orgânica do município; e leis municipais. Desse modo, 

O que tem de ficar acentuado é o posicionamento da unidade escolar dentro das três 

esferas do governo, ou seja, a escola, pela sua subordinação administrativa, deve 

reporta-se e submeter-se às suas respectivas administrações, sejam elas Federal, 

Estaduais ou Municipais. (BRAVO, 2011, p.73). 

Salienta-se que a LDB estabelece (BRASIL, 2012):  

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 

regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 

§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os 

diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva 

em relação às demais instâncias educacionais. 

 

De acordo com essa lei, os sistemas de ensino têm autonomia de organização, 

podendo os municípios vincular-se aos sistemas estaduais de ensino ou compor um sistema 

único de ensino infantil, fundamental e médio. No caso da E.M. Esperança, o município está 

integrado ao sistema estadual de ensino. Portanto, 

Os vários sistemas de ensino – federal, estaduais e municipais – têm uma 

organização que articula as instituições-meio, as gestoras do sistema, e as 

instituições-fim: as escolas, as unidades escolares em que ocorre o ensino. A relação 

entre os órgãos gestores e as instituições escolares pode acontecer de forma 

democrática, participativa ou autoritária. (LIBÂNEO et al. 2003, p.236). 

Assim, para compreensão dos processos de organização das atividades escolares 

(instituições-fim) com foco na gestão escolar democrática, delimita-se neste capítulo a análise 

do Regimento Escolar da E.M. Esperança, do Plano Nacional de Educação - PNE - e do Plano 

Municipal de Educação - PME (DIAMANTINA, 2015a) do município onde está situada a 

escola pesquisada, visto que, serão analisadas as normas sobre: gestão escolar, órgãos 

colegiados e projeto político pedagógico. 

Deste modo, entende-se o Regimento Escolar como ato normativo e 

administrativo por excelência que se constitui em documento que sintetiza os procedimentos 

que regulam as relações institucionais em seus aspectos administrativos e pedagógicos. Deve 

ser elaborado coletivamente, pois expressa o projeto educativo da escola, e tem como 

propósito o fortalecimento, a autonomia e a identidade da instituição. Considera-se assim que 

O regimento escolar, como um documento administrativo e normativo, fundamenta-

se nos propósitos, princípios e diretrizes definidas na proposta pedagógica da escola, 

na legislação geral do país e, especificamente, na legislação educacional. (BRAVO, 

2011, p. 103). 
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Destaca-se na análise das atas das reuniões e documentos da E.M. Esperança no 

período de 2015 a 2016 nenhuma menção sobre a construção, elaboração e divulgação do 

Regimento pela escola, visto que o mesmo foi aprovado no ano de 2014, foi homologado pela 

Secretaria Municipal de Educação - SME - no ano de 2015. Ressalta-se que na maioria das 

vezes as determinações para elaboração do regimento são tantas e de difícil entendimento por 

parte dos membros da escola que se torna mais fácil transcrevê-las ou realizar algumas 

pequenas adaptações. Conclui-se que o Regimento da E.M. Esperança foi produzido pela 

Secretaria Municipal de Educação e enviado para a escola para ser validado com a assinatura 

do diretor e dos representantes do conselho, não contando assim com a participação efetiva da 

comunidade escolar na elaboração do mesmo. 

Assim, analisam-se os seguintes pontos do referido regimento (DIAMANTINA, 

2014) da E.M. Esperança:  

 O art. 3º do documento salienta o princípio da gestão democrática do ensino público, na 

forma da legislação dos sistemas de ensino, mas no art.16 dispõe que a direção da escola será 

exercida por diretor escolar nomeado, nos termos da Lei Complementar nº 94, de 15 de 

dezembro de 2011 (DIAMANTINA, 2011); 

 Esta disposição também está presente na Lei Complementar nº15, de 12 de junho de 1995 

(DIAMANTINA, 1995), segundo a qual a nomeação para o cargo de diretor recairá sobre 

ocupante estável de cargo do magistério, ou nele aposentado, que tenha, preferentemente, 

habilitação específica em administração escolar, escolhido pelo prefeito municipal em lista 

tríplice elaborada pela Secretaria Municipal de Educação, após processo eletivo interno da 

escola.  

Dessa forma, analisa-se que a nomeação (indicação) da direção da E.M. 

Esperança não utiliza as prerrogativas das referidas leis, ou seja, não houve a participação da 

comunidade para escolha do dirigente. Observa-se também que: 

 O art. 24, inciso IV, ressalta que uma das atribuições do diretor será favorecer a gestão 

participativa através do fortalecimento do conselho escolar. De acordo com a literatura 

educacional a gestão educacional torna-se um dos fatores fundamentais para a qualidade do 

ensino, portanto a figura do diretor ainda é um dos determinantes mais importantes da 

qualidade dos serviços desenvolvido pela instituição escolar (PARO, 2001, p.102).  

Em relação aos órgãos colegiados: 
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 O art. 35 refere-se ao Conselho Escolar como o órgão representativo da comunidade 

escolar, com funções deliberativas e consultivas nos assuntos referentes à gestão pedagógica, 

administrativa e financeira respeitando às normas legais, não especificando a constituição dos 

seus membros, órgão já constituído na escola e que responde pelas ações da unidade 

executora;  

 O art. 40 estabelece que a escola mantenha as seguintes instituições: o conselho de classe e 

a unidade executora; onde o conselho de classe, órgão já formado na escola, tem por objetivo 

a avaliação coletiva do processo de aprendizagem do aluno, subsidiando, dessa forma a 

construção do PPP, sendo formado pelo pessoal docente e técnico-pedagógico, coordenado 

pelo diretor ou outro profissional por ele indicado; a unidade executora órgão ainda não 

instituído pela E.M. Esperança teria como finalidade o gerenciamento dos recursos 

financeiros, promover a melhoria da qualidade do ensino, colaborar com a democratização 

das ações na escola e contribuir com ações que garantam a autonomia pedagógica, 

administrativa e financeira da escola, em que seria constituído de presidente, secretário, 

tesoureiro e respectivos suplentes, sendo todos os membros maiores de idade.  

Percebe-se através da análise documental (Atas, PPP, PNE, PME, Questionários e 

Regimento Escolar) que os membros dos conselhos assumem comportamentos pouco 

reflexivos, como se suas ações não influenciassem o contexto de que fazem parte, exercendo 

somente uma presença física nas reuniões e assembleias. Pode-se identificar também a falta 

de discussão dos assuntos propostos visto que os temas a serem abordados não são muitas 

vezes da compreensão dos membros, tornando-se assim órgãos apenas figurativos. 

 O art. 62 dispõe sobre a elaboração e implementação do PPP, em que salienta que 

o mesmo deverá ser construído e atualizado em conformidade com a legislação, assegurando 

a participação de todos os segmentos representativos da escola, com assessoramento da 

equipe pedagógica da SME onde deverá ser amplamente divulgados na comunidade escolar.  

Constata-se nas atas das reuniões para elaboração do PPP a inexpressiva 

participação da comunidade, conforme indicado na Introdução desta dissertação (p.14), onde 

o assessoramento da Secretaria Municipal de Educação caracteriza-se pelo envio de modelos 

e orientações prontas sobre a elaboração do PPP, não ocorrendo à mobilização e o 

envolvimento da comunidade escolar sendo a construção do documento expressa em ações 

isoladas entre o diretor, supervisor escolar e poucos membros da escola.  Embora se tenha 

garantido em lei os processos de gestão democrática, que salientam a importância dos órgãos 
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colegiados nas ações de democratização da gestão escolar com a elaboração do PPP de forma 

a garantir a participação e a superação das formas burocráticas e centralizadoras das ações, o 

que se tem presenciado são ações inexpressivas em relação às disposições legais.  

Com a aprovação da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, fez entrar em vigor o 

PNE 2014-2024, que tem como objetivo articular o sistema nacional de educação em regime 

de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para 

assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino, em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades, por meio de ações integradas das diferentes esferas federativas (BRASIL, 

2014). 

Dessa forma, os estados, o Distrito Federal e os municípios ficam obrigados a 

elaborar seus Planos de Educação. Devendo o município elaborar seu plano integrado às 

esferas hierárquicas do governo, nada impedindo que o mesmo seja realizado 

antecipadamente ou simultaneamente com os órgãos estaduais. Por isso, 

É fundamental esclarecer que Plano Municipal de Educação - PME - não é um plano 

do sistema ou da rede de ensino do município, mas um plano de educação do 

município. Integrado ao Plano Estadual de Educação - PEE – e ao Plano Nacional de 

Educação, - porém, mais voltado à realidade, à vocação e às políticas públicas do 

município. A história, a geografia, a demografia do Município, e sua proposta de 

desenvolvimento é que determina as metas e as estratégias de suas ações na 

educação escolar. (BRAVO, 2011, p. 85). 

Por conseguinte, o município onde está situada a escola pesquisada sancionou seu 

PME, através da Lei Complementar nº 3880, de 22 de junho de 2015, com vistas ao 

cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal e na supracitada Lei nº 13.005/ 

2014. Das 22 metas propostas no PNE, destaca-se nesta pesquisa a meta 19, pois busca 

assegurar condições, para a efetivação da gestão democrática da educação até 2016, associada 

a critérios técnicos de meritocracia (formação profissional, titulação e certificação), 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, 

prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Devido a sua importância para o 

direcionamento das ações educacionais ressaltam-se a seguir, as estratégias da referida meta.  

Em relação aos Conselhos escolares e municipais de educação propõe a 

manutenção, capacitação e fortalecimento dos mesmos que serão instrumentos de participação 

e fiscalização da gestão escolar (19.1-19.3-19.6). No que se refere à nomeação de diretores 

escolares, focaliza na elaboração de legislação específica, para nomeação dos diretores de 

escola, considerando, critérios técnicos e certificação, bem como consulta popular (19.2). De 
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acordo com o PNE, a medida da estratégia 19.1.pode ter um papel fundamental no incentivo à 

implantação da gestão democrática, já que se destaca na referida medida 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 (BRASIL, 2014). 

Estimular a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de 

pais e mestres, assegurando-lhes, espaços adequados e condições de funcionamento nas 

escolas, fomentando a articulação com os conselhos escolares (19.5). Essa medida ressalta a 

importância de se assegurar condições adequadas para o funcionamento desses órgãos 

colegiados, visto que a falta de infraestrutura pode ser fator de desmotivação e 

desmobilização dos mesmos. A inclusão dos grêmios estudantis também pode efetivar a 

construção da gestão democrática, uma vez que raramente os estudantes são ouvidos nas 

deliberações da escola, estabelecendo, dessa forma canais de participação no contexto escolar. 

Referida meta propõe, ainda, estimular a participação e a consulta de profissionais 

da educação, alunos e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, 

currículos e calendários escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, 

assegurando a participação dos pais na avaliação da gestão escolar (19.7); bem como 

desenvolver programas de formação de gestores e criar o compartilhamento de experiências 

exitosas na gestão (19.9 e 19.10). Considera-se assim, que as estratégias elaboradas para a 

meta 19 estimulam e desenvolvem ações voltadas para a participação da comunidade, 

valorizando este envolvimento como ponto fundamental para a efetivação da gestão 

democrática na educação e consequentemente na escola.   

Percebe-se também que, no contexto da E.M. Esperança ocorre um 

desconhecimento dos membros da escola em relação às diretrizes e metas do PME de 

Diamantina, devido à falta de acesso ao documento pela direção da escola e a não 

disponibilização do mesmo pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que, o acesso ao 

documento para o desenvolvimento dessa pesquisa foi obtido através da disponibilização pela 

Câmara Municipal, visto que a escola e a secretaria não dispunham de uma cópia. Pode-se 

constatar dessa forma que se torna fundamental a comunicação e a veiculação das 

informações, para que ocorra o fácil acesso das pessoas as mesmas, sendo fatores essenciais 
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para a participação consciente. Pois, a informação acessível possibilita o dialogo entre os 

envolvidos de forma a tornar as decisões e processos mais transparentes. Conforme Modesto e 

Ribeiro (2016) a transparência significa tornar pública uma informação que é um dos 

princípios básicos da democracia e fundamento para participação mais efetiva. 
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4. ANÁLISE DO CONTEXTO DA E.M. ESPERANÇA.  

A escola não realiza seu trabalho no vazio; baseia-se em diretrizes e fundamentos do 

contexto social no qual sua prática pedagógica ganha e constrói significados. 

(VEIGA et al., 1995, p. 229). 

Conhecer os espaços, as relações interpessoais que perpassam as atividades e as 

relações entre os sujeitos que fazem parte do contexto da E.M. Esperança torna-se uma ação 

fundamental para o entendimento das concepções de gestão democrática e de participação 

neste espaço.   

4.1. Caracterização da comunidade escolar 

Considerando-se que são os sujeitos que fazem parte das ações no contexto 

escolar, retoma-se a definição de comunidade escolar que, neste trabalho é entendida como as 

pessoas que convivem e fazem parte dos processos desenvolvidos na E.M. Esperança, ou seja: 

os alunos, familiares dos alunos, professores, serventes, auxiliares de secretaria, funcionários, 

equipe gestora e comunidade local.  

Assim, com base na análise dos questionários aplicados pela coordenação 

pedagógica da E.M. Esperança para reformulação do PPP pode-se conhecer o perfil dessa 

comunidade. Destacam-se assim os seguintes pontos: 

Perfil do aluno da E.M. Esperança: 

A escola conta com um total de 97 alunos distribuídos da seguinte forma: 

Educação Infantil, 13 alunos com a faixa etária entre 4 a 5 anos; uma turma multiseriada do 1º 

e 2º anos - sendo 5 alunos do 1º ano e 8 alunos do 2º ano  totalizando 13 alunos ; 3º ano - 12 

alunos; 4º ano - 13 alunos; 5º ano – 9 alunos; 6º ano devido ao número reduzido de alunos a 

escola não oferta este ano de ensino, os quatro alunos que faziam parte dessa turma 

matricularam-se em uma  escola situada em outro  município próximo ao distrito; 7º ano – 13 

alunos; 8º ano- 11 alunos e 9º ano – 13 alunos. Os alunos da Educação Infantil e do 1º ano, 

não participaram dessa ação, pois não estavam aptos a responderem ao questionário. Dos 79 

questionários elaborados, 73 foram respondidos, pois no dia da aplicação faltaram seis alunos. 

Os alunos do 2º ao 9º anos estão compreendidos na faixa etária entre 7 a 15 anos, 

sendo 34 do sexo feminino e 39 do masculino. As respostas ao questionário desse segmento 

foram transformadas em porcentagens, com seus respectivos arredondamentos, para facilitar a 

visualização e análise, as questões formuladas para o questionários eram de múltipla escolha, 
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dessa forma para cada questão produziu-se gráficos, abaixo relacionados: 1- composição 

familiar dos alunos; 2- número de integrantes familiares; 3- condições da moradia; 4- renda 

familiar; e 5- acompanhamento das atividades escolares.  

Gráfico 1 – Composição familiar dos alunos. 

 

Gráfico 2- Quantitativo de integrantes que compõem a estrutura familiar dos alunos. 
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Gráfico 3 - Situação da residência em que os alunos moram. 

 

Gráfico 4- Integrantes que contribuem com a renda familiar. 
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Gráfico 5 – Acompanhamento dos pais ou responsáveis na vida escolar dos filhos (alunos). 

 

Segundo Soares (2004), são três estruturas sociais que influenciam o desempenho 

cognitivo e consequentemente os processos de tomada de consciência do aluno: condições 
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com a mãe, 20% moram somente com o pai, e 5% moram com outros parentes totalizando 

45% dos alunos que fazem parte de famílias que não estão organizadas no sistema patriarcal. 

Salienta-se que a família é o primeiro grupo social em que o aluno começa a interagir, 

aprender e onde busca as primeiras referências no que diz respeito aos valores culturais, 

afetivos e morais (FIALE, 2016).  

Segundo Minetto e Flores (2016) mesmo com os novos modelos e arranjos 

familiares, a família exerce um papel de extrema importância na formação do indivíduo. A 

base familiar dá sustento ao processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes. O 

melhor lugar para crianças crescerem é no seio de uma família estável, capaz de proporcionar-

lhes afeto, educação, alimentação, moradia, de modo a possibilitar seu pleno desenvolvimento 

físico, ético, emocional, espiritual e cultural. 

A escola cabe o papel de trabalhar com o respeito e a tolerância em relação à 

pluralidade familiar, priorizando o afeto como sustentação dessas novas instituições 
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têm filhos de outros relacionamentos, as famílias monoparentais onde apenas um dos pais 

arca com a responsabilidade de criar os filhos, as famílias homoafetivas sendo a união de 

casais do mesmo sexo e mais um sem número de formas (DIAS, 2007). 

Em relação ao número de integrantes que compõem a organização familiar 63% 

dos alunos moram com quatro a seis pessoas e 30% com duas a três pessoas, e 7% apresentam 

mais de seis integrantes na composição familiar. Quanto às condições de moradia, 89% 

residem em casa própria e somente 11% em casa cedida ou alugada; 60% da composição da 

renda familiar provêm do pai, 25% da mãe e 15% de outros parentes. As questões abordadas 

no questionário referente às condições de moradia dos alunos não especificam a estrutura que 

se apresentam estas residências, somente informam que a maioria dos alunos mora em casa 

própria, mas não apontam o número de cômodos, se possuem banheiro, rede elétrica, água 

tratada, esgoto e outras informações que possam ajudar a entender este ambiente que envolve 

os alunos. Visto que o quantitativo descrito de integrantes interfere de forma significativa nas 

relações que são vivenciadas neste contexto, pois a maioria das famílias apresenta renda baixa 

(de acordo com o questionário do perfil das famílias), e 70% dos alunos moram com mais de 

quatro pessoas este fator influencia na renda familiar e nas condições de sobrevivência da 

família, consequentemente, interfere no desempenho escolar dos alunos. São questões que 

devem ser problematizadas pela escola, porque interferem no desempenho dos alunos e na 

participação das famílias, com isso fica difícil cobrar participação e consciência desses 

sujeitos se os mesmos estão preocupados com a própria sobrevivência. 

Quanto ao acompanhamento dos pais em relação às atividades escolares dos 

filhos, os alunos responderam que 51% sempre acompanham e 49% raramente ou nunca 

ajudam nas atividades dos filhos. A ausência e a falta de acompanhamento dos filhos torna-se 

uma situação preocupante no cotidiano da E.M. Esperança, fato este que também pode ser 

observado na pouca participação dos pais nas reuniões da escola, confirmado através das 

análises das atas. Destaca-se que a investigação desenvolvida pela escola produziu 

conhecimentos de aspectos da realidade dos seus alunos, mas observa-se que pontos como 

condições de moradia, etnia, renda familiar não foram abordados e que interferem no 

desempenho dos alunos. Conhecer e entender a realidade em que os alunos estão inseridos 

pode possibilitar a construção de estratégias que promovam o envolvimento das famílias e que 

despertem o interesse dos alunos nos projetos construídos pela instituição de forma 

participativa. 
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Com relação à religiosidade vivenciada pelos alunos podem-se analisar nos 

gráficos 6- religiosidade dos alunos, e 7- a doutrina que os pais seguem, para se obter as 

seguintes características: 

Gráfico 6- Religiosidade dos alunos. 

 

Gráfico 7- Respostas dos alunos em relação à doutrina religiosa que os pais seguem. 
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seguem nenhuma doutrina religiosa, mas 53% seguem a religião católica e 29% outras 

doutrinas.  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Alunos que seguem a religião
católica.

Alunos que seguem outras
religiões (evangélica e

budismos).

Alunos que não seguem
nenhuma religião.

Concepções religiosas adotadas pelos 
alunos  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Pais que seguem a doutrina
católica.

Pais que seguem outras
doutrinas religiosas.

Pais que não seguem
nenhuma doutrina religiosa.

Doutrina religiosa dos pais. 



55 
 

Percebe-se também que os alunos muitas vezes não seguem as mesmas opções 

religiosas dos pais, apresentando dentro de um mesmo núcleo familiar concepções religiosas 

diferentes. Segundo Duarte e Neto (2016, p.51) estes dados reforçam que 

[...] As religiões buscam explicar o não explicável, ou seja, a religião serve a tudo o 

que a ciências não consegue confirmar como conclusivo. Assim o sujeito se adequa 

a um sistema de conformismo vicioso que o faz acreditar que os dogmas foram 

criados por um ser superior aos humanos e que caso não sejam cumpridos este será 

punido por este ser sobrenatural. Nesse aspecto, estabelece-se uma relação de poder 

imposta pelo deus de cada religião através de um sistema hierárquico no seio da 

sociedade, em que deus esta acima de tudo. Com isso os representantes desse deus 

conseguem oprimir os indivíduos a fim de levá-los a praticar aquilo que reflete os 

interesses das camadas dominantes daquela sociedade, seja ela cristã, árabe, judaica, 

africana ou que traga outra dominação. O fato concreto é que esse movimento tenta 

de fato afagar as angústias dos indivíduos facilitando a dominação pelas camadas 

abastadas economicamente e por seus representantes nas estruturas de poder.   

Assim, no contexto escolar deve-se respeitar a diversidade cultural religiosa da 

comunidade escolar e local evitando-se proselitismo. De acordo com o art. 33 da LDB, o 

ensino religioso deve ser parte integrante da formação do cidadão, nesse sentido, torna-se 

fundamental que a instituição de ensino desenvolva ações que levem os indivíduos a terem 

consciência de seu papel social através da problematização do contexto atual em busca da 

democratização que respeite a diversidade em todas as situações vivenciadas a fim de explicar 

a religião além dos ensinamentos impostas pelas diferentes concepções religiosas (DUARTE; 

NETO, 2016). 
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Observam-se abaixo os gráficos 8- inclusão digital e 9- acesso à internet. 

Gráfico 8- Inclusão digital dos alunos. 

 

Gráfico 9- Acesso a internet. 
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trabalhem com as tecnologias de informação possibilitando o aprendizado dos alunos que não 

têm acesso a esta ferramenta com o objetivo de democratizar este conhecimento. 

Destacam-se como aspectos mais relevantes na análise dos questionários 

aplicados pela escola: a não abordagem de questões referentes à participação dos alunos em 

órgãos colegiados e atividades desenvolvidas pela escola que possibilitem o envolvimento e 

participação dos mesmos; a pouca participação dos pais no acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos, fato reforçado pelas respostas dos alunos do 7º ao 9º ano; o acesso à 

informação através do uso de computadores com acesso a internet; os diferentes ensinamentos 

religiosos dos alunos e familiares, que não possibilitam a análise mais profunda de como a 

religiosidade interfere na participação da comunidade escolar. Essas informações podem 

ajudar na construção de estratégias pela escola que propiciem conhecimentos pautados na 

realidade dos alunos e que priorizem a participação dos mesmos, para que assim tenham 

consciência do seu papel na sociedade. Pois, 

Se quisermos uma escola libertadora, é absolutamente decisivo que os alunos 

assumam seu papel de sujeitos, que sejam protagonistas do seu processo de 

educação, superando a longa tradição da maquinaria escolar que tenta, de todas as 

formas, ainda que com a melhor das boas intenções, reduzi-los a meros 

receptáculos. (VASCONCELLOS, 2009, p.77, grifo do autor). 

Portanto, torna-se necessário que a escola aprofunde os seus conhecimentos em 

relação ao perfil dos alunos, visto que as respostas às questões abordadas no questionário 

demonstraram ser insuficientes para entendimento das relações que perpassam os espaços de 

vivência dos alunos. A compreensão desses espaços propiciará à comunidade escolar e 

principalmente para equipe gestora o planejamento de atividades baseadas no respeito às 

diferenças sejam elas de ordem econômica, social, afetiva, religiosa e social que serão 

referências para a construção dos projetos da escola.  

Perfil dos familiares dos alunos da E.M. Esperança: 

Para o conhecimento do perfil dos familiares da E.M. Esperança foram analisados 

questionários, onde os alunos da Ed. Infantil ao 9º ano levaram para casa para os pais ou 

responsáveis respondessem, totalizando 89 questionários respondidos. 

Desta forma, os responsáveis pelo preenchimento do questionário foram 82% 

mães, 8% pais e 10% outros integrantes (tios, avós e padrastos). Observam-se abaixo os 

gráficos 10- participação dos pais nas atividades desenvolvidas pela escola; 11- participação 

dos pais no Conselho Escolar; e 12- importância da presença dos pais nas reuniões escolares 
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sobre os filhos. Percebe-se nas respostas dos pais um discurso que salienta a importância da 

presença dos mesmos nas atividades escolares desenvolvidas pela instituição de ensino, mas o 

que de fato se observa nas atas analisadas é uma ausência da presença dos mesmos. 

Gráfico 10 – Respostas dos pais em relação a reuniões realizadas pela escola. 

 

Observa-se no gráfico 10 que totalizando as respostas dos pais que “participam 

algumas vezes” e “participam pouco” das atividades escolares dos alunos, tem se um 
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Sendo a família a referência para formação da criança e adolescente, conclui-se que a falta de 

incentivo e participação dos pais nas atividades escolares dos filhos torna-se um fator decisivo 

na desmotivação e apatia dos alunos. 
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Gráfico 11 – Participação dos pais no Conselho Escolar. 

 

Em relação à participação dos pais no Conselho Escolar, percebe-se que 63% 

deles nunca participaram como representantes do Conselho Escolar e 12% desconhecem o seu 

significado. Salienta-se a importância deste colegiado para efetivação da participação no 

contexto escolar, visto que o desconhecimento do mesmo e a pouca participação dos pais e 

comunidade escolar reforçam as ações burocratizadas e hierárquicas neste contexto. 

Gráfico 12- Importância da presença dos pais nas reuniões escolares dos filhos. 
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Percebe-se no gráfico 12 que muitas vezes os discursos estão distantes da prática, 

visto que 99% dos pais responderam sobre a importância da presença dos mesmos em 

reuniões e somente 1% dizem ser pouco importante esta presença. Mas, ocorre uma pouca 

participação dos pais nas reuniões propostas pela escola.  

Questionados sobre qual tipo de escola gostariam para os filhos, 67% dos pais 

responderam que gostariam de uma escola que ensinasse a ler, escrever e ensinasse para vida; 

25% responderam que ensinasse para vida; e 8% responderam que ensinasse a ler e a 

escrever.  Neste resultado, percebe-se que os pais evidenciam a importância da escola para 

formação dos filhos nos aspecto cognitivo e social, dessa forma a escola como instituição 

social deve promover espaços de reflexão, aprendizagem, fomentar a busca (de novos 

conhecimentos pelo aluno) e a vivência de formas de participação que possibilitem a 

construção de uma cidadania efetiva com sujeitos conscientes dos seus direitos e 

responsabilidades.   

Perguntados sobre a contribuição que poderiam realizar para melhoria da 

aprendizagem dos filhos, as respostas ressaltaram o acompanhamento dos pais nas atividades 

escolares. Em relação ao que mudariam na escola os pais responderam: a parte física como a 

reforma do telhado e a construção de uma área de lazer, a reforma da cantina, mudariam o 

horário (não foi especificado qual turno), avaliariam o processo de aprendizagem na escola e a 

ausência dos professores do 7º ao 9º ano e a falta de participação dos pais. Estes aspectos 

elencados pelos pais poderiam ser utilizados pela escola para fomentar a participação da 

comunidade escolar para busca da resolução desses problemas, visto que a mobilização e o 

envolvimento da comunidade ocorrem quando de fato existem situações comuns para serem 

resolvidas. 

Na questão que abordava a satisfação dos pais em relação à aprendizagem dos 

filhos: 62% responderam que estão satisfeitos; 25% responderam que estão muito satisfeitos; 

1% insatisfeito e 12% pais responderam que estão preocupados. Sobre o acompanhamento das 

atividades escolares dos filhos 40% dos pais responderam que são presentes, 16% deveriam 

ter auxiliado mais, 44% deixaram em branco. Totaliza 87 % a satisfação dos pais em relação à 

E.M. Esperança, mas quando questionados sobre o acompanhamento das atividades escolares 

dos filhos um número significativo (44%) não responderam à questão. Percebe-se a 

contradição nas respostas dos pais, pois, a satisfação com o processo ensino e aprendizagem 

implica o acompanhamento do seu desenvolvimento, a soma das respostas onde os pais 
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deveriam ter auxiliado mais os filhos (16%) e entre as respostas em branco (44%) superam 

(60%) os pais que responderam que são presentes (40%), estes dados sinalizam a 

transferência de responsabilidades dos pais para a escola. Esta ação demanda participação e 

envolvimento o que não foi evidenciado no contexto pesquisado, fato este preocupante e que 

interfere no desempenho dos alunos, pois a ausência e a falta de acompanhamento dos pais 

desmotivam os alunos causando o desinteresse e a apatia.  

 Quanto à organização (recados, entradas e saídas dos alunos, eventos e 

promoções realizadas pela escola), 37% dos pais consideram ótima, 45% responderam boa, 

3% precisa melhorar e 15% deixaram em branco. Salienta-se que a maioria dos pais está 

satisfeita com a organização dos trabalhos da E.M. Esperança, mas este resultado evidencia 

uma satisfação onde não há o envolvimento dos pais e da comunidade escolar na elaboração e 

acompanhamento dessa organização; percebe-se a falta de discussão sobre ações que são 

desenvolvidas pela escola, ou seja, as atividades propostas não são questionadas e são aceitas 

por todos. Destaca-se que a tomada de consciência acontece quando os indivíduos são 

envolvidos e participam dos processos decisórios.   

Nos gráficos abaixo apresentam: 13- situação conjugal dos pais; 14- etnia da 

família; e 15- renda mensal familiar.  

Gráfico 13- Situação conjugal dos pais. 
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Gráfico 14- Etnia da família. 

 

Gráfico 15- Renda mensal familiar. 

 

 Constata-se no gráfico 13, que a composição da família nuclear predomina em 

66% das respostas. O trabalho com a pluralidade familiar na escola deve acontecer de forma a 

priorizar o respeito e a tolerância, sendo destacadas às relações de afeto entre os membros da 

família.    

  No gráfico 14 a terminologia etnia foi utilizada pela escola de forma errônea no 

questionário, pois a etnia compreende fatores culturais, como a nacionalidade, afiliação tribal, 

religião, língua e as tradições de um determinado grupo e raça englobam características 

fenotípicas, como a cor da pele (SANTOS et al, 2016). Em relação à raça, 71% se dizem 

pardos, 15% negros, 8% deixaram em branco, 4% se declaram brancos e 1% indígena; 76% 

das famílias se consideram pardas e negras este resultado evidencia os traços históricos da 
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formação do distrito, em que predominavam a população negra escravizada e uma minoria 

branca dominante (proprietária das terras e dos meios de produção).  

Segundo Sousa (2016) é no passado que se podem levantar as questões sobre 

como o brasileiro lida com a questão racial. A escravidão africana instituída em solo 

brasileiro, mesmo sendo justificada por preceitos de ordem religiosa, perpetuou uma ideia 

corrente onde às tarefas braçais e subalternas são de responsabilidade dos negros. O branco, 

europeu e civilizado, tinha como papel, no ambiente colonial, liderar e conduzir as ações a 

serem desenvolvidas. Conclui-se que, uns (brancos) nasceram para o mando, e outros (negros) 

para a obediência.  

Torna-se imprescindível que a escola trabalhe com o resgate da história do 

distrito, pois o conhecimento dessa realidade propicia a reflexão sobre a identidade e o 

pertencimento das pessoas neste contexto, de modo que possa valorizar sua cultura sua 

origem. Uma vez que, 

Sem identidade cultural não há propriamente comunidade, porque seria tão somente 

um bando de gente. A razão histórica e concreta da coesão do grupo é o baú do qual 

se retira a fé em suas potencialidades, o horizonte do qual provém à envolvência 

solitária, o fruto da comprovação da capacidade histórica de sobreviver e de criar. 

(DEMO, 2010, p. 10) 

 Desconsiderar a identidade cultural significa desconsiderar a força da união de 

um grupo de sua autodeterminação de superar a passividade e alienação, esta força torna-se a 

originadora da participação.  

Na parte da renda mensal familiar (gráfico 15), 56% dos pais recebem até dois 

salários mínimos, 33% deixaram em branco e somente 7% recebem três a quatro salários 

mínimos. As famílias da E.M. Esperança apresentam baixa renda (56%), de acordo com o 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a família de baixa 

renda é aquela com renda familiar mensal per capita de até meio Salário Mínimo (SM), ou a 

que possua renda familiar mensal de até três SM. De acordo com estudos do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIESE), o valor oficial do SM está 

abaixo do necessário para suprir as necessidades básicas, como gastos com alimentação, 

saúde, previdência social e lazer, considerando uma família composta por quatro pessoas. 

Com base nos dados do DIESE o SM oficial em setembro de 2016 estava em R$880,00 

(oitocentos e oitenta reais), enquanto o SM necessário para atender as necessidades básicas 
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seria de R$4.013, 08 (quatro mil e treze reais e oito centavos), ou seja, o valor oficial é quase 

cinco vezes menor que o valor estimado para o necessário. 

A realidade apresentada mostra um quadro onde as famílias possuem baixa renda, 

pouca escolaridade (gráficos 16 e 17) e com profissões que requerem pouca instrução; então a 

escola não é vista como prioridade já que as necessidades de renda e sobrevivência tornam-se 

maior e mais urgente. Todavia, a educação pode contribuir para mudança desse quadro, 

formando sujeitos capazes de exercer sua cidadania manifestando a favor dos seus direitos.    

À vista disso, a comunidade escolar deve ter consciência da sua função de fomentar as 

condições necessárias para o exercício da cidadania, pois é na vivência com ações 

participativas e democráticas que se aprende. Dessa forma torna-se importante salientar a 

importância da escola trabalhar juntamente com a comunidade local, pois    

A comunidade-escola não pode ficar reduzida a uma instituição reprodutora de 

conhecimentos e capacidades. Deve ser entendida como um lugar em que são 

trabalhados modelos culturais, valores, normas e formas de conviver e de relacionar-

se. É um lugar no qual convivem gerações diversas, em que encontramos 

continuidade de tradições e culturas, mas também é um espaço para mudança. A 

comunidade-escola e a comunidade local devem ser entendidas, acreditamos, como 

âmbitos de interdependência e de influência recíprocas, pois (...) indivíduos, grupos 

e redes presentes na escola também estarão presentes na comunidade local, e uma 

não pode ser entendida sem a outra. (SUBIRATS, 2003, p.76)   

Com relação à profissão, o questionário abordou separadamente nas questões 

abertas a profissão do pai e da mãe apresentando diferentes ramos. Sendo a profissão dos pais: 

comerciante, pedreiros, operadores de máquina, soldadores, serralheiros, professores, 

caseiros, desempregados, funcionários públicos, motoristas, garimpeiros, eletricistas, 

frentistas, borracheiros e empresários. Sobre a ocupação das mães observaram-se as seguintes 

profissões: faxineiras, manicure, dona de casa, professoras, vendedoras, cabelereiras, 

pensionistas, cozinheiras, diaristas, agentes de saúde e técnicas de enfermagem. A maioria das 

profissões apresentadas requerem pouca instrução e consequentemente baixos salários. 

Percebe-se nos gráficos (16 e 17) apresentados que uma pequena parcela do público 

investigado apresenta curso superior, sendo evidenciados os níveis de instrução através dos 

gráficos anteriores apresentando baixos salários e profissões que exigem mais o trabalho 

físico do que o intelectual. 
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Gráfico 16- Grau de instrução do pai. 

 

Gráfico 17- Grau de instrução da mãe. 
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de um consenso entre os pais sobre a importância do acompanhamento das atividades 

escolares, fato que também se contradiz com as respostas dos professores sendo  constituindo 

um dos desafios a serem enfrentados pela escola; a maioria dos pais se dizem satisfeitos com 

o aprendizado de seus filhos proporcionado pela escola, mas percebe-se pela não participação 

e falta de acompanhamento dos pais que este argumento registrado nas respostas  torna-se 

questionável, pois como afirmar que um processo está sendo satisfatório se não há, de fato, 

um acompanhamento contínuo por parte dos pais ou  responsáveis. Considera-se que os 

conhecimentos sobre aspectos sociais, econômicos e culturais das famílias, possibilitam o 

entendimento da relação dos pais com a escola, visto que estes fatores interferem diretamente 

na postura de participação e não participação dos mesmos nas atividades desenvolvidas pela 

escola. Levando assim a escola a repensar sobre as ofertas participativas que são 

proporcionadas para os pais.  

Perfil dos professores 

A E.M. Esperança conta com 12 professores, sendo que 1 atua na educação 

infantil, 4 do 1º ao 5º ano (anos iniciais) do ensino fundamental, e 7 atuam do 7º ao 9º ano 

(anos finais) do ensino fundamental. Todos os professores possuem nível de escolaridade 

superior e apenas 5 possuem especialização nas áreas de atuação. 

Em relação aos professores que atuam nas séries inicias todos possuem cargo 

efetivo e residem no distrito onde está situada a escola. Todos apresentam mais de 9 anos de 

exercício na escola estudada, não trabalhando em outra escola. No que diz respeito aos 

professores das séries finais, 3 possuem cargo efetivo e trabalham na escola há mais de 9 

anos, 4 são contratados e trabalham na escola em uma período que varia de 3 meses a 3 anos 

de exercício; destes, apenas 1 mora no distrito, os outros 6 profissionais utilizam transporte 

próprio ou transporte escolar para chegarem à escola; 2 trabalham somente na escola 

estudada, 4 trabalham em 2 escolas e 1 em mais de 3.  Evidencia-se que esta situação interfere 

na disponibilidade dos professores para participarem das reuniões e outras atividades 

desenvolvidas pela escola em outros turnos. 

Questionados sobre como aconteceu o desenvolvimento a elaboração do Projeto 

Político Pedagógico – PPP - da escola: 10 responderam que foi elaborado pelo diretor e por 

uma equipe de professores, 1 respondeu que foi elaborado através de uma proposta realizada 

pelo diretor sendo apresentada para os professores para sugestões e depois chegou-se à versão 

final, 1 respondeu que não sabe como foi desenvolvido.   
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Questionados se conhecem a missão da escola: 11 responderam que sim e 1 não 

conhece, fato contraditório na prática, pois de acordo com o relatório da supervisora, quando 

questionados pela mesma sobre este mesmo conhecimento, evidenciou-se   a falta de 

conhecimento a respeito da missão da escola. Observa-se que a escola se apropria do termo 

“missão” para designar o objetivo da instituição tendo em vista que este termo é empregado 

pelas empresas, numa clara visão neoliberal de educação que acreditava ser um avanço 

introduzir questões de empresas privadas em instituições públicas. Na perspectiva neoliberal, 

a educação está submetida a uma visão de mundo nitidamente economicista. Assim a 

educação passa a existir para suprir os vácuos do mercado, preparando mão de obra, de 

preferência barata, para alicerçar a economia (PACIEVITCH, 2016). Torna-se importante um 

olhar crítico da escola sobre estas questões que estão inseridas na cultura escolar, pois como 

trabalhar cidadania, democratização das ações através da participação vivenciando ações 

contrarias e neoliberais.  

As questões referentes aos órgãos colegiadas (CE e Conselho de Classe- CC) 

abordam especificamente suas atribuições e composição além de outros assuntos direcionados 

à organização da escola; as respostas contradizem com a realidade da instituição, visto que 

muitos respondem aos questionamentos com receio de estarem prejudicando membros da 

escola ou sem reflexão consciente dos assuntos tratados. Fato preocupante, pois se os 

integrantes destes órgãos que são mecanismos de participação da escola não conhecem suas 

atribuições, e sua importância no contexto escolar impossibilitam a promoção de atividades 

que fomentem a formação para a cidadania; pois, se os próprios membros não exercem esse 

direito, o que se dirá dos demais!    

Constata-se que a escola apresenta um ambiente harmônico entre os professores, 

funcionários e gestores, não ocorrendo a rotatividade, pois a maioria possui cargo efetivo na 

escola, possibilitando o desenvolvimento de atividades que propiciem uma ação mais 

reflexiva por parte dos profissionais, visto que todos eles desenvolvem atividades rotineiras 

vivenciadas no contexto de “sala de aula” não atribuindo importância à integralidade dos 

processos educacionais. Integralidade entendida neste trabalho como o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas que considerem a necessidade de o humano ter sua expressão assegurada 

plenamente, em que a educação deve assumir a tarefa de propiciar o desenvolvimento dos 

indivíduos de forma gradativa e proporcional, em seus mais variados aspectos: físico, motor, 

sensorial, psíquico, emocional, relacional, social, político, comunicativo, ético, estético, 

intuitivo e outros (VEIGA, 2001). 
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Perfil dos funcionários 

A escola conta em seu quadro funcional com 5 serventes escolares e 1 auxiliar de 

secretaria. Sendo que 5 dos funcionários residem no local onde está situada a escola, apenas 1 

mora em outro município. Todos os serventes possuem cargo efetivo e apresentam mais 10 

anos de trabalho na escola, sendo o auxiliar de secretaria contratado e com 1 ano de atuação 

na instituição.  Em relação ao nível de escolaridade 3 possuem ensino fundamental 

incompleto, 3 ensino médio completo.  

Verifica-se nas atas das reuniões a pouca participação dos serventes em atividades 

como reuniões e participação no conselho escolar, a participação na elaboração do PPP e em 

assuntos que deliberem sobre a organização da escola.  

Perfil da equipe gestora 

De acordo com o PPP da E.M. Esperança a escola é composta por diretor e 

supervisor escolar. Sendo a supervisora funcionária efetiva e com experiência de mais de 18 

anos na escola, com graduação em pedagogia e especialização, a qual reside no distrito onde 

está situada a escola. Observa-se no período da realização da pesquisa a ausência constante da 

supervisora devido a problemas pessoais, e com a morosidade dos processos de contratação 

de profissionais para ocupação da vaga, a escola apresenta longos períodos sem a presença e 

atuação do supervisor escolar. Esse fato ocasiona a sobrecarga de trabalho para o diretor 

escolar e comprometendo os processos de ensino e aprendizagem da escola, pois o supervisor 

tem como atribuição coordenar, acompanhar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem 

da escola, bem como realizar o acompanhamento dos alunos, articulando o envolvimento da 

família no processo educativo. 

A diretora é funcionária efetiva da escola no cargo de professora do ensino 

fundamental dos anos iniciais (1º ao 5º ano), exercendo a direção da escola desde o ano de 

2009 através de indicação pelo prefeito, possui graduação no curso normal superior e 

especialização em supervisão e orientação pedagógica, residindo no distrito onde está situada 

a escola. A diretora apresenta um bom relacionamento com a comunidade local e com os 

funcionários, pais e alunos da escola.  

Percebe-se que, pelo fato da diretora ser indicada, suas ações ficam à mercê das 

vontades das autoridades superiores (prefeito e secretária da educação), comprometendo a 

autonomia da escola em sua organização, visto que muitas das ações garantidas na lei são 
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elaboradas, controladas e centralizadas pela secretária.  Pode-se citar a elaboração do 

calendário, de acordo com o art. 28 da LDB e art. 7º resolução SEE N 2197, de 26/10/2012, o 

qual deve ser elaborado pela escola respeitando suas características locais, que também são 

ressaltadas devido ao fato de a escola estar situada em zona rural, bem como a falta de 

autonomia na construção do quadro curricular da escola, já que os interesses de seus alunos 

são distintos daqueles da zona urbana. 

 Considera-se que a principal possibilidade de construção de projetos 

participativos passa pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua 

própria identidade. Isto significa resgatar a escola como espaço público, lugar de debate do 

diálogo, fundado na reflexão coletiva e principalmente em sua capacidade de gerir seus 

processos de forma autônoma pautados na legislação vigente. Destaca-se a autonomia como 

questão fundamental nas dimensões administrativas, pedagógicas, financeira e jurídica da 

instituição escolar. A autonomia consiste na possibilidade de: a) na dimensão administrativa 

adequar a instituição à realidade em que esta inserida, através da organização das ações, da 

implementação de projetos, da escolha das formas de gestão (garantindo à comunidade 

escolar o direito de  escolher seus dirigentes através do voto priorizando assim a capacidade e 

a liderança dos candidatos); b) a autonomia jurídica no que concerne  à possibilidade da 

escola elaborar suas próprias normas ( por exemplo,  o regimento escolar) sem ferir a 

legislação vigente, mas flexibilizando para que não se torne uma instituição engessada e 

burocratizada; c) autonomia financeira equivale a ter recursos financeiros que garantam a 

manutenção da estrutura física da escola, a manutenção dos projetos a serem implantados e 

em funcionamento na escola a fim de garantir o funcionamento efetivo da organização 

escolar; d) e autonomia pedagógica abrange o poder decisório referente à melhoria de ensino 

e critérios próprios em relação à organização da vida escolar (VEIGA, 1998). Deste modo, 

autonomia significa o compromisso de assumir responsabilidades com a anulação das 

dependências e a descentralização das decisões. 

4.2.  Órgãos colegiados 

Uma das formas de aferir as perspectivas democráticas da atual escola pública 

fundamental é examinar a situação em que se encontram os mecanismos de ação 

coletiva de que ela dispõe nomeadamente o conselho de escola, a associação de pais 

e mestres do grêmio. (PARO, 2007, p.100). 

Entende-se por gestão democrática e participativa no contexto escolar o 

envolvimento e a participação de toda comunidade escolar nas ações desenvolvidas pela 
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escola. Compreender esta participação implica o entendimento das ações dos órgãos 

colegiados existentes neste contexto. 

Dessa forma, com base na análise do regimento escolar, atas e relatórios da equipe 

gestora, verifica-se que a E.M. Esperança mantém os seguintes órgãos colegiados: Conselho 

Escolar – CE -, Conselho de Classe – CC- e a unidade executora; todavia, ainda não foi 

implantada na escola a unidade executora. Observa-se que nos documentos pesquisados não 

há menção sobre Associação de Pais e Mestres e nem sobre Grêmio Estudantil; ainda que 

sejam especificados no PME, na meta 19 na estratégia 19.5, que ressalta o fortalecimento 

desses órgãos colegiados no contexto escola, em razão da sua importância para o 

desenvolvimento das ações no contexto escolar.  

Nesse sentido, passa-se a analisar o CE devido a sua abrangência de atuação nas 

áreas pedagógica, administrativa, financeira e fiscal, pois também possui em sua composição 

representante da comunidade escolar. A seguir, serão descritas, de forma sucinta, as 

atribuições do CE, pois o mesmo tem como atuação a promoção de debates e deliberações 

referentes aos processos de ensino e aprendizagem bem como questões disciplinares, o qual é 

constituído de pessoal docente e técnico-pedagógico sendo coordenado pelo diretor ou outro 

profissional por ele indicado, contando com a participação dos pais e alunos somente nos 

casos que se julgue necessário pelos membros do conselho (professores, diretor e supervisor). 

A participação limitada dos pais e alunos no CC está prevista no regimento escolar, ou seja, 

torna-se importante rever esta norma para que os pais e alunos possam participar e decidir 

sobre assuntos referentes ao processo ensino e aprendizagem.   As reuniões, no mínimo quatro 

ao longo do ano letivo, ocorrem geralmente no encerramento de atividades de cada bimestre e 

em situações especificas como indisciplina ou aproveitamento dos alunos. Percebe-se que não 

ocorrem ações por parte do CC que englobem a motivação, conscientização e envolvimento 

com a comunidade escolar. 

Destaca-se o CE devido a sua área de atuação e de representação, buscando 

propiciar espaços de participação e discussão de questões educativas através de sua 

articulação com a gestão escolar nos processos pedagógicos, administrativos e financeiros da 

instituição, atuando dessa forma nas funções deliberativas, consultivas, fiscais e 

mobilizadoras. As atribuições do CE especificadas no Regimento da E.M. Esperança limitam 

a área de atuação desse órgão, dessa forma salienta-se abaixo a importância do entendimento 

das funções do CE através de sua caracterização segundo Navarro (2004, p. 38-9): 
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Deliberativas: quando decidem sobre o Projeto Político-Pedagógico e outros 

assuntos da escola, aprovam encaminhamentos de problemas, garantem a 

elaboração de normas internas e o cumprimento das normas dos sistemas de 

ensino e decidem sobre a organização e o funcionamento geral das escolas, 

propondo à direção as ações a serem desenvolvidas. Elaboram normas internas 

da escola sobre questões referentes ao seu funcionamento nos aspectos 

pedagógico, administrativo ou financeiro.  

 

Consultivas: quando têm um caráter de assessoramento, analisando as questões 

encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e apresentando sugestões ou 

soluções, que poderão ou não ser acatadas pelas direções das unidades 

escolares.  

 

Fiscais (acompanhamento e avaliação): quando acompanham a execução das 

ações pedagógicas, administrativas e financeiras, avaliando e garantindo o 

cumprimento das normas das escolas e a qualidade social do cotidiano escolar.  

 

Mobilizadoras: quando promovem a participação, de forma integrada, dos 

segmentos representativos da escola e da comunidade local em diversas 

atividades, contribuindo, assim, para a efetivação da democracia participativa e 

para a melhoria da qualidade social da educação. 

 

Considera-se assim a análise do relatório elaborado pela coordenação pedagógica 

e direção da escola, tendo como base o questionário aplicado em junho/ 2016 aos membros do 

conselho, abordando questões referentes à atuação, desempenho e conhecimento dos mesmos 

sobre suas atribuições. O questionário apresentava 32 questões de múltipla escolha, sendo 

selecionadas 10 questões que abordavam os temas de interesse para presente pesquisa.   

Dessa forma, todos os 12 membros preencheram o questionário, destacando-se 

que não há representantes: dos alunos onde a equipe gestora alega que os alunos são menores 

de idade (mas não consta esta restrição no Regimento Escolar); e dos serventes escolares (que 

alegam não poderem participar por causa da disponibilidade e responsabilidades a serem 

assumidas).  Apresentando assim a seguinte composição do conselho escolar com vigência de 

2015/ 2017: 5 membros representando os pais, 1 representante da comunidade local, diretor, 

supervisor, 1 representante dos funcionários (auxiliar de secretaria), 2 representantes dos 

professores da educação infantil ao 5º ano do EF e 1 representante dos professores do 7º ao 9º 

ano.  

De acordo com a análise dos relatórios elaborados pelo supervisor escolar que 

apresentavam os resultados dos questionários aplicados e as conclusões referentes à 

participação da comunidade escolar, os pais demonstram resistência em participar dos 

conselhos, pois alegavam não possuírem disponibilidade para exercer tais funções; os alunos 

não participam porque não possuem idade (mas nada consta em relação a esta restrição no 

regimento escolar); em relação aos professores ocorre uma participação por parte dos que 
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atuam da educação infantil ao 5º (visto que todos moram no distrito o que não ocorre com os 

professores do 7º ao 9º ano que moram em outra localidade); em relação às serventes 

escolares, as mesmas alegam não terem disponibilidade e condição para assumirem 

responsabilidades exigidas aos membros do conselho.  

Em relação ao grau de escolaridade dos membros: 5 possuem ensino superior 

completo, 2 superior incompleto, 2 ensino médio e 3 ensino fundamental incompleto. Mesmo 

com o grau de instrução apresentado, os membros do conselho em sua maioria apresentaram 

dificuldades em responder ao questionário, solicitando sempre da direção esclarecimentos 

sobre os assuntos tratados, muitas vezes respondiam sem terem conhecimento de fato do que 

se tratava.  

 Ao serem questionados sobre a participação da comunidade no processo de 

gestão da escola: 07 responderam que há pouca participação das famílias devido a falta de 

interesse das mesmas, 02 responderam falta de interesse dos alunos, 2 responderam falta de 

conhecimento da comunidade sobre os assuntos tratados e 1 respondeu falta de conhecimento 

por parte dos docentes da escola. Salienta-se que a falta de interesse dos familiares torna-se 

um assunto recorrente nos contextos educacionais, o desafio para escola é criar estratégias que 

possibilitem a conscientização das famílias sobre a importância da participação das mesmas 

na construção de uma escola de qualidade para seus filhos e para a comunidade em que estão 

inseridos.  

Questionados sobre a existência de um estatuto ou regimento que discipline as 

atribuições e competência do CE, 11 disseram sim que tinham conhecimento e 1 que não 

conhecia, percebe-se que os conselheiros confundem regras disciplinares dos alunos em 

relação às atribuições do conselho. As atribuições do CE da E.M. Esperança estão inseridas 

no Regimento Escolar, a escola também possui o estatuto do Conselho que se encontra 

desatualizado, tendo sido elaborado em 2001, não ocorrendo alterações a partir dessa data. O 

CE representa um lugar de participação e decisão para o encaminhamento das demandas da 

escola. Dessa forma os membros do conselho devem conhecer as pessoas que fazem parte 

desse contexto e os documentos que direcionam as atividades desenvolvidas neste espaço, 

pois    

[...] a função principal do Conselho Escolar é o acompanhamento responsável da 

prática educativa que se desenvolve na escola, cabe refletir, também, sobre as 

dimensões e os aspectos que necessitam ser avaliados, ao se construir uma escola 

cidadã e de qualidade. (BRASÍL, 2004)  
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Dessa forma, cabe à gestão da escola possibilitar aos membros do conselho 

momentos de reflexão, estudo e formação para que possam iniciar uma ação consciente e 

ativa no contexto escolar. 

Em relação às decisões tomadas pelo conselho e como elas são transmitidas para 

comunidade, 09 disseram com bilhetes, 2 em reuniões e 1 através de comunicados, destaca-se 

que as decisões são em sua maioria referentes à prestação de contas e estas são transmitidas 

em reuniões com exposições orais que podem dificultar a compreensão, pois utilizam-se 

palavras e números que muitas vezes não são do conhecimento dos participantes. Sendo a 

escola uma instituição social pública, necessita ser transparente em suas ações através do 

compartilhamento das responsabilidades entre o diretor e o CE, para que se incentive a 

participação da comunidade nas discussões referentes a orçamentos, prioridades de 

investimentos e outas decisões da escola.  Todavia, as deliberações devem ser divulgadas com 

conteúdo compreensível para a comunidade, utilizando-se diferentes estratégias de divulgação 

como: meio impresso (bilhetes, informativos e painéis); meios presenciais (reuniões e 

oficinas); e via internet (pois 64% das famílias possuem computador em casa e 53% tem 

acesso à internet). 

Ressalta-se que, para ocorrer a participação ativa do CE, dois pontos devem ser 

priorizados: a comunicação e a informação dos assuntos a serem tratados. Dessa forma, torna-

se fundamental que os membros tenham acesso aos temas tratados com antecedência e 

principalmente à informação para que analisem de forma crítica o que deverá ser discutido 

junto com cada segmento representado pela comunidade para serem informados e conheçam o 

que será levado para reunião. Os mecanismos que regulamentam o funcionamento dos órgãos 

colegiados da escola precisam ser aperfeiçoados, oferecendo a garantia de ações que 

promovam seu conhecimento, sua contínua discussão e, por consequência, que objetivem a 

participação da comunidade, uma vez que 

[...] a escola é um serviço público e a população tem o direito de saber sobre ele. Se 

os pais não conhecem o mecanismo de articulação e funcionamento da escola, não 

quer dizer que são incapazes de avaliar se o ensino é bom ou ruim. Mas se eles 

compreendem o modelo e as condições da escola, podem se envolver e se sentir 

responsáveis pela realização do projeto escolar. (ABRANCHES, 2006, p. 98). 

Em relação aos horários definidos para acontecerem as reuniões 9 responderam 

que os horários contribuem para participação e 3 disseram que os horários não são adequados. 

Estabelecer horários com base na disponibilidade de todos os membros, definir o local e 
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enviar com antecedência a pauta dos assuntos a serem tratados na reunião favorecem o 

envolvimento e a participação.     

Questionados sobre quais ações são promovidas pela escola para estimular e 

fortalecer a participação dos pais no conselho: 8 responderam a utilização do envio de 

convites para os pais, alunos e responsáveis para reforçar a participação, 2 disseram a 

realização de reuniões em horários alternativos e 2 a escola não promove ações nesse sentido. 

Observa-se que a escola somente envia bilhetes para informar a comunidade escolar de 

assuntos referentes à rotina da escola e não para  incentivar a participação; com isso, verifica-

se a necessidade de maior discussão sobre o tema para que assim possa ocorrer a construção 

de propostas para motivarem a participação da comunidade nos conselhos, ou seja, não foram 

identificadas  ações para mobilização e conscientização da comunidade sobre a importância 

do CE e da participação da comunidade neste órgão colegiado.  

Na questão referente à promoção de atividades pelo conselho como seminários e 

palestras informativas a respeito da organização e dinâmica da escola, 8 membros disseram 

que não ocorre esta iniciativa por parte do conselho e 4 membros disseram que sim, 

promovem, mas não há registros de ações a esse respeito, ou seja, não ocorre esta mobilização 

por parte do conselho. Fato este também apresentado na questão referente à capacitação 

voltada para a formação dos conselheiros desenvolvida pela SME: 8 disseram que não há 

capacitação, 3 disseram que sim, e 1 deixou em branco. Mas também, de acordo com os 

documentos, não há registros de capacitação para o conselho, somente ocorreram cursos para 

professores e serventes escolares.   As afirmativas dos membros em relação às questões 

apresentadas onde não aconteceram as ações demonstram a falta de conhecimento sobre a 

atuação e atribuição do conselho e reforçam a necessidade de se mobilizar a comunidade 

sobre a importância desse órgão colegiado, para que a escolha dos seus membros não 

aconteça a pedido da direção, mas sim de forma voluntária e com a participação da 

comunidade através da votação.  Situação esta confirmada na questão referente à decisão dos 

membros em participar do conselho: 6 disseram que fizeram parte por livre iniciativa, 4 por 

falta de voluntários para participar, 1 a pedido da direção e 1 não respondeu. De acordo com o 

relatório, a participação não acontece de forma voluntária, mas sim a pedido da direção 

devido à necessidade de se formar o conselho.  

Ao tratar da questão em que grau (alto, médio, baixo e nenhum) o conselho exerce 

suas funções, os mesmos demonstraram dificuldades em responder o que foi solicitado, pois 
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desconheciam o sentido de cada atribuição, visto que as participações mais frequentes dos 

conselheiros eram referentes às deliberações em relação à parte financeira, estrutura física da 

escola e casos isolados sobre a indisciplina dos alunos. 

Foram analisadas 9 atas do CE compreendidas no período de fevereiro de 2015 a 

agosto de 2016, demonstrando que as reuniões não acontecem mensalmente e sim de acordo 

com as necessidades da direção em resolver situações que requerem a validação do CE. As 

atas demonstraram os seguintes níveis de decisões: e “financeiro” em que são apresentadas 

definições de gastos com os investimentos predefinidos pela direção; “administrativo” 

contempla de assuntos para validação do conselho, como reforma e pintura do prédio da 

escola, eleição para o conselho, doações de objetos da escola para entidades afins, promoção 

de eventos para arrecadação de verbas; “pedagógico”, não há registro de discussões sobre os 

processos de ensino e aprendizagem e principalmente sobre o projeto político da escola, 

restringindo-se a assuntos referentes a situações especificas de reprovações e indisciplina de 

determinados alunos. Percebe-se que as decisões partem da direção da escola e a pauta da 

reunião é comunicada oralmente juntamente com a divulgação do horário. Não existem 

registros de reivindicações dos representantes dos pais para as reuniões, demonstrando que os 

pais não utilizam esse espaço por falta de conhecimento da importância do mesmo. 

Ao estudar o CE da E.M. Esperança verifica-se que apresenta uma atuação que 

não contribui com ações que propiciem avanços nas relações democráticas da escola, estas 

por sua vez se expressam através da participação consciente. O que se observa é a resistência 

da comunidade em fazer parte do conselho, a atuação inexpressiva do conselho nos processos 

que poderiam fazer a diferença nas relações comunidade, escola e família, em razão da falta 

de compreensão dos mesmos sobre a importância desse órgão no contexto escolar e o 

desconhecimento dos conselheiros sobre suas atribuições. Assim, a gestão da escola deve a 

assumir um papel fundamental nesta realidade, o de coordenar atividades que promovam a 

sensibilização, conscientização e motivação da comunidade para a participação.  

Pode-se afirmar que os órgãos colegiados, embora não sejam o que ocorre na 

E.M. Esperança, têm a possibilidade de contribuir para com a implementação de novas formas 

de gestão por meio de um modelo de administração coletiva, em que todos participam dos 

processos decisórios e do acompanhamento, execução e avaliação das ações nas unidades 

escolares, envolvendo as questões administrativas, financeiras e pedagógicas, sendo o diretor 
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a autoridade responsável pela escola e tendo o apoio do colegiado nas decisões essenciais das 

atividades e projetos da escola, em seus vários níveis. (ABRANCHES, 2006). 

Observa-se que as ações promovidas pela gestão escolar da E.M. Esperança 

precisam ser repensadas e avaliadas, visto que, não há a presença e nem o envolvimento 

significativo da comunidade escolar e local nas diferentes atividades e ações realizadas neste 

contexto. Sendo ainda mais preocupante a não participação dos alunos nos diferentes espaços 

escolares como em reuniões e no conselho escolar.  Tornando-se visível a falta de 

intencionalidade no desenvolvimento das propostas e ações da instituição.   

4.3.  PPP: ação e reflexão sobre o projeto da E.M. Esperança 

A LDB regulamentou a gestão democrática das escolas públicas e em seu artigo 3º 

no inciso VIII, dispõe: “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino”.  Destacam-se também nos artigos 13 e 14 a necessidade 

do PPP contar com a participação dos profissionais da educação na elaboração e execução de 

ações para a concretização da proposta. Salienta-se nos respectivos artigos que os 

estabelecimentos de ensino deverão ser os articuladores com a família e a comunidade criando 

processos de integração da sociedade com a escola e assegurando a participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares e equivalentes (BRASIL, 2012). 

Assim, o PPP torna-se a expressão dessa participação referida nos respectivos 

artigos, pois o mesmo sendo um plano global da instituição entendido como a sistematização, 

nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo (envolvimento das 

comunidades escolar e local), que se aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, que define 

claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar, a partir de um posicionamento 

quanto à sua intencionalidade e de uma leitura da realidade. Trata-se de um importante 

caminho para a construção da identidade da instituição. Sendo um instrumento teórico-

metodológico para transformação da realidade. (VASCONCELLOS, 2009).   

O PPP retrata a identidade da escola e direciona todas as suas práticas, tornando-

se instrumento de orientação das ações nas dimensões pedagógicas, administrativas, 

financeiras e jurídica. Devendo as fases de elaboração, implementação e avaliação das ações 

serem pautadas na participação de toda comunidade escolar e local.   
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Dessa forma, conceitua-se o PPP delimitando e explicando cada parte de sua 

terminologia: o “Projeto” no sentido etimológico vem do latim projectu, particípio passado do 

verbo projecere, que significa lançar para diante, sendo uma construção que contém uma 

intencionalidade no planejamento das ações do que se deseja alcançar no contexto escolar; em 

relação ao “Político” por ser uma ação intencional com um sentido explícito, com um 

compromisso definido coletivamente, portanto, implicando o compromisso com a formação 

do cidadão para um tipo de sociedade; e “Pedagógico” no sentido de definir as ações 

educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e suas 

intencionalidades, ou seja, na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da 

intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, 

compromissado, crítico e criativo. (VEIGA, 1995).  

Consideram-se deste modo as seguintes concepções para construção de um 

projeto político-pedagógico com qualidade, segundo Veiga (1998, p.11): 

 Ser um processo participativo de decisão; 

 Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 

que desvele os conflitos e as contradições; 

 Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre 

seus agentes educativos e no estímulo à participação de todos no projeto comum 

e coletivo; 

 Conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do 

trabalho educativo voltado para uma realidade específica; 

 Explicitar o compromisso com a formação do cidadão. 

 

Com base nas concepções de qualidade acima abordadas, percebe-se a carência de 

ações na elaboração do PPP da E.M. Esperança. Assim, os resultados realizados com a análise 

documental mostram-se a seguir: No início do ano de 2015, diretores e supervisores 

receberam um treinamento pela SME sobre a elaboração do PPP, sendo entregue para todos 

os diretores um manual que os orientava para elaboração do PPP e o cronograma das 

atividades a serem realizadas. Por conseguinte, no mês de maio de 2015, a direção da escola 

realizou duas reuniões para o desenvolvimento dos trabalhos de elaboração do PPP, sendo a 1ª 

reunião – para apresentação da proposta e do cronograma das atividades a serem realizadas, 

contando assim com a participação de 7 professores, o diretor, a supervisora, 1 funcionários, 1 

pai, não houve a participação dos alunos;   2º reunião –  tinha como objetivo reforçar a 

participação da comunidade na construção do PPP, contou com a participação de 7 

professores,  2 pais, o diretor, a supervisora e não houve a participação dos alunos. Observa-se 

que o PPP da E.M. Esperança foi produzida pelo diretor que apresentou para os professores e 

supervisão a versão final para ser aprovada, com isso, salienta-se que não há registros sobre a 
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divulgação do PPP já consolidado para comunidade escolar. No ano de 2016, no mês de 

junho, foi solicitado pela SME que as escolas reformulassem o PPP e que entregassem a 

versão atualizada no final de agosto. Assim, a equipe gestora da escola elaborou questionários 

para os alunos, pais, professores  para o conhecimento dos indivíduos que fazem parte da 

comunidade escolar, sendo também trabalhada com os alunos em cada turma de forma oral 

sobre o que seria o PPP. Devido ao tempo para entrega do projeto para SME, a equipe gestora 

não formou um grupo de trabalho, participando da reformulação do PPP somente o diretor e a 

supervisora. Deste modo, com base na proposta de trabalho e a partir da redação final do 

projeto, seria ele apresentado e discutido com professores e alunos para o conhecimento das 

ações. 

Considera-se que um dos passos significativos para gestão escolar da E.M. 

Esperança será envolver a comunidade escolar e local para o entendimento do PPP como 

análise e reflexão do cotidiano da escola, requerendo tempo para que ações conscientes e 

reflexivas aconteçam no contexto escolar, para que ocorra de fato a intencionalidade das 

ações. Portanto, a reorganização da escola deverá ser buscada de dentro para fora. O ponto de 

apoio para realização dessa tarefa será o empenho coletivo na construção consciente do PPP 

para que este retrate a identidade da escola e direcione as práticas ali desenvolvidas, isso 

implica fazer rupturas com o existente para avançar, sendo a gestão escolar fomentadora dessa 

ação. (VEIGA, 1995).   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

[...] qualquer que sejam as mudanças impostas pelas circunstâncias históricas, não 

invalidarão a riqueza da experiência construída em dado momento e em dado lugar, 

sobretudo pelas convicções construídas de que o trabalho coletivo, o 

comprometimento, o enraizamento da escola em sua realidade, a explicitação da 

intencionalidade política e a abertura da escola à participação são ingredientes 

necessários à construção de um projeto participativo: elementos que tão sustentação 

a práticas comprometidas e conscientes. (VEIGA, 1995).  

A participação no contexto escolar torna-se imprescindível para a democratização 

das ações visando o ensino de qualidade que forme cidadãos responsáveis pela transformação 

social. Torna-se fundamental a consciência dessa função por parte da escola para que ocorra a 

definição de ações educativas assentadas nessa intencionalidade.  

Nessa perspectiva o gestor escolar passa a assumir o papel central na 

conscientização da comunidade escolar e local para o desenvolvimento de ações educativas 

com intuito de concretizar seus propósitos ou sua intencionalidade. Dessa forma, cabe ao 

gestor escolar ter conhecimento dos princípios da administração e gestão que incluem 

conhecimentos da legislação vigente, para que assim possa com competência assumir a sua 

função de coordenação dos processos participativos. 

Torna-se evidente que as legislações vigentes não garantem na prática a efetivação 

da gestão democrática na escola, a construção coletiva do PPP, e a atuação consciente dos 

órgãos colegiados no contexto escolar. Visto que a consecução desses princípios de forma real 

depende da ação e da competência dos gestores educacionais e escolares, pois o que se 

observa são ações isoladas que não garantem a participação consciente dos envolvidos nesse 

contexto. Mas pode-se constatar que: 

Uma lei, quando aprovada, tem um “poder fático”. Ela é um fato que se impõe, pela 

democracia representativa, em um Estado democrático de direito. Nessa medida, ela 

institui-se como um campo de referência, de significação e de obrigação. (CURY, 

2002, p.13 grifo do autor). 

  Dessa forma, garantida pela legislação a gestão democrática se expressa através 

da participação que requer presença, esforços e principalmente demanda responsabilidades 

por parte dos membros que a compõem. Sendo o escopo principal desse trabalho a 

compreensão do conjunto de fatores envolvidos na Gestão Escolar, numa perspectiva de 

participação e democratização das ações no contexto da E.M. Esperança, percebe-se a 

necessidade de conscientização de toda comunidade escolar sobre a função da escola, a 

importância dos órgãos colegiados e principalmente a importância do planejamento 

participativo no desenvolvimento das ações da escola. 
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Por conseguinte, o ambiente harmônico e as relações favoráveis entre a gestão, 

professores, funcionários, pais, alunos e comunidades escolar e local da E.M. Esperança não 

garantiram ações participativas conscientes. Percebe-se que a rotina e o comodismo são ações 

presentes neste contexto, mas não significam resistência por parte de seus membros em 

relação a mudanças. Percebe-se então, a necessidade de ressignificação das práticas da gestão 

escolar, dos professores, funcionários e pais, pois os mesmos são responsáveis pela formação 

do educando, e por isso devem ter consciência das suas atribuições neste contexto. 

Atribuições estas que ultrapassam o processo de ensino, pois não visam somente à formação 

para instrução, mas sim a formação para a cidadania.  

Finalizando, espera-se que este trabalho possa trazer reflexões referentes aos 

processos de gestão democrática e participação no contexto escolar para formação de 

cidadãos, visto que o movimento de discussão torna-se indispensável para ampliar as 

possibilidades de mudanças que se fazem necessária dentro dos espaços escolares. 
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ANEXOS 

E.M. Esperança ( Nome Fictício) 

Questionário – Perfil do Aluno 

Prezado Aluno (a), 

Estamos em processo de reformulação do PPP (Projeto Político Pedagógico) da nossa escola, dessa 

forma precisamos conhecer o perfil dos nossos alunos, para que a partir desse conhecimento possamos 

construir e desenvolver a nossas ações para uma educação de qualidade.  

Dessa forma, gostaríamos de contar com sua colaboração no sentido de responder as questões abaixo:  

1. Idade: 

(   ) 7 – 8 anos. (   ) 9 – 10 anos. (   ) 11 – 12 anos. (   ) 13 – 14 anos       

(   ) Mais de 15 anos. 

2. Sexo: 

(   ) Masculino.         (   ) Feminino. 

3. Em sua residência você mora com: 

(   ) somente com minha mãe.  (   ) com meu pai e minha mãe.  (   ) com meus avós. 

(   ) somente com meu pai.  (   )Outros. Quais? ___________________________ 

4. A situação conjugal de seus pais é:       

(   ) Vivem juntos. (   ) Separados.       

5. Quantas pessoas moram em sua casa? (Incluindo você) 

(   ) Duas pessoas. (   ) Três pessoas. (   ) Quatro pessoas. (   ) Cinco pessoas.  

(   )  Seis pessoas. (   )  Mais de 6 pessoas.            

6. A casa em que sua família reside é: 

(   ) Emprestada ou cedida. (   ) Própria em pagamento. (   ) Alugada.    (   ) Própria já quitada.  

(   ) Outra residência.  Qual?___________________________  

7. Quem é a pessoa que mais contribui na renda familiar?  

(   ) Pai. (   )  Mãe. (   ) Outra pessoa.  Qual?___________________________

8. Seus pais ou responsáveis acompanham e ajudam você na realização de suas atividades escolares: 

(   ) Sempre.   (   ) Raramente.  (   ) Nunca.          

(   ) Outra pessoa. Quem?_________________________ 
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ATIVIDADES CULTURAIS 

 

9. Como você se mantém informado? 

(   ) TV. (   ) Jornal. (   ) Revista. (   ) Rádio. (   ) Internet. 

 

10. Que tipo de livro gosta de ler? 

(   ) Ficção.  (   ) Não-ficção.  (   ) Livros Técnico.             (   ) Livros de autoajuda. 

(   ) Nenhum.  (   )Outros. Quais? _______________________________________ 

 

11. Qual o seu lazer preferido? 

(   ) Teatro.  (   ) Cinema.  (   ) Balada.  (   ) Futebol.   

(   ) Praia.  (   ) Shows.  (   ) Outros. Quais? ___________________________ 

 

12. Inclusão Digital 

Sabe usar o computador?  (   ) Não. (   ) Sim. 

Onde utiliza computador? (   ) Casa. (   ) Trabalho. (   ) Lanhouse. (   ) Centro de Informática. 

Tem acesso à internet?  (   ) Não.     (   ) Sim.  
 

 

13. Religiosidade 

Qual é a sua religião? _______________________________________________________________ 

 

Qual é a religião dos seus pais? _______________________________________________________ 

 

A quanto tempo você segue essa religião? _______________________________________________ 
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E.M. Esperança (Nome Fictício) 

Questionário – Perfil dos Pais 

Prezados pais ou responsáveis: 

A Educação se constrói juntos, no coletivo, com a participação de todos; direção, professores, 

funcionários, alunos e pais de alunos.  

Estamos em processo de reformulação do PPP (Projeto Político Pedagógico) da nossa escola, 

dessa forma precisamos conhecer o perfil dos pais, para que a partir desse conhecimento possamos 

construir e desenvolver a nossas ações para uma educação de qualidade.  

Dessa forma, gostaríamos de contar com sua colaboração no sentido de responder as questões 

abaixo:  

Responsável pelo preenchimento: 

(   ) Pai.    (   ) Mãe.   (   ) Outro. Quem?_____________________________ 

1. Como é a sua participação na escola. Participa de todos os eventos e reuniões que a escola realiza?    

(   ) Participa ativamente 

(   ) Participa algumas vezes 

(   ) Participa pouco 

2. Faz ou já fez parte do Conselho de Escola? 

(   ) Já fiz ou faço parte. 

(   ) Nunca participei desses Conselhos. 

(   ) Não sei nem o que é isso. 

3.  Participar das reuniões de pais e mestres para saber como seu(sua) filho(a) está na escola, para você é: 

(   ) Muito importante. 

(   ) Pouco importante. 

(   ) Minha participação é indiferente. 

4. Que tipo de escola você gostaria que seu(sua) filho(a) tivesse: 

(   ) Uma escola que ensinasse a ler e escrever 

(   ) Uma escola que preparasse para a vida 

(   ) Uma escola que unisse as alternativas a e b 

 

5. O que você mais gosta na escola? 

R:......................................................................................................... 

6. O que você mudaria na escola? 

R:......................................................................................................... 
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7. Sobre o aprendizado de seu filho(a) você está: 

(   ) Satisfeito(a) 

(   ) Muito Satisfeito(a)  

(   ) Insatisfeito(a) 

(   ) Preocupado(a) 

8. Sobre o seu acompanhamento nas atividades escolares de seu filho(a): 

(   ) Sou presente  (   ) Deveria ter auxiliado mais   (   ) Deixei a desejar 

9. Quanto a organização (recados, entrada e saída dos alunos, eventos e promoções realizadas pela escola) considero a escola:  

(   ) Ótima 

(   ) Boa  

(   ) Ruim  

(   ) Precisa melhorar. Onde?___________________________________________ 

10. Qual o tipo de sua família:   

(   ) Família de Pais Solteiros. 

(   ) Família Divorciada.   

(   ) Família nuclear (Pai, Mãe e filhos). 

(   ) Outra. Qual?________________________________________  

11. Quantas pessoas moram em sua casa: 

(   ) Duas.  (   ) Três. (   ) Quatro. (   ) Cinco. (   ) Mais de cinco. 

12. Situação Conjugal:  

(   ) Solteiro.  (   ) Casado.  (   ) Viúvo. (   ) Divorciado/Separado.  

(   ) União Estável. (   ) Separado não judicialmente. 

 

13. Qual a etnia da sua família? 

(   ) Branco. (   ) Negro. (   ) Indígena. (   ) Pardo.  (   ) Amarelo. 

14. Qual a renda mensal da sua família? (Considera todos os integrantes.) 

(   ) Até 02 salários.     (   ) De 02 a 04 salários mínimos.     (   ) Superior a 05 salários mínimos. 

15. Profissão dos responsáveis: 

(   ) Pai. Qual? _________________ (   ) Mãe. Qual? _________________ 

(   ) Responsável. Qual? ___________________ 
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16. Qual o nível de instrução de seu pai?  

(   ) Sem escolaridade.                (   ) Ensino Fundamental incompleto.  

(   ) Ensino fundamental Incompleto.        (   ) Ensino médio incompleto (2º grau). 

(   ) Ensino médio completo (2º grau).      (   ) Superior Completo (3º grau). 

(   ) Superior incompleto ( 3º grau).         (   ) Pós graduação. 

(   ) Curso Técnico (incompleto).             (   ) Curso técnico (completo). 

(   ) Outros. Quais?______________________________ 

 

17. Qual o nível de instrução de sua mãe?  

(   ) Sem escolaridade.                 (   ) Ensino Fundamental incompleto.  

(   ) Ensino fundamental Incompleto.        (   ) Ensino médio incompleto (2º grau). 

(   ) Ensino médio completo (2º grau).      (   ) Superior Completo (3º grau). 

(   ) Superior incompleto ( 3º grau).         (   ) Pós graduação. 

(   ) Curso Técnico (incompleto).             (   ) Curso técnico (completo). 

(   ) Outros. Quais?______________________________ 

18. Qual o nível de instrução do seu responsável?  

(   ) Sem escolaridade.                 (   ) Ensino Fundamental incompleto.  

(   ) Ensino fundamental Incompleto.        (   ) Ensino médio incompleto (2º grau). 

(   ) Ensino médio completo (2º grau).      (   ) Superior Completo (3º grau). 

(   ) Superior incompleto ( 3º grau).         (   ) Pós graduação. 

(   ) Curso Técnico (incompleto).            (   ) Curso técnico (completo). 

(   ) Outros. Quais?______________________________ 

19. A casa em que você mora é: 

(   ) Emprestada ou cedida.   (   ) Própria em pagamento.   (   ) Alugada.  

(   ) Própria já quitada.    (   ) Outra. Qual?_______________________. 

 



90 
 

E.M. Esperança (Nome fictício) 

Questionário do Professor 

Para que possamos reformular o nosso Projeto Político Pedagógico (PPP), gostaríamos de contar com seu apoio nesta 

ação. Pois o PPP é uma construção coletiva que deve contar com a participação de toda comunidade escolar. 

Dessa forma, precisamos que responda as seguintes questões: 

1. Sexo: 

(   ) Masculino.          (   ) Feminino. 

2. Como você se considera: 

(    ) Branco.    (    ) Amarelo.  

(    ) Pardo.    (    ) Indígena 

(    ) Preto.    (    ) Não sei. 

3. Idade: 

(    ) Até 24 anos.   (    ) De 40 a 49 anos. 

(    ) De 25 a 29 anos.   (    ) De 50 a 54 anos. 

(    ) De 30 a 39 anos.   (    ) De 55 ou mais. 

4. Qual é seu nível de escolaridade: 

(    ) Menos que o ensino Médio(antigo 2º grau). 

(    ) Ensino médio. Magistério. 

(    ) Ensino Médio. Outro:________________________________ 

(    ) Ensino Superior. Pedagogia. 

(    ) Ensino superior - Licenciatura em matemática. 

(    ) Ensino superior -  Licenciatura em letras.  

(    ) Ensino superior – Escola normal superior. 

(    ) Ensino superior – Outros:________________________ 

 

5. Indique a modalidade de cursos de pós-graduação do mais alta titulação que você possui. 

(    ) Atualização ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas). 

(    ) Especialização (mínimo de 360 horas). 

(    ) Mestrado. 

(    ) Doutorado. 

(    ) Não fiz ou não completei curso de pós-graduação. 
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6. Há quantos anos você trabalha nesta escola? 

_________________________________________________________ 

7. Em quantas escolas você trabalha? 

(    ) Apenas nesta escola. 

(    ) Em 2 escolas. 

(    ) Em 3 escolas. 

(    ) Em 4 ou mais escolas. 

8.  Qual é sua situação trabalhista nesta escola? 

(    ) Efetivo.             (    ) Contratado. 

9. Você reside no local onde está situada a escola? 

(    ) Sim.               (    ) Não. 

10. Se a resposta for não, qual o meio de transporte você utiliza para chegar a escola? 

(    ) Transporte próprio.            (    ) Transporte escolar. 

(    ) Transporte público.              (    ) Outro.___________________ 

11. Dentro da sua carga horária, quantas horas são dedicadas às atividade extraclasse (formação e estudo, planejamento, produção de 

recursos didáticos, etc.) 

(    ) Nenhuma.                                       (    ) Até 1/3 da carga horária. 

(    ) Mais de 1/3 da carga horária. 

(    ) Outros.______________________________________ 

12. Indique se você utiliza ou não nesta escola: (marque uma opção em cada linha) 

 
Sim, utilizo. 

Não utilizo porque não acho 

necessário. 

Não utilizo porque a escola 

não tem. 

Jornais, revistas e 

informativos. 

   

Livros de literatura 

em geral. 

   

Projetor de slides. 

   

Data show. 
   

Máquina copiadora. 
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13. Como foi desenvolvido o projeto político pedagógico desta escola? 

(   ) Pela aplicação de modelo encaminhado pela secretaria. 

(   ) Foi elaborado pelo diretor. 

(   ) O diretor elaborou uma proposta de projeto, apresentou-a aos professores para sugestões e depois chegou à versão final. 

(  ) Os professores elaboraram uma proposta e, com base nela, o diretor chegou à versão final. 

(   ) Foi elaborado pelo diretor e por uma equipe de professores. 

(   ) Não sei como foi desenvolvido. 

(   ) Não existe projeto político pedagógico. 

(   ) Outro._____________________________________________ 

14. Você conhece a missão da e.m. Prof.ª.  Ana Célia de Oliveira Souza? 

(   ) Sim.               (   ) Não.          (   ) Nunca ouvir falar. 

15. Conselho de classe é um órgão formado por todos os professores que lecionam em cada turma/série. Neste ano, quantas vezes se 

reuniram os conselhos de classe nesta escola? 

(   ) Uma vez.   (   ) Nuas vezes.  (   ) Três vezes ou mais.  

(   ) Nenhuma vez.   (   ) Não existe conselho de classe. 

16. Quais são os órgãos de participação que existem nesta escola: 

(    ) Associação de pais e mestre. 

(    ) Grêmio estudantil. 

(    ) Conselho escolar. 

(    ) Outros. Quais?_________________________________________ 

17. Você participa ativamente de todos os eventos e reuniões promovidos pela escola? 

(    ) Não. Por quê?__________________________________________   

(    ) Sim.     

(    )As vezes. Por que?______________________________________           

18. Você conhece os membros do conselho escolar desta escola? 

(    ) Não.          (    ) Sim.        (    ) Outro._________________________ 

19. Qual a atribuição do conselho escolar para a escola? 

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
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ASSINALE SUA POSIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS AFIRMAÇÕES ABAIXO, QUE SE REFEREM AOS POSSÍVEIS PROBLEMAS 

DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS. 

20. Ocorrem na escola devido à carência de infraestrutura física e/ou       pedagógica.  

(    ) Concordo.          (    ) Discordo. 

21. São decorrentes do ambiente de insegurança física da escola.  

(    ) Concordo.          (    ) Discordo. 

22. Ocorrem na escola por oferecer poucas oportunidades de desenvolvimento das capacidades intelectuais do aluno. 

(    ) Concordo.          (    ) Discordo. 

 

23. Estão relacionados aos conteúdos curriculares, que são inadequados às necessidades dos alunos.  

(    ) Concordo.          (    ) Discordo. 

24.  Estão relacionados ao não cumprimento do conteúdo curricular.  

(    ) Concordo.          (    ) Discordo. 

25.  Relacionam-se à sobrecarga de trabalho do(as) professores(as), dificultando o planejamento e o preparo das aulas.   

(    ) Concordo.          (    ) Discordo. 

26.  Ocorrem devido ao baixo salário dos professores, que gera insatisfação e desestímulo para a atividade docente. 

(    ) Concordo.          (    ) Discordo. 

27.  São decorrentes do meio em que o aluno vive.  

(    ) Concordo.          (    ) Discordo. 

28.  São decorrentes do nível cultural dos pais dos alunos.  

(    ) Concordo.          (    ) Discordo. 

29.  Estão relacionadas à falta de assistência e acompanhamento da família nos deveres de casa e pesquisas dos alunos, e da participação 

dos mesmos nas atividades propostas pela escola. 

(    ) Concordo.          (    ) Discordo. 

30.  Ocorrem devido à falta de aptidão e habilidades do aluno.  

(    ) Concordo.          (    ) Discordo. 

31.  Estão vinculados à baixa autoestima dos alunos. 
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(    ) Concordo.          (    ) Discordo. 

32.  Ocorrem devido ao desinteresse e falta de esforço do aluno.  

(    ) Concordo.          (    ) Discordo. 

33.  São decorrentes da indisciplina dos alunos em sala de aula.  

(    ) Concordo.          (    ) Discordo. 
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E.M.  Esperança (Nome Fictício) 

QUESTIONÁRIO - CONSELHO ESCOLAR 

O Conselho Escolar é um instrumento importante para efetivar a gestão democrática. É uma instância decisiva e indispensável 

para o processo de construção de uma educação de qualidade comprometida com a superação das desigualdades sociais, com a emancipação 

das pessoas e com a democratização da sociedade. É uma construção coletiva em que todos devem participar: alunos, professores, equipe 

gestora e comunidade escolar (pais, alunos, funcionários, diretor, supervisor e comunidade local), para o acompanhamento das ações 

indispensáveis para uma prática educativa escolar de qualidade.   

A escola e o Conselho são espaços sociais privilegiados para o processo de construção da cidadania participativa, desenvolvendo 

ideias, conceitos e valores que, reunidos, constituam o projeto político pedagógico da escola.   

1.  No ponto de vista do conselheiro, aponte o grau de participação da comunidade escolar no processo de gestão da escola:  

(  ) Alto. (  ) Médio. (  ) Baixo. (  ) Nenhum.   

2. Se na questão 1 as opções baixo ou nenhum foram assinaladas, indique o(s) motivo(s): [múltipla resposta]  

(  ) Falta de interesse por parte do Diretor.  

(  )Falta de interesse por parte do supervisor escolar. 

(  ) Falta de interesse por parte corpo docente.  

(  ) Falta de interesse por parte do corpo discente. 

 (  ) Falta de interesse por parte das famílias.  

(  ) Falta de conhecimento sobre o assunto.  

(  ) Falta de apoio por parte da Secretaria Municipal de Educação. 

(  ) Não se aplica (na questão 1 as opções baixo ou nenhum não foram assinaladas).   

3. Como você avalia a qualidade de ensino da sua escola? 

 (  ) Excelente. (  ) Boa. (  ) Regular. (  ) Ruim.   

4. O Conselho de Escola se reúne extraordinariamente? Com qual frequência?   

(  ) 1 vez por bimestre. (  ) 1 vez por semestre. (  ) 1 vez ao ano. (  ) Outra frequência. 

(  ) Não se aplica (não se reúne extraordinariamente).   

5. Existe um estatuto ou regimento que discipline as atribuições e competências do Conselho de Escola?  

(  ) Sim. (  ) Não.   

6. A data de realização das reuniões do Conselho de Escola é divulgada com antecedência? 

 (  ) Sim.  (  ) Não.   

7. O horário das reuniões é adequado para que todos os públicos possam participar? 

 (  ) Sim.  (  ) Não.   

8. Este Conselho de Escola já se reuniu extraordinariamente, atendendo à convocação de 2/3 dos seus membros?  

(  ) Sim.  (  ) Não.   

9. Você tem acesso à pauta da reunião antes da mesma acontecer?  

(  ) Sim.  (  ) Não.   

10. Como são elaborados os registros das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Escola?  
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(  ) Atas.   (  ) Anotações.  (  ) Não são feitos registros das reuniões.   

11. As decisões tomadas pelo Conselho de Escola são transmitidas à comunidade escolar por meio de: [múltipla resposta] 

(  ) Bilhete. (  ) Reunião. (  ) Mural. (  ) Cartaz. (  ) Comunicado. (  ) Site da escola. 

(  ) Rádio comunitária. (  ) Rede social. (  ) Não se aplica (não são comunicadas).   

12. Na composição do Conselho de Escola há algum aluno que também participa do Grêmio Estudantil? 

(  ) Sim. (  ) Não.   

13. Existe atualmente alguma família que participa do Conselho de Escola e exerce outra função na escola? 

(  ) Sim. (  ) Não. 

14. No momento, algum membro da comunidade local (exceto pai de aluno ou responsável) tem participação no Conselho?  

(  ) Sim. (  ) Não.   

15. Como acontece a articulação entre os colegiados da Escola?  

(  ) Reuniões em comum. (  ) Comunicados.  (  ) Outros. 

(  ) Não se aplica (não ocorre articulação).   

16. Os conselheiros têm como atividades discutir o projeto político-pedagógico com a direção e com os professores?   

(  ) Sim. (  ) Não.   

17. Quais meios o Conselho de Escola utiliza para aperfeiçoar o ensino da escola? 

(  ) Elaboração de estratégias.  (  ) Trabalho voluntário. (  ) Parcerias com a sociedade civil. 

(  ) Outros.    

18. Quais ações são promovidas pela escola para estimular e fortalecer a participação dos pais no Conselho de Escola? 

(  ) Realização das reuniões em horários alternativos.  

( ) Envio de convites aos pais de alunos ou responsáveis, reforçando a importância da participação no Conselho.  

(  ) Outras ações.  

(  ) Não se aplica (a escola não promove ações nesse sentido).   

19. O Conselho de Escola promove seminários ou palestras informativas a respeito da organização e dinâmica escolar? 

(  ) Sim. (  ) Não.   

20. Qual o grau de interlocução da supervisão escolar com o Conselho Escolar para o planejamento de ações do Conselho?   

(  ) Alto. (  ) Médio. (  ) Baixo. (  ) Nenhum.   

21. Existe intercâmbio entre os Conselhos Escolares das escolas da região?  

(  ) Sim. (  ) Não. 

22. No momento, algum membro do Conselho Escolar participa de ações promovidas pela Secretaria Municipal de Educação?  

(  ) Sim.  (  ) Não.   

23. A Secretaria Municipal de Educação promove algum tipo de capacitação voltada à formação dos conselheiros?   

(  ) Sim. (  ) Não.   

24. A capacitação promovida pela Secretaria Municipal de Educação é voltada para formação de quais segmentos? [múltipla resposta]  
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(  ) Diretores. (  ) Professores. (  ) Funcionários. (  ) Familiares. (  ) Alunos. (  ) Comunidade local.          (  ) Não se aplica (A Secretaria 

Municipal de Educação não promove capacitação).   

25. Aponte o grau de dificuldade para a composição de cada segmento no Conselho  Escolar:   

Segmento Alto Médio       Baixo Nenhum 

Professores         

Funcionários          

Familiares          

Alunos            

  

26. Aponte o grau de participação de cada segmento na Assembleia Geral:   

Segmento Alto Médio Baixo Nenhum 

Professores       

Funcionários  

 

   

Familiares       

 

   

 

 

Alunos          

 

 

 

27. Aponte o grau de participação de cada segmento nas reuniões ordinárias:   

Segmento Alto Médio Baixo       Nenhum 

Professores           

Funcionários        

 Familiares           

Alunos         

 

28. A decisão de participar do Conselho Escolar  ocorreu:    

(    ) Por livre iniciativa.    (    ) A pedido da direção da escola.  

(    ) Por falta de voluntários para participar.       

 

29. Há quanto tempo você participa do Conselho  Escolar?   

Segmento Menos de um ano 1 ano 2 anos 3 anos ou mais 

Professores       
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 Funcionários       

Familiares        

Alunos      

 

 

30. Qual é o grau de participação do Conselho  Escolar na gestão de cada área?   

Gestão Alto Médio Baixo Nenhum 

Administrativa          

Pedagógica         

 Financeira          

Pessoas         

 Resultados educacionais        

  Recursos físicos            

 

31. Em que grau o Conselho Escolar exercita suas funções?   

Função Alto Médio     Baixo Nenhum 

Deliberativa           

Consultiva       

Fiscal        

  Mobilizadora         

 

 

32. Aponte a participação de cada segmento do Conselho Escolar na elaboração do projeto político- pedagógico da escola:    

Segmento Alto Médio 

 

Nenhum Baixo 

 

Diretor 

Professores         

 Funcionários         

 Familiares          

Alunos           

 

 

 

 


