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RESUMO 

 

O Colegiado Escolar é um órgão coletivo que estabelece decisões da comunidade e da 

escola. Ele se apresenta como possiblidade de abertura para a gestão democrática nas 

instituições, provocando um movimento de participação da comunidade no 

aperfeiçoamento do trabalho pedagógico da escola. É nesse contexto que este trabalho, 

inserido na Linha de Pesquisa Políticas Educacionais, tem por objetivo analisar as 

contribuições do Colegiado Escolar para a democratização da gestão de uma escola 

pública no município de Ilhéus/BA. Seguido de objetivos específicos: Identificar nas atas 

do Colegiado Escolar quais as decisões e ações decididas e como se deu a participação 

dos membros; Analisar nas atas as contribuições para uma gestão da escola coletiva e 

participativa; Conhecer e analisar o perfil dos sujeitos que compõem a comunidade 

escolar e os membros representantes do Colegiado Escolar e; Analisar e dialogar com os 

representantes do Colegiado Escolar como tem sido a participação nas decisões da escola. 

A metodologia escolhida pauta-se na abordagem qualitativa, em que traz em si a 

necessidade do diálogo com a realidade à qual se pretende investigar, um diálogo dotado 

de reflexão e crítica. O procedimento metodológico foi estruturado a partir da análise de 

conteúdo de Bardin (2011), a qual indica que a utilização dessa metodologia prevê três 

fases/etapas fundamentais ao seu processamento: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados – a inferência e a interpretação. Foram realizadas análises dos 

documentos da escola (PPP, Regimento Escolar, Estatuto do Colegiado Escolar e Atas do 

Colegiado Escolar do período de 1998 a 2016); das legislações municipais de Ilhéus/BA 

de criação do Colegiado Escolar; e das entrevistas com os atuais e ex-membros do 

Colegiado Escolar da Instituição, objeto desta pesquisa. As análises convergiram para 

compreender como os integrantes do colegiado escolar constroem aprendizado político-

pedagógico ao longo da experiência de participação no órgão. Destacamos as 

deliberações, decisões, ações como nossas categorias orientadoras para identificar nos 

registros das atas das reuniões os assuntos abordados. Analisamos, ainda nessas atas, 

quais as questões pedagógicas, as questões administrativas e as questões financeiras 

tratadas nas reuniões. Os resultados da pesquisa evidenciaram a importância do órgão 

para a comunidade escolar e local, e para os membros conselheiros; a gestão colegiada, 

com a inclusão da comunidade local, constitui-se de um movimento com avanços e recuos 

na construção da gestão democrática; o envolvimento do colegiado nas questões da escola 

oportuniza aos sujeitos, independente de sua representação, a opinar e decidir. Os 

resultados revelam também a complexidade/dificuldades do Colegiado escolar da 

Instituição em materializar suas deliberações, decisões e ações, pela falta de 

conhecimento por parte de alguns membros das suas atribuições no órgão; pela 

centralização e dependência da Secretaria de Educação e demais órgãos do município 

para concretizar uma ação reivindicada pela escola; pela dificuldade das decisões 

políticas do município; pela adesão às políticas de governo sem interlocução com o CME. 

Como parte do resultado da pesquisa, o produto foi salientar as experiências de 

participação dos membros do Colegiado da escola, e como essas vivências no colegiado 

podem contribuir às demais escolas na organização de seus conselhos e a possibilidade 

de elaboração de Cartilhas de orientação e informações sobre a importância do Órgão, 

para a comunidade escolar e local, objetivando também ampliar para as demais escolas 

do município de Ilhéus/BA. 

 

Palavras-chave: Colegiado Escolar; Participação; Gestão Democrática. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The School Collegiate is a collective body that makes community and school decisions. 

It presents itself as a possibility of openness to democratic management in schools, 

provoking a movement of community participation in improving the pedagogical work 

of the school, above all, the learning and experience of the pedagogical project of the 

school. It is in this context that this research, inserted in the Line of Research Educational 

Policies, aims to analyze the contributions of the School Collegiate for the 

democratization of the management of a public school in the municipality of Ilhéus / BA. 

To investigate how the members representing this Collegiate build political-pedagogical 

learning throughout the experience in this collegiate body and how the school carries out 

the deliberation, decision and action in the school routine. The chosen methodology is 

based on the qualitative approach that has the natural environment as its direct source of 

data and the researcher as its main instrument. The methodological procedure was 

structured through the collection of data from the school documents (PPP, School Rules, 

Statutes of the School Collegiate and Minutes of the School Collegiate from 1998 to 

2016); Of the municipal legislations of Ilhéus/BA for the creation of the School 

Collegiate; And interviews with former and current members of the institution's School 

Collegiate, the object of this research. The research carried out with the School Collegiate 

of the institution showed the importance of the organ for the school and local community, 

and of the members counselors. We realize that collegial experiences in the Collegiate 

constitute an extremely important instance in the school. It was possible to understand 

that collegiate management, including the local community, constituted a movement with 

advances and retreats in the construction of its trajectory in education, considering that 

the participation of the several segments in the issues of public education, gives the 

subjects an opinion and decide the relations of the school. We note that although the 

records authenticate the broad participation of the community in school decision making, 

there is still a need for more involvement of the local community. However, there is 

evidence of the political learning of those involved in collegial actions. These issues were 

discussed from the categories of deliberation, decision and action analysis. The results of 

the research showed the importance of the organ for the school and local community, and 

for the members counselors; collegial management, with the inclusion of the local 

community, constitutes a movement with advances and retreats in the construction of 

democratic management; the collegial's involvement in the school's issues gives the 

subjects, regardless of their representation, opinions and decisions. The results obtained 

reveal the complexity / difficulties of the School Collegiate of the Institution in 

materializing its deliberations, decisions and actions, due to the lack of knowledge on the 

part of the members of its attributions in the organ; By the centralization and dependence 

of the Education Department and other municipal bodies to carry out repairs of the school 

infrastructure, for example; By the difficulty of the political decisions of the municipality; 

By adherence to government policies without interlocution with the CME. As part of the 

research results, the product was to highlight the participation experiences of the members 

of the School Collegiate, and how these collegial experiences can contribute to the other 

schools in the organization of their councils. 

 

 

Keywords: School Collegiate; Participation; Democratic management. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho oportunizou-me rememorar a trajetória educacional e 

profissional, refletindo sobre as minhas vivências e memórias sob um olhar particular, 

pois não foram poucas as lutas para chegar até aqui, mas com perseverança e fé 

motivaram-me a alçar voos para a concretização de meus objetivos.  

Nascida na cidade de Ilhéus/BA na década de 1990, orgulhosa da minha pertença 

afrodescendente, única mulher dentre quatro filhos, de uma família batalhadora, de 

trabalhadores vendedores ambulantes e pais maravilhosos que sempre incentivaram os 

estudos. Desde muito pequena era encantada pela leitura e a escrita. Fui a primeira de 

toda a família a ingressar o ensino superior, considerada o orgulho de todos, chamada de 

menina dos olhos de Deus!   

Os primeiros contatos com a escola, costumo dizer, foi por muita “luta e 

reivindicação”. Com apenas três anos de idade, segundo relata minha mãe, D. Helenita, 

eu ainda não possuía idade suficiente para estar na escola. Mas, por insistência dela, 

convenceu a diretora para que eu pudesse ser matriculada e estudar com meus irmãos 

mais velhos. Emergiram as lutas reivindicatórias de uma militante que nem sabia ao certo 

o porquê daquilo, mas que se preocupara em garantir a matrícula dos filhos na escola 

pública. 

Para minha mãe, a conquista da vaga na instituição do bairro foi de grande 

importância, por ser próxima a nossa residência, e facilitando o acesso e a permanência, 

sobretudo, por ser pública e gratuita. Após muita insistência para que eu frequentasse a 

escola, em uma ação conjunta a diretora, minha mãe conquistou a matrícula. Diante de 

tais relatos, percebo vinculação direta com a minha própria pesquisa, pois já vivenciava 

o processo de luta pela democratização da escola pública e nem havia me dado conta, mas 

que desde aí, na década de 1990, no século XX, a militância da minha mãe já evidenciava 

esse meu objeto de estudo.  

Ingressei no ensino superior, em 2010, na Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), fiz muitas amizades, conquistei os espaços importantes para minha formação. 

Durante o curso realizei algumas atividades extracurriculares como o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID); em projetos de Extensão como: 

o Brincando e Aprendendo na Educação Infantil; o Fortalecimento e Articulação da 

Educação Infantil; em projetos de Pesquisa como Gestão Escolar e trabalho docente: 
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políticas educativas nas redes municipais de ensino do sul da Bahia, dentre outros, ambos 

desenvolvidos na Universidade.  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID1, subprojeto 

do curso de Pedagogia CAPES/UESC, intitulado Monitoria e Tutoria Pedagógica 

Intraescolar em Instituições de Redes Cicladas foi o meu primeiro envolvimento em 

atividades extras sala de aula na Universidade. O Subprojeto tinha por objetivo a ação de 

inovar as práticas pedagógicas para alavancar a qualidade da Educação Básica em duas 

escolas públicas de Itabuna/BA. Nesse subprojeto foi importante compreender a 

relevância da inserção dos/as alunos/as de graduação da Universidade à escola, e 

estabelecer relações intraescolares na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental I, em unidades educativas públicas.  

De 2011 a 2012, participei do subprojeto em uma escola pública de Ensino 

Fundamental I, em Itabuna/BA. Nesse período, atuei na Tutoria Pedagógica com a 

organização dos materiais pedagógicos disponíveis na escola (jogos e livros de literatura 

infantil – ambos catalogados para uso dos docentes), estes materiais eram para subsídio 

no trabalho dos professores com os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I. Ainda, na 

mesma instituição, realizei atividades de Monitoria Pedagógica, em parceria com uma 

bolsista, com 11 (onze) alunos (de 5 e 6 anos), que pertenciam ao Ciclo da Infância. Eles 

apresentavam dificuldades de aprendizagem. Utilizamos recursos estratégicos e didáticos 

diferenciados das aulas que a professora da turma utilizava em sala de aula, tais como: 

jogos, brincadeiras e contação de história para acompanhar o desenvolvimento lúdico e 

estimular a aprendizagem para apropriação da leitura e da escrita. 

De 2012 a 2013 participei no PIBID em uma escola pública de Educação Infantil 

e nos Anos Iniciais Ensino Fundamental I em Ilhéus/BA, que funcionava com salas 

anexas, distribuídas pelo bairro Salobrinho. Nessa unidade escolar continuei com a 

Monitoria Pedagógica nos Anos Iniciais Ensino Fundamental I, com crianças de 6 (seis) 

e 7 (sete) anos de idade que, segundo a professora da turma, apresentavam dificuldades 

de aprendizagem na leitura e escrita. Propusemos atividades diferenciadas para as 

crianças, das quais estavam habituadas a fazer na escola, utilizamos como recursos 

didáticos: jogos, brincadeiras, contação de histórias para estimular a ludicidade, interação, 

criatividade e o gosto pela leitura.  

 
1 O Programa PIBID/UESC teve vigência de 2011 a 2013, implementado no curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), foi financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) - Fundação do Ministério da Educação (MEC).  
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O período de experiência nessas unidades escolares foi proveitoso, agregando 

conhecimentos, trocas de saberes, visto que contribuiu à minha formação com a 

articulação da teoria com a prática pedagógica apreendidas na Universidade.  

No decorrer do curso também realizei estágios extracurriculares que foram 

firmados por meio de celebração de contrato entre o Centro de Integração Empresa Escola 

(CIEE) e a Prefeitura Municipal de Ilhéus (PMI/BA), Secretaria de Educação (SEDUC). 

Esses estágios foram importantes, pois ajudaram na percepção de forte influência política 

desenvolvida pelo município junto às escolas, o qual gerava grandes conflitos na 

educação municipal, principalmente do ponto de vista da gestão educacional. Os 

representantes políticos da cidade têm grande influência na concessão de cargos nas 

escolas, por meio das indicações políticas, principalmente quanto aos cargos de diretor e 

vice-diretor escolar.  

A partir dessas experiências, quis compreender como seria esse processo de 

indicação política, a influência desses representantes nas/para as escolas, e fazia alguns 

questionamentos: qual processo de gestão democrática seria mais viável para a escolha 

de gestores no município? A escola pública não deve ser gerida também pela comunidade 

escolar? A indicação de gestor para a escola, por políticos, dar conta de atender à 

necessidade que a escola apresenta? Qual legislação respalda essas práticas? A LDB/1996 

define que as escolas públicas devem ter gestão democrática, essas indicações são 

democráticas?  

A conclusão do curso de Pedagogia foi no final de 2013, e em 2014, a convite das 

professoras Cândida Alves, Emilia Peixoto Vieira e Rachel de Oliveira, ambas do 

Departamento de Ciências da Educação (UESC/DCIE), participei de monitorias em 

atividades na Universidade e nos projetos de Extensão e de pesquisa coordenadas pelas 

professoras.  

Inicialmente participei do Projeto de Extensão Brincando e Aprendendo na 

Educação Infantil, sob a coordenação da Prof.ª Dra. Cândida Alves. Este projeto visa a 

formação e aproximação dos alunos do curso de Pedagogia e demais interessados com a 

realidade da Educação Infantil, com ênfase nas múltiplas maneiras de explorar as 

linguagens das crianças em suas interações e brincadeiras.  

Ao mesmo tempo, participei do Projeto de Extensão Fortalecimento e Articulação 

da Educação Infantil, coordenado pela Prof.ª Dra. Emilia Peixoto Vieira, o qual tem por 

objetivo criar espaço público de discussão, reflexão e socialização das questões sobre as 

políticas de Educação Infantil, visando à integração da UESC com a comunidade em 
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geral. Esse projeto além de realizar Seminários de discussão sobre as políticas 

educacionais e a educação infantil, realiza curso de formação continuada, tendo como 

sujeitos os profissionais da educação que exercem suas funções ligadas à Educação 

Infantil. Tem a parceria e o apoio do Fórum Regional dos Secretários Municipais e 

Conselheiros de Educação (FORSEC), Associação dos Municípios da Região Cacaueira 

da Bahia (AMURC), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME/Bahia), União dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME/Bahia) e o 

Fórum Baiano de Educação Infantil (FBEI).  

A inserção nesses projetos ajudou a ter clareza sobre o objeto e descobrimento 

desta pesquisa, sobre o Colegiado Escolar como estratégia de fortalecimento da gestão 

democrática tendo como referência a experiência desenvolvida em uma escola pública da 

rede municipal de ensino de Ilhéus. O tema se inscreve dentro da pesquisa intitulada 

“Gestão Escolar e o Trabalho Docente na Educação Infantil no sul da Bahia: desafios e 

perspectivas” coordenado pelo grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão 

Educacional/PPeGE do Departamento de Ciências da Educação/DCIE, da Universidade 

Estadual de Santa Cruz/UESC, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Emilia Peixoto Vieira.  

O objeto de estudo que aqui apresento foi pensado a partir da experiência de 

participação nessa pesquisa, e direcionado para/sobre o Colegiado Escolar de uma escola 

pública no município de Ilhéus/BA. Essa escola foi escolhida pela experiência de lecionar 

na instituição, nos anos de 2010 a 2011, como professora auxiliar, substituindo os 

professores. Fui professora auxiliar também, no mesmo período, em 22 outras escolas da 

Rede Municipal de Ensino, em forma de rodízio, para contemplar a substituição dos 

professores nos momentos de planejamentos na escola, denominadas por Atividades 

Complementares (AC).  

O estudo foi motivado, também, pela possibilidade de compreender como os 

sujeitos, membros do Colegiado da instituição e da comunidade escolar e local, constroem 

o aprendizado político-pedagógico e deliberam suas decisões e ações nesse Órgão. O que, 

ainda, me instigou foi a relevância da temática e a possibilidade de conhecer um pouco 

mais da história da constituição e implantação do Colegiado Escolar no município de 

Ilhéus/BA, sobretudo na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sendo 

um tema nunca estudado no município.   

Outro aspecto que aguçou meu interesse pela temática foi quando também 

comecei a participar do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão 

Educacional/PPeGE, a partir do início de 2016, na Universidade. Este grupo desenvolve 
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a pesquisa Gestão escolar e o trabalho docente na Educação Infantil no sul da Bahia: 

desafios e perspectivas. A pesquisa objetiva analisar as mudanças ocorridas na gestão 

escolar e no trabalho dos docentes da Educação Infantil das redes públicas municipais do 

sul da Bahia, com o contexto de reformas educacionais implementadas a partir dos anos 

de 1990.  

Paralelo as minhas participações nessa pesquisa, me submeti ao processo seletivo 

para professores no município de Ilhéus/BA e assumi uma vaga como prestadora de 

serviço, com a vigência de contrato de dois anos, como docente da Educação Básica. 

Nessa experiência, exercia a docência em uma escola pública, de Ensino fundamental I, 

na zona sul do município. A experiência durou de abril de 2015 a abril de 2016. No 

mesmo ano de 2015, de julho a novembro, exerci a função de Supervisora Pedagógica 

dos monitores que lecionavam o curso Preparatório Universidade Para Todos (UPT), na 

UESC. Foi uma experiência muito proveitosa e formativa, agregando conhecimentos do 

processo de ingresso de alunos do nível médio, e do trabalho pedagógico desenvolvido 

pelos professores universitários, que atuam nesse curso.  

A minha inserção na pós-graduação stricto sensu se deu nesse mesmo período. No 

segundo semestre de 2015, iniciei meus estudos no Programa de Pós-Graduação em 

Formação de Professores da Educação Básica - Mestrado Profissional em Educação 

(PPGE/UESC), na Linha 2, de Políticas Educacionais.   

Em 2016, após meu desligamento da rede pública municipal de educação de 

Ilhéus/BA, como professora regente, inicio minha experiência como primeira bolsista 

pesquisadora do Mestrado Profissional em Educação, pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).  

Dentro desse contexto, a investigação parte da seguinte problematização: como o 

Colegiado Escolar, considerado um dos órgãos de mecanismo da gestão democrática, na 

escola pública, garante a participação dos membros conselheiros e da comunidade escolar 

e local no processo de tomada de decisões e deliberam suas reivindicações na escola? 

Como os sujeitos que compõem esse Colegiado constroem o aprendizado político-

pedagógico e se organizam para o fortalecimento do Colegiado Escolar? A participação 

da comunidade no Colegiado promove a democratização da gestão da escola?  

O estudo focalizou a realidade do Colegiado Escolar dentro do contexto de 

democratização da sociedade brasileira em meados da década dos anos de 1980, e se 

orientou a partir da pesquisa realizada por Mendonça (2000) em cinco estados brasileiros 

sobre as primeiras referências ao Colegiado, anteriores a Constituição Federal de 1988. 
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Desse modo, nosso estudo objetiva pesquisar o Colegiado Escolar de uma escola pública 

em Ilhéus/BA para compreender como os membros representantes do Colegiado Escolar 

constroem aprendizado político-pedagógico ao longo da experiência de participação neste 

órgão colegiado e como a escola realiza a deliberação, decisão e a ação no cotidiano 

escolar.  

Pautamos nosso objetivo geral em: analisar as contribuições do Colegiado Escolar 

para a democratização da gestão de uma escola pública no município de Ilhéus/BA. E, 

para alcançar os objetivos específicos, elencamos: 

1. Identificar e evidenciar nas atas do Colegiado Escolar quais as decisões e ações 

decididas e como se deu a participação dos membros;  

2. Analisar nas atas as contribuições para uma gestão da escola coletiva e 

participativa; 

3. Conhecer e analisar o perfil dos sujeitos que compõem a comunidade escolar e 

os membros representantes do Colegiado Escolar; 

4. Analisar e dialogar com os representantes do Colegiado Escolar como tem sido 

a participação nas decisões da escola. 

Para responder aos objetivos propostos para o estudo, nossa pesquisa tem a 

abordagem qualitativa, que traz em si a necessidade do diálogo com a realidade à qual se 

pretende investigar, um diálogo dotado de reflexão e crítica. A natureza qualitativa está 

na interpretação e na compreensão dos significados das ações de fatos não quantificáveis. 

Logo, ela se justifica por trabalhar a partir de dados descritivos sobre pessoas, lugares, 

processos interativos, os quais são obtidos por meio do contato direto do pesquisador com 

a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos (MYNAIO, 2001, p. 21).  

O procedimento metodológico foi estruturado a partir da análise de conteúdo de 

Bardin (2011), a qual indica que a utilização dessa metodologia prevê três fases/etapas 

fundamentais ao seu processamento: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados – a inferência e a interpretação. Foram realizadas análises dos documentos da 

escola (PPP, Regimento Escolar, Estatuto do Colegiado Escolar e Atas do Colegiado 

Escolar do período de 1998 a 2016); das legislações municipais de Ilhéus/BA de criação 

do Colegiado Escolar; e das entrevistas com os atuais e ex-membros do Colegiado Escolar 

da Instituição. As análises convergiram para compreender como os integrantes do 

colegiado escolar constroem aprendizado político-pedagógico ao longo da experiência de 

participação no órgão. Destacamos as deliberações, decisões, ações como nossas 
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categorias orientadoras para identificar nos registros das atas das reuniões os assuntos 

abordados. Analisamos, ainda nessas atas, quais as questões pedagógicas, as questões 

administrativas e as questões financeiras tratadas nas reuniões. 

Participaram desta pesquisa 13 (treze) membros do Colegiado Escolar da 

instituição, estes foram: 09 membros atuais e 04 ex-membros. Responderam a um 

questionário semiestruturado, acompanhada de uma entrevista.  

Apresentamos a seguir nossa organização do trabalho: 

No primeiro capítulo, intitulado “Colegiado Escolar: um mecanismo de gestão 

democrática da escola pública” analisamos o Colegiado Escolar como um dos 

mecanismos da gestão democrática, destacando que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, Lei nº 9.394/1996 foi a legislação, pós democratização da 

sociedade brasileira, que imprimiu normas de gestão democrática da escola pública e o 

Colegiado Escolar como um espaço que pode garantir a participação das comunidades 

escolar e local.  

No segundo capítulo, intitulado “O contexto de organização do ensino em 

Ilhéus/BA e a história da escola Bem Viver” apresentamos em sua primeira seção um 

breve histórico do município de Ilhéus/BA; abordamos o contexto educacional, 

evidenciando destacar como o município se organizou após as deliberações da 

Constituição Federal de 1988 e da LDB/1996 para instituir os Colegiados Escolares. 

Apresentamos também a história da escola Bem Viver e a criação de seu Colegiado 

Escolar. 

No terceiro capítulo, intitulado “Questões teóricas-metodológicas de pesquisa” 

apresentamos a escolha metodológica da pesquisa, percurso da pesquisa, e os 

procedimentos metodológicos adotados para as análises dos documentos oficiais da 

escola (PPP, Regimento Escolar e Estatuto do Colegiado Escolar) e análises de conteúdo 

das atas do Colegiado, do período de 1998 a 2016, as entrevistas com os atuais e ex-

membros do Colegiado Escolar.  

No quarto capítulo, intitulado “O Colegiado Escolar: limites e possibilidades - 

as interpretações da realidade” apresentamos nossas interpretações dos elementos que 

orientam e constituem a organização administrativa e pedagógica da escola, por meio dos 

documentos oficiais: Projeto Político Pedagógico (PPP), Regimento Escolar e o Estatuto 

do Colegiado Escolar, análise das atas do Colegiado e o questionário/entrevista. Foi 

realizada uma triangulação entre esses três procedimentos metodológicos. 
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Apresentamos as considerações finais do trabalho, compreendendo que são 

ponderações que sintetizam os achados e aprendizados da pesquisa que ampliaram as 

reflexões sobre a importância da participação da comunidade no Colegiado Escolar e do 

aprendizado político-pedagógico dos usuários da escola. 

Na atual conjuntura política, econômica e social, fortalecer esse órgão pode ser 

um aliado à gestão da escola para que haja uma comunidade escolar participativa, e se 

formem cidadãos mais críticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 COLEGIADO ESCOLAR: UM MECANISMO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 

DA ESCOLA PÚBLICA  
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Neste capítulo, analisamos o Colegiado Escolar como um dos mecanismos da 

gestão democrática, destacando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, Lei nº 9.394/1996 foi a legislação, pós democratização da sociedade brasileira, que 

imprimiu normas de gestão democrática da escola pública e o Colegiado Escolar como 

um espaço que pode garantir a participação das comunidades escolar e local.  

 

1.1. Primeiros ensaios de Conselhos/Colegiados Escolares no Brasil 

 

Nesse trabalho não pretendemos nos aprofundarmos sobre a história dos 

Conselhos Escolares no Brasil. Contudo, em nossos estudos destacamos algumas 

incursões desse órgão. As primeiras experiências de gestão colegiada nas instituições de 

ensino da Educação Básica, de acordo com Mendonça (2000), foram encontradas nos 

documentos institucionais e legislações de cinco Estados brasileiros anteriores à 

Constituição Federal de 1988, tais como: Minas Gerais (nos anos de 1977 e 1978), em 

São Paulo (1978), no Distrito Federal (em 1979), no município de Porto Alegre (em 

1985), e no Estado de Santa Catarina (1987).  

Esse levantamento é importante por dois motivos: primeiramente, porque nos 

permite construir um histórico das experiências colegiadas nas instituições de ensino das 

instâncias da educação pública; e segundo, por considerarmos a relevância do estudo no 

processo de implantação de órgãos colegiados na escola pública e na sociedade, 

principalmente, pela forte influência dos movimentos sociais e populares da sociedade 

civil. 

Mendonça (2000) destaca, em seu estudo, no histórico da gestão democrática no 

sistema de ensino de Minas, produzido pela Secretaria de Estado da Educação, as 

primeiras referências oficiais ao Colegiado de Escola. Assim, o autor explica que: 

 

A primeira referência oficial sobre um dos mecanismos de Gestão Democrática 

- o Colegiado de Escola – figura na Lei 7.109, de 3 de outubro de 1977, o 

Estatuto do Magistério Público de Minas, que estabelece no §1º do art. 139: 

como responsabilidade do Colegiado a aprovação do período sabático quando 

requerido pelos professores – matéria que não chegou a ser regulamentada. O 

§ 2º do mesmo artigo dispõe que ‘o Colegiado a que se refere o parágrafo 

anterior terá sua composição estabelecida em Resolução pelo Secretário’ (MG: 

Resolução 3119/79 SEE apud Mendonça, 2000, p. 57). 
 

Conforme o autor, a norma que regulamentaria a constituição do colegiado de 

Escola no sistema de educação de Minas Gerais deliberou “sobre o módulo de trabalho 
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pelo Estatuto do Magistério, imprimindo-lhe dessa maneira, um caráter eminentemente 

administrativo e de organização da vida profissional dos professores.  

Nesse sentido, no Estado de Minas Gerais registra-se a constituição de um 

colegiado de diretores das Delegacias Regionais de Ensino, “com a finalidade de estudar 

e sugerir normas que regulam o funcionamento do sistema estadual de educação e do 

Colegiado Escolar” (Resolução 3120/1979 – Secretaria Estadual de Educação), com reuniões 

bimestrais. Em relação ao Colegiado de Escola, o autor encontrou no Estatuto do 

Magistério Público, Lei nº 7.109, de 13/10/1977, as primeiras referências como um grupo 

de reuniões de professores que se assemelha ao Conselho Escolar. Entretanto, um 

Conselho formado apenas com diretor, professores e especialistas da escola, e com 

atribuições administrativas da carreira docente. Tendo em vista que, na Resolução não é 

mencionado a participação dos alunos, dos funcionários, dos pais e da comunidade. 

No Estado de São Paulo, o Conselho Escolar surgiu a partir dos Decretos nº 

10.623/1977, para as escolas de 1º grau, e o Decreto nº 11.625/1978, para as escolas de 

2º grau. Contudo, os Conselhos tinham função consultivas e de órgão colaborador de 

auxílio à direção da escola, sem poder de decisão. Faziam parte desse Conselho: o diretor 

como presidente, o assistente ou vice da direção, o coordenador pedagógico, o orientador 

educacional, um professor de cada uma das séries, o secretário da escola e um 

representante da Associação de Pais e Mestres (APM).  

Em meados dos anos de 1980, na experiência paulista houve alteração da sua 

composição e da natureza do Conselho, estabelecendo poderes de deliberação, com a 

inclusão da representação estudantil dos alunos da 8ª série e um de cada uma das séries 

do 2º grau, e um representante dos funcionários. Outra mudança importante foi a sua 

função como deliberativa, e fixou na sua composição a participação de 25% dos pais, 

25% de alunos, 40% de professores, 5% de especialistas e 5% de funcionários. 

No Distrito Federal, tem destaque a implantação da Resolução nº 1 de 1979 do 

Conselho de Educação do DF, instituído como “órgão normativo do sistema de ensino, o 

Conselho de Escola, ligado à escola privada, tinha a finalidade de ser ouvido sobre 

decisão e aumento de custo – tendo os conselhos como intermediadores de interesses” 

(Mendonça, 2000, p. 194). Sua composição era formada por um diretor, que fosse 

pedagogo, um professor, um pai de aluno, e um representante da comunidade escolar – 

indicado pelos pais ou estudantes maiores de 18 anos.  

Em Porto Alegre, a Lei Municipal nº 5.693, de 1985, cria Colegiados Escolares, 

com a seguinte composição: professores, representantes de funcionários, estudantes e 
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pais. Esta Lei, inicialmente, funcionou para analisar mudanças curriculares, e, em 

seguida, realizar eleição de diretor. 

No Estado de Santa Catarina, o Decreto nº 911, de 1987, criou os Conselhos 

Escolares comunitários na rede estadual. Este Estado funcionou também como assessor 

da direção e dos Conselhos Escolares da rede municipal de Natal/RN, contribuindo na 

elaboração do regimento interno dos Conselhos Escolares da rede e da Secretaria 

Municipal de Educação de Natal/RN. Os Conselhos desempenhavam as funções 

consultivas e deliberativas. Entretanto, em suas investigações, Mendonça (2000) não 

menciona como eram realizadas as composições desses Conselhos. 

A criação de Conselhos Escolares no Brasil na década de 1980 mostrou uma 

sociedade em busca de participação de forma efetiva e democrática nos processos 

decisórios da sociedade e da escola. O resultado foi fruto de grupos da sociedade civil, 

em especial os trabalhadores em educação, que estavam legitimamente preocupados com 

a necessidade de uma escola fundada sob a égide dos preceitos democráticos. Além disso, 

segundo Paro (2001) era necessário desmanchar “a atual estrutura hierarquizante e 

autoritária que inibe o exercício de relações verdadeiramente pedagógicas 

intrinsecamente opostas às relações de mando e submissão que são admitidas hoje nas 

escolas” (p. 81). 

A década de 1980 destacou-se pelo contexto das reformas constitucionais, cujo 

movimento foi fortalecido pelas lutas emergentes da sociedade civil com as diversas 

reivindicações e organizações em prol de seus direitos e melhoria da qualidade de vida. 

Dessa maneira, o poder que se centralizava no Estado teve suas bases enfraquecidas 

quando os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil uniram-se na luta para 

que seus objetivos fossem garantidos.  

Esses movimentos fortaleceram as experiências educacionais nas várias instâncias 

da educação no Brasil. O processo de democratização do país serviu para questionar o 

padrão centralizador do Estado, o qual também foi pressionado pela crise econômica, 

pelas políticas de ajuste implementadas nos anos de 1980, o que mais tarde serviu para 

redefinir o papel do Estado na sociedade (ABRANCHES, 2000).  

A Constituição Federal de 1988 foi um importante marco legal com a introdução 

do princípio da gestão democrática do ensino, embora tenha restringido a gestão 

democrática somente aos estabelecimentos públicos, como estabelece no inciso VII, de 

seu art. 206: “a gestão democrática do ensino público na forma da lei”. 
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Esse princípio foi reafirmado no texto da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB/1996, particularmente, nos artigos 12, 13 e 14. No artigo 12, 

inciso VI, define que o sistema de ensino tem a incumbência de “articular-se com as 

famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola” 

(art. 12, inciso VI). Apesar de não esclarecer como integrar a sociedade e a escola. 

Reconhece a importância da comunidade na decisão das atividades escolares, acenando 

para o fortalecimento da participação dos usuários na gestão da escola. 

O inciso VII, do mesmo artigo, estabelece o dever da escola de levar em conta a 

família e a comunidade, integrando-os às atividades escolares. 

[...] 

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, 

os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução da proposta pedagógica da escola (BRASIL, 1996). 

           

Nesse inciso, identifica-se a possibilidade de criar mecanismos de inclusão dos 

usuários da escola em suas atividades e, principalmente, na avaliação dos serviços que a 

escola presta (PARO, 2001). Estabelece que a família precisa acompanhar a vida escolar 

dos filhos, bem como conhecer o projeto pedagógico da escola.  

No artigo 13, a LDB/1996 incumbe aos docentes de:  

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

[...] 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade (BRASIL, 1996). 
 

O artigo e seus incisos estabelecem determinações aos docentes a elaborar o 

projeto pedagógico da escola e, contribuir, na divulgação à comunidade. A inserção dos 

docentes no projeto da escola pode produzir importantes reflexos à gestão democrática 

da escola, na medida em que estabelecem o dever também dos professores de prestar 

conta da qualidade de seus serviços à família e à comunidade, integrando-as às atividades 

escolares. 

No artigo 14, os sistemas de ensino devem definir as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades. 

Contudo, segundo Paro (2001), o artigo 14 não evidencia normas bem definidas e com 

validade nacional a respeito da maneira de como concretizar esse princípio. Quanto aos 

incisos I e II, do artigo 14, “I – participação dos profissionais da educação na elaboração 

do projeto pedagógico da escola; e II - participação das comunidades escolar e local em 
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conselhos escolares ou equivalentes” (BRASIL, 1996), para o autor se quer estabelece o 

caráter deliberativo que deve orientar a ação desses conselhos.  

Os artigos 12, 13 e 14, apesar de não explicitarem de forma efetiva como realizar 

a participação dos diferentes segmentos na gestão da escola, por meio da gestão 

democrática, significou a abertura de mecanismos de reivindicação ao Estado 

providências e soluções, e dessa forma, exercer plenamente o direito (e dever) de controle 

democrático do Estado. A LDB estabelece o princípio de gestão democrática, porém não 

esclarece como garantir sua efetivação. De modo indefinido e de uma maneira vaga, 

aborda o tema de forma isolada como se destaca esses artigos mencionados.  

Para Santos Filho (1996) a gestão democrática  

 

[...] parece representar uma alternativa eficaz e relevante à atual política 

centralizada de administração e controle do sistema escolar para promover a 

qualidade e produtividade do ensino, valorizar as atividades pedagógicas da 

escola, possibilitar maior flexibilidade de tomada de decisões, controlar seu 
próprio funcionamento, prestar conta de seu desempenho a seu público e fazer 

chegar à sala de aula os recursos financeiros aplicados em educação (SANTOS 

FILHO, 1996, p. 15). 

 

Entretanto, a prática democrática tem uma verdade mais profunda do que a 

ideologia democrática. Os cidadãos como sujeitos de direitos possuem valores e opiniões, 

que são sustentados por “ideias de igualdade e liberdade, as quais vão além de sua 

regulamentação jurídica” (ABRANCHES, 2003, p. 40). De acordo com a autora,  

 

especificamente as experiências participativas, como os órgãos colegiados, não 

podemos deixar de detectar as implicações ideológicas do juízo de 

participação. Estas, muitas vezes, parecem incentivar as transferências de 

atribuições, que são de competências do Estado, para a comunidade e os 

setores privados, e entregar à comunidade as tarefas burocráticas do processo, 

mais do que incentivar a participação política e a consolidação de uma 

autonomia plena para as unidades escolares (ABRANCHES, 2003, p. 42). 

 

Construir espaços democráticos dentro das escolas ainda se configura um desafio. 

Exige participação e implica que a escola organize instrumentos que garantam efetivo 

envolvimento dos sujeitos, considerando, de acordo com Santos Filho (1996), “a 

especificidades dos objetivos da escola: garantir o processo de formação do cidadão, que 

envolve não apenas o conhecimento e aprendizagem de conteúdos pré-determinados” (p. 

11). O processo de inclusão da comunidade na vida escolar pode garantir um aprendizado 

político para a tomada de decisões. O que não se pode perder de vista que “a escola não 

é o centro de tudo que há na sociedade” (ABRANCHES, 2013, p. 58), mas é o espaço 
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que pode proporcionar a reivindicação coletiva e de promover o aprendizado político e 

social para os membros da comunidade.  

Nessa direção, Hora (2002) esclarece: 

 

A necessidade de promover a articulação entre a escola e a comunidade a que 

serve é fundamental. O entendimento de que a escola não é um órgão isolado 

do contexto global de que faz parte, deve estar presente no processo de 

organização de modo que as ações a serem desenvolvidas estejam voltadas 

para as necessidades comunitárias (2002, p. 59).  

 

Entendemos que a participação é intrínseca às práticas cotidianas da escola, 

segundo Ferreira (apud Santos, 2010, p. 10) “participar significa estar inserido nos 

processos sociais de forma efetiva e coletiva, opinando e decidindo sobre planejamento e 

execução” para a efetiva gestão democrática na escola. 

A construção de uma escola em que a participação seja uma realidade depende da 

ação de todos que compõe a comunidade escolar e local. Nesse processo, a articulação 

entre a comunidade e a escola possibilita a criação de espaços de participação coletiva, 

pois são ferramentas fundamentais para o exercício do aprendizado político democrático. 

Em busca desse espaço de participação, o Colegiado na escola pública se 

concretiza como um dos mecanismos da gestão democrática. Ele tem por finalidade de 

“atuar em conjunto com a direção da escola ajudando no enfrentamento de problemas e 

decisões a serem tomadas no âmbito pedagógico, administrativo e financeiro” (SANTOS, 

2011, p. 35).  

 

1.2 Colegiado Escolar como mecanismo de gestão democrática 

 

As décadas de 1980 e 1990 apresentaram mudanças importantes e novas 

tendências no cenário da educação, particularmente, em relação à gestão democrática. O 

contexto representou uma possibilidade de alterar os esquemas hierarquizantes dos órgãos 

gerenciadores da educação e da própria escola. A Constituição Federal/1988 e LDB/1996 

inauguram um momento novo para a escola pública, com o exercício da participação e do 

incremento do processo de democratização. Instaura uma fase de construção para a 

comunidade, como sujeitos das decisões, de espaços coletivos de discussões dos 

problemas e questões da escola pública.  

Nesse contexto, o Colegiado Escolar se apresenta como possiblidade de abertura 

para a gestão democrática nas escolas, provocando um movimento de participação da 
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comunidade no aperfeiçoamento do trabalho pedagógico da escola, sobretudo, do 

aprendizado e vivência do projeto pedagógico da escola. 

Abranches (2003) considera que: 

 

Os órgãos colegiados têm possibilitado 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 unidades escolares, envolvendo as questões administrativas, 

financeiras e pedagógicas. Não se trata de co-gestão. O diretor ainda não é a 

autoridade responsável pela escola e tem apoio do Colegiado nas decisões 

essenciais das atividades e projetos da unidade escolar, em seus vários níveis 
(ABRANCHES, 2003, p. 54). 

 

O Colegiado pode, então, se caracterizar como um órgão coletivo que estabelece 

as decisões da comunidade e da escola, capaz de superar a prática centralizadora do poder, 

e se configurar como uma das estratégias de gestão democrática da escola pública. O 

pressuposto de sua constituição está no exercício de poder, pela participação, das 

comunidades escolar e local (BRASIL, 1996). 

Dessa maneira, o Colegiado Escolar proporciona uma  

 

transformação da concepção de escola governamental em organismo público, 

gerando mudanças profundas na visão da escola, tanto para os que se 
encontram no interior da escola, quanto para aqueles que a compõem, como os 

alunos, pais e moradores da comunidade” (ABRANCHES, 2003, p. 57).  

 

O Colegiado é um instrumento que traduz os anseios da comunidade, e se institui com o 

aprendizado político e pedagógico das práticas cotidianas da escola. 

Com base em Cury (2001) a definição da palavra Conselho e o entendimento do 

seu significado etimológico,  

 

é derivado do latim consilium, que vem do verbo consulo/consulere, 

significando tanto ouvir alguém quanto submeter algo a uma deliberação de 

alguém, após uma ponderação refletida, prudente e de bom senso. Trata-se, 

pois, de um verbo cujos significados postulam a via de mão dupla: ouvir e ser 

ouvido. Sendo assim, quando o Conselho participa na elaboração de políticas 

públicas educacionais o verbo consulere, aponta como princípio a publicidade 

significando que os atos e decisões tomadas na esfera pública são do interesse 
geral, pois têm um importante poder decisório sobre a vida social (CURY, 

2001, p. 47-8). 

 

Conselho significa ouvir e se fazer ouvir, assim como cuidar de algo apresentando 

a necessidade do envolvimento das pessoas. A origem e definição da palavra “Conselho”, 

principalmente, a partir da década de 1980, deve ser levada em conta a revitalização dos 

espaços públicos no Brasil.  
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O Conselho por ser um órgão público, deve cuidar para que o interesse da 

coletividade seja garantido, porque a sua função está ligada a interpretar a legislação a 

fim de garantir as finalidades. No campo da educação, o Conselho é um órgão colegiado, 

em que entre os membros não há concorrência hierárquica, todos os membros se situam 

no mesmo plano concorrendo, dentro da pluralidade própria de um Conselho, para a 

formação de uma vontade majoritária ou consensual do órgão (CURY, 2006). 

Nesse sentido, Vasconcellos (2015), nos esclarece que “na educação, a palavra 

“Conselho” começou a ser mais difundida a partir da gestão democrática e da 

descentralização das ações tanto no que concerne ao pedagógico quanto ao 

financiamento” (VASCONCELLOS, 2015, p. 21).  

Para Abranches (2003) é preciso compreender a criação dos Conselhos Escolares 

e dos Colegiados dentro das mudanças políticas que aconteceram na década de 1980. 

Nesse período, pós-ditadura, começamos a vivenciar uma cidadania política que resultou 

numa maior participação da sociedade em diferentes esferas.  

A implantação dos Conselhos Escolares é difícil de ser datada com exatidão, 

Mendonça (2000) fez um estudo que levantou a criação, conforme citamos anteriormente, 

mas é possível afirmar que a partir da Constituição Federal de 1988, que postulou a gestão 

democrática como forma de organização da escola pública – e da própria Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional de 1996, que eles foram revitalizados. O processo de 

redemocratização da sociedade brasileira, abriu espaço para a criação da legislação que 

fundamenta a criação e atuação dos Conselhos Escolares.  

Vieira et al (2016) reforçam que os Conselhos Escolares surgem no 

reordenamento democrático da sociedade brasileira ligados ao processo mais amplo de 

fortalecimento da sociedade civil, nas decisões do Estado. De acordo com vários 

estudiosos da temática, os Conselhos Escolares seriam os caminhos para se pensar a 

democratização das relações da gestão escolar (AGUIAR, 2008; DOURADO, 2001, 

2007; e ABRANCHES, 2003). Por outro lado, estudos empíricos têm revelado o 

Conselho Escolar como instrumento de tutela, de ratificação de decisões tomadas em 

instâncias superiores (MENDONÇA, 2001; e PARO, 2004).  

De acordo com Paro (2001), os Conselhos Escolares geraram muitas expectativas 

no interior da escola pública. A partir da participação da comunidade nas decisões 

tomadas, principalmente por parte dos diretores, em termos de distribuição do poder e da 

autoridade na gestão do trabalho escolar e das relações que são estabelecidas.  

Para Luiz e Wellichan (apud Silva et al, 2017)  
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uma das características mais importantes dos Conselhos Escolares é a de serem 

um canal de participação da sociedade civil para atuar em instâncias públicas, 

permitindo o encontro de saberes, a circulação de valores e a formação de 

ideias e opiniões (p. 274). 

 

O Conselho Escolar nas unidades escolares deve ter propósitos muito bem 

definidos, como de acompanhamento do Projeto Político Pedagógico (PPP), averiguar as 

necessidades da escola, promover autonomia para a gestão dos recursos recebidos, avaliar 

os resultados obtidos pelos alunos no processo de ensino aprendizagem, entre outros. 

 

Nessa lógica, a estrutura do conselho escolar deve proporcionar vivência de 

relações humanas práticas e aprendizado de estratégias de negociação, da 

correlação de forças existentes entre os diversos grupos de elaboração de ideias 

e discurso de cunho político (LUIZ e WELLICHAN, 2017, p. 6). 
 

Para Luck (2006), algumas estratégias são capazes de facilitar a participação: 

 

identificar as oportunidades apropriadas para a ação e decisão compartilhadas;  

estimular a participação dos membros da comunidade escolar;  

estabelecer normas de trabalho em equipe e acompanhar e orientar a sua 

efetivação;  

transformar boas ideias e coletivas;  
garantir os recursos necessários para apoiar os esforços participativos; 

prover reconhecimento coletivo pela participação e conclusão de tarefas 

(LUCK, 2006, p. 34). 

 

De acordo com o autor essas tarefas podem contribuir com a escola na construção 

da gestão democrática. Não é possível assegurar a existência da gestão participativa sem 

um Conselho Escolar, pois ele não pode ser algo que só esteja no papel.  

Santana e Rothen (2013) enfatizam que os Conselhos Escolares são órgãos 

colegiados compostos de representantes da escola e da comunidade, funcionam por meio 

da deliberação sobre os aspectos político pedagógicos, administrativos e financeiros, além 

de analisar as ações e os meios pelos quais a escola cumpre com seu objetivo de ensinar.  

 

Eles representam as comunidades escolar e local, atuando em conjunto e 

definindo caminhos para tomar as deliberações que são de sua 

responsabilidade. Representam, assim, um lugar de participação e decisão, um 

espaço de discussão, negociação e encaminhamento das demandas 

educacionais, possibilitando a participação social e promovendo a gestão 

democrática. São, enfim, uma instância de discussão acompanhamento e 
deliberação, na qual se busca incentivar uma cultura democrática, substituindo 

a cultura patrimonialista pela cultura participativa e cidadã (BRASIL, 2013, p. 

35).  

 

A participação da comunidade escolar é um movimento com avanços e recuos, 

pois a própria compreensão da representatividade, o compromisso com o coletivo são 
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algo que vai se engendrando aos poucos e que se trata de um processo de politização, 

sendo “um caminho que se faz caminhar” (ABRANCHES, 2003, p. 92).  

Conforme Rosa (2009) dentro dos Conselhos Escolares são apresentadas inúmeras 

discussões que  

[...] fazem referência, basicamente, a três tipos de assuntos: a) financeiro, que 

trata das decisões sobre a aplicação de verbas da escola, controle da prestação 

de contas, administração de alguma verba que a escola possa ter por meio de 

parcerias com empresas ou ONGs; b) administrativo, por meio da eleição da 

equipe diretora, administração e reivindicação de intervenções na 

infraestrutura da escola, decisão sobre convênios ou parcerias com a escola, 

elaboração de regimento interno da escola, organização de eventos e festas; e 
c) pedagógicos, com apresentação e aprovação de projetos pedagógicos, 

elaboração de projeto político-pedagógico e resolução de conflitos entre 

professores, alunos e responsáveis (ABRANCHES, 2003 apud ROSA, 2009, 

p. 62). 

 

O Conselho Escolar possui atribuições deliberativas, consultivas, fiscalizadoras e 

mobilizadoras. As funções deliberativas se assentam sobre a tomada de decisão acerca 

das diretrizes e linhas de ação que serão desenvolvidas na escola. O viés consultivo possui 

relação com a emissão de pareceres sobre situações duvidosas e problemáticas das ações 

pedagógicas, administrativas e financeiras que tenham ocorrido no cotidiano escolar. Já 

a ação fiscalizadora se baseia no controle social que esse espaço pode desenvolver sobre 

os procedimentos administrativo-financeiros da escola (como uso de verbas) e 

pedagógicos (como o desempenho dos professores em sala de aula). E, a mobilizadora 

constitui-se, basicamente, na articulação entre comunidade e escola visando a 

participação em diversas atividades (ABRANCHES, 2003; BRASIL, 2004 b).  

As referidas funções destacadas nos levam a pensar no universo de 

responsabilidades e importância que os Conselhos possuem no contexto da escola, que se 

reflete na comunidade e, sobretudo, na sociedade. Portanto, cabe ao Colegiado Escolar 

exercer a função de consolidar a gestão escolar democrática a partir do estabelecimento 

de relações de compromisso, parceria e corresponsabilidade entre a escola e a 

comunidade, com vistas à melhoria da qualidade social da educação. 

A importância desse órgão para democratizar os espaços escolares levou em 2004, 

o MEC a criar o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, cujo 

objetivo era realizar a qualificação e formação continuada, presencial e a distância, para 

técnicos das Secretarias Estaduais e Municipais de educação e para conselheiros 

escolares, de acordo com as necessidades dos sistemas de ensino, das políticas 

educacionais e dos profissionais de educação envolvidos com gestão democrática. Visou 
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ampliar a participação da comunidade escolar e local na gestão administrativa, financeira 

e pedagógica das escolas públicas.  

A lógica estrutural do Conselho Escolar pode ser compreendida como destaca o 

documento do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (BRASIL, 

2004b): 

Conselho Escolar: com as atribuições consultivas, deliberativas e fiscais, 

composto pelos docentes, funcionários, pais e alunos;  

a direção: o papel do diretor é coordenar, organizar e gerenciar todas as 

atividades da escola;  

o Setor técnico-administrativo envolve as pessoas que trabalham na secretaria 

da escola, zeladoria, vigilância serviços de multímeios, assegurar o objetivo e 

função da escola;  

o Setor pedagógico desenvolve atividades de coordenação pedagógica da 

escola e de orientação educacional com o trabalho de supervisionar, 

acompanhar e avaliar as atividades pedagógico-curriculares;  
Professores e alunos: em relação aos professores contribui no processo de 

ensino e aprendizagem, os alunos, buscam formação pessoal e profissional;  

e as Instituições auxiliares: composta pela Associação de Pais e Mestres 

(APM), formada por pais de alunos e toda comunidade escolar (BRASIL, 

2004a, p. 31-42).  

 

Essa definição dada por esse documento, ajudou a esclarecer quem de fato são os 

sujeitos que devem participar do conselho de escola. Esse documento, criado pela 

Secretaria de Educação Básica, do Ministério da Educação, mediante a Portaria 

Ministerial n° 2.896/2004, visou promover curso para fortalecimento de conselhos 

escolares nas escolas públicas de educação básica das cinco regiões do país, envolvendo 

os sistemas de ensino público estaduais e municipais, por meio de sua adesão à sistemática 

de apoio técnico, pedagógico e financeiro do MEC. 

Os objetivos do Programa foram:  

 

I - Ampliar a participação das comunidades escolar e local na gestão 

administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas;  

II - Apoiar a implantação e o fortalecimento de conselhos escolares;  

III - instituir políticas de indução para implantação de conselhos escolares;  

IV - Promover, em parceria com os sistemas de ensino, a capacitação de 

conselheiros escolares, utilizando inclusive metodologias de educação a 

distância;  

V – Estimular a integração entre os conselhos escolares;  
VI - Apoiar os conselhos escolares na construção coletiva de um projeto 

educacional no âmbito da escola, em consonância com o processo de 

democratização da sociedade; 

e VII - Promover a cultura do monitoramento e avaliação no âmbito das escolas 

para a garantia da qualidade da educação (BRASIL, 2004b, p. 30-45). 

 

A execução do programa ficou com a responsabilidade da Secretaria da Educação 

Básica e do Ministério da Educação (SEB/MEC) e contou com a participação de órgãos 

e organismos nacionais e internacionais em um trabalho integrado de parcerias para a 
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consecução dos objetivos. A União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação 

(UNDIME), o Conselho Nacional de Secretários da Educação (CONSED), a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE), a Organização para a 

Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas (UNESCO), o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) fizeram parte do trabalho de elaboração do documento final 

(VIEIRA et al, 2016).  

De acordo com Aguiar (2008), esse posicionamento do MEC em formular tal 

política em conjunto com esses parceiros, foi uma estratégia para assegurar sua 

legitimidade junto aos sistemas de ensino, mesmo que formal e legalmente fosse sua 

prerrogativa exercer um papel indutor de políticas educacionais para todo o território 

nacional.  

Para elaboração do material pedagógico, a SEB/MEC buscou incluir a 

participação ativa de vários especialistas sobre as discussões teóricas e metodológicas 

referentes ao Conselho Escolar. Esse procedimento originou uma dinâmica de interações 

entre os gestores do Programa e os especialistas para a estruturação de processos de 

formação continuada dos diversos segmentos que compõem a unidade escolar, por meio 

de duas frentes articuladas – de um lado, pela realização de seminários estaduais de 

formação, seminário internacional de gestão, seminários municipais e, de outro, pela 

oferta de curso de formação pela modalidade de educação a distância (DOURADO, 2007, 

p. 935-6). 

Vieira et al (2016) e Aguiar (2008) ressaltam que esse dinamismo para a 

elaboração do material foi importante para a política de fortalecimento dos conselhos 

escolares, e ressaltou a pertinência, relevância e adequação dos temas tratados. Logo, 

Vieira et al (2016) destacam que:  

 

O resultado foi a criação de diversos eixos temáticos para discussão, os quais 

foram publicados na modalidade de cadernos temáticos, assim especificados: 

1. Conselhos Escolares: democratização da escola e construção da cidadania; 

2. Conselho Escolar e a aprendizagem na escola; 3. Conselho Escolar e o 

respeito e a valorização do saber e da cultura do estudante e da comunidade; 4. 

Conselho Escolar e o aproveitamento significativo do tempo pedagógico; 5. 

Conselho Escolar, gestão democrática da educação e escolha do diretor. 

Posteriormente, o Programa ampliou tais eixos com as seguintes temáticas: 

conselho escolar como espaço de formação humana; conselho escolar e o 

financiamento da educação; conselho escolar e a educação no campo; conselho 

escolar e a relação entre a escola e o desenvolvimento com igualdade social 
(VIEIRA et al, 2016, p. 8). 
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As autoras explicam que além desses núcleos temáticos, foram contemplados a 

discussão acerca dos indicadores de qualidade da educação, que visa ajudar a comunidade 

escolar na avaliação e na melhoria do trabalho pedagógico da escola; e os conselhos 

escolares como estratégia de gestão democrática da educação pública, destinado aos 

dirigentes e técnicos das secretarias municipais e estaduais de educação. Esses cadernos 

foram encaminhados pelo MEC às secretarias estaduais e municipais de educação e a 

todas as escolas públicas do Brasil, contemplando escolas com um total de mais de 250 

estudantes (BRASIL, 2004, p. 9). 

Corroboramos com Cury (2001) que o Conselho é um dos elementos efetivo na 

composição orgânica da escola na busca de se efetivar a gestão democrática e garantir o 

aprendizado político da comunidade escolar e local. Entendemos, portanto, que o 

Conselho “deve ser entendido não como mais um elemento burocrático a ser cumprido, 

sobrecarregando ainda mais os professores e gestão, mas como elemento coletivo que 

poderá evitar e organizar a escola para problemas que ela enfrenta diariamente” 

(CASTRO, 2016, p. 49). Além disso, deve fortalecer as bases dessa gestão para se garantir 

uma escola pública de qualidade para todos. 

Os aprendizados advindos dessa formação e das experiências nos cotidianos 

escolares no Brasil orientaram nosso estudo visando compreender acerca do aprendizado 

político pedagógico de participação dos membros no Colegiado Escolar de uma escola 

pública no município de Ilhéus/BA.  

 

1. 3. A experiência e a criação do Colegiado Escolar no município de Ilhéus/BA 

 

O município de Ilhéus, a partir da Lei nº 2.628, de 18 de novembro de 1997, 

estruturou o Conselho Municipal de Educação (CME) e deu outras providências. Define, 

no artigo 1º, que o Conselho tem por finalidade exercer atribuições normativas, 

consultivas, deliberativas e fiscalizadoras da Política Municipal de Educação, 

implementada pelo Poder Público na área de competência do Município de Ilhéus, 

abrangendo o sistema de ensino do Poder Municipal (BAHIA, 1997; ILHÉUS, 1997, Art. 

1º). 

Conforme o 2º artigo cabe ao CME, dentro das atribuições que lhes forem 

delegadas pelo Conselho Estadual de Educação (CEE.), emitir pareceres sobre: 

 
a) planos, programas e ações elaborados pelo Poder Público através de sua 

Secretaria de Educação e Desportos; 
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b) regimentos, calendários e currículos das escolas do Município; 

c) convênios, acordos e ou contratos relativos a assuntos educacionais, 

realizados pelo Poder Público Municipal; 

d) calendários especiais elaborados pela Secretaria Municipal de Educação; 

e) projetos de criação ou reformulação de cursos oferecidos por 

estabelecimento de ensino de rede municipal; 

f) medidas e procedimentos relativos ao aproveitamento de estudos e à oferta 

de educação especial (ILHÉUS, 1997, Art. 2º ).  

 

O CME possui outras atribuições, tais como: estabelecer “normas e critérios para 

autorização de funcionamento e recolhimento de estabelecimento de ensino” (Art. 2º), no 

âmbito de educação pré-escolar e fundamental; “planejamento e transferência de alunos 

no âmbito das escolas do Município; diretrizes para a Política Educacional que visem a 

melhoria e qualidade de ensino e valorização de profissional de magistério” (Art. 3º); 

dentre outras. Ainda, propor “alteração da legislação municipal pertinente à educação; 

ações conjuntas da Comissão Técnica de Educação e Cultura da Câmara Municipal de 

Ilhéus com o Conselho Municipal de Educação” (ILHÉUS, 1997, Art. 4º). 

O CME de Ilhéus/BA tem grande importância para a organização da educação no 

município, principalmente, para a elaboração de leis complementares. Foi o caso da 

primeira lei que trata da gestão das instituições escolares a Lei nº 2.964, de 15 de junho 

de 2002, que trata da autonomia da gestão financeira das instituições municipais de 

Educação Básica. Esta lei decorre de exigência presente na LDB/1996, no artigo 15, que 

estabelece que “os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de direito financeiro público” 

(BRASIL, 1996).  

O artigo 1º, dessa Lei nº 2.964/2002, regula o processo de realização de despesas 

por parte das instituições municipais de Educação Básica, tendo como objetivo promover 

a implementação progressiva da autonomia de gestão financeira das unidades escolares, 

sem que haja prejuízo da utilização de outras formas previstas na legislação pertinente. 

Ainda se destaca no Parágrafo Único, do artigo 2º, da Lei municipal, que essas despesas 

tratadas nesse artigo são as que se enquadram no regime de adiantamento2 previsto pelo 

artigo 68 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.  

 
2 O Regime de adiantamento consiste “na entrega de numerário (de um determinado valor) para servidor, 

sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam 

subordina-se ao processo de licitação”. É aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei, 

que não possam subordinar-se ao processo ordinário ou comum. A despesa pública pode ser executada de 

duas maneiras (Lei 10.320, de 16/12/68, artigo 6º, incisos I e II): através de regime ordinário ou comum 

(processo comum, obedecendo-se os prazos estabelecidos em lei) ou através de regime de adiantamento 

(FÉLIX, 2017).  
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Em 2004, foi aprovada a Lei nº 3150, de 20 de dezembro de 2004 que estabelece 

a gestão democrática do ensino público da rede municipal de ensino de Ilhéus/BA e foi 

um dos mecanismos de materialização da gestão democrática, por meio da instituição de 

Colegiado Escolar. O artigo 1º da referida lei define a gestão democrática do ensino 

público de acordo com o art. 206, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, o artigo 15 

da LDB Lei nº 9394/96. O município parte desse princípio legal para regulamentar a 

gestão democrática nas escolas públicas. O artigo 2º, estabelece que a gestão democrática 

do ensino público municipal deve ser concretizada mediante os seguintes fundamentos: 

 

I ‐ Garantia de padrão de qualidade;  

II ‐ Compromisso com a proficiência de todos os alunos das unidades de 

ensino;  

III ‐ Participação dos seguimentos da sociedade em instâncias, entidades e 

órgãos colegiados;  

IV ‐ Autonomia das unidades de ensino nas dimensões administrativa, 

pedagógica e financeira;  

V ‐ Transparência e eficiência em todas as etapas do processo da gestão 

democrática e no uso dos recursos públicos e particulares repassados ao 

atendimento das unidades da Rede Municipal de Ensino (ILHÉUS, 2004, Art. 

2º). 

 

Desses fundamentos, a autonomia administrativa do município prevê no decurso 

da Lei reafirmada nos artigos 3, 4, 5 e 6. No artigo 3º, estabelece 

Art. 3 º a autonomia administrava das unidades escolares municipais confere 

ao Diretor praticar os atos necessários à administração da escola dentro de um 

marco legal, desde que não sejam de competência exclusiva do Secretário 

Municipal de Educação ou do Colegiado (ILHEUS, 2004).  

 

O artigo 4º estabelece que a autonomia administrativa das escolas municipais 

deverá “ser fortalecida através do Colegiado ou Conselho Escolar, instituído por norma 

específica e com funções consultivas, deliberativas e fiscalizadoras, atuando como órgão 

de apoio ao Diretor e demais lideranças da escola” (ILHÉUS, 2004). O artigo 5º define, 

nos incisos I a IV, as competências do diretor, tais como:  

 

I ‐ Conhecer as principais normas e leis que regem a educação, no âmbito 

nacional, estadual e municipal; 

II ‐ Definir as normas regimentais sobre pessoal e corpo discente incluindo as 

sansões pelo não cumprimento das mesmas; 

III ‐ Responsabilizar‐se pela aplicação da avaliação de desempenho dos 

servidores; 

IV ‐ Assegurar a operacionalização das ações previstas no PDE ‐ Plano de 

Desenvolvimento da Escola e na Proposta Pedagógica, assim como fazer as 
intervenções, quando necessário e constatado através de instrumentos 

periódicos de avaliação (ILHÉUS, 2004, Art. 5º). 
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E, no artigo 6º estabelece que o “Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), 

instrumento de autonomia administrava, deve ser elaborado em sintonia com o Plano 

Municipal de Educação e as prioridades e metas estabelecidas pela Secretaria Municipal 

de Educação” (ILHEUS, 2004). 

Após cinco anos de implementação da Lei nº 3150/2004, o gestor municipal de 

Ilhéus/BA sanciona a Lei nº 3.454, de 14 de novembro de 2009, e cria o Colegiado Escolar 

e o Caixa Escolar para atender aos preceitos da lei nacional e municipal. O Município de 

Ilhéus, a partir de 2004 passou por mudanças na legislação para instaurar em sua rede a 

gestão democrática e imprimir na gestão da escola mecanismos de participação da 

comunidade e docentes, por meio da criação dos Colegiados escolares. 

Em 2013, foi aprovada a aprovada a Lei nº 3.691 de 23 dezembro, que cria os 

Conselhos Escolares nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ilhéus e os transforma 

em Unidade Executora e extingue os colegiados anteriormente denominados Colegiado 

Escolar e Caixa Escolar 

O artigo 1º estabelece a criação dos Conselhos Escolares nas Unidades de Ensino 

da Rede Municipal de Ilhéus. O artigo extingue o Caixa Escolar e Colegiados Escolares 

nas Instituições da Rede Municipal de Ensino de Ilhéus. O artigo 3º define que o Conselho 

Escolar é “uma instituição colegiada, constituída nos termos desta Lei pelo (a) Diretor (a) 

da Unidade Escolar e por representantes dos segmentos da Comunidade Escolar e da 

Comunidade Local” (ILHÉUS, 2013). 

O artigo 3º define, nos incisos I e II, as seguintes definições:  

§1º Entende-se por Comunidade Local, para efeito desta Lei, representantes da 

comunidade do entorno da escola (sociedade civil organizada). § 2º Entende-

se por Comunidade Escolar o conjunto formado pelos segmentos das seguintes 

categorias: I - alunos regularmente matriculados; II - pais ou responsáveis 

legais pelos alunos; III – trabalhadores em educação efetivos (docentes e não 
docentes), em exercício na unidade escolar (ILHÉUS, 2013, Art. 3º). 

 

Até o artigo 3º, a Lei de 2013 não apresenta mudança em relação à Lei 3150/2004. 

O artigo 4º Lei nº 3.691/2013 estabelece que “os Conselhos Escolares terão caráter de 

Unidades Executoras para fins de atendimento às normas do Ministério de Educação no 

que tange à transferência de recursos” (ILHÉUS, 2013, Art. 4º), onde vamos notar a 

alteração da nomenclatura Conselhos Escolares para Unidades Executoras. Esta mudança 

foi necessária para que o Município participasse dos Recursos do PPDE3, antes eram 

 
3O Programa Dinheiro Direto na Escola (PPDE) foi criado em 2004 pelo Ministério da Educação (MEC) 

visando a assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e 

do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. 

O objetivo desses recursos é a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar 
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repassados inicialmente para a administração municipal e depois diretamente para as 

escolas. Contudo, em atendimento as exigências legais as unidades escolares passaram a 

receber o recurso e realizar manutenção das escolas. 

O atendimento as exigências legais fizeram com que a Secretaria de Educação 

sancionasse nova lei dando autonomia financeira às unidades escolares para receber o 

recurso e realizar a manutenção de suas escolas. 

No que se refere às funções do Conselho, a Lei nº 3.691/2013 prescreve que os 

Conselhos Escolares exercerão funções consultivas, deliberativas, executivas e 

fiscalizadoras nas questões de ordem pedagógica, administrativa e financeira, 

resguardados os princípios constitucionais, as disposições legais constantes na 

LDB/1996, as diretrizes educacionais em nível nacional e as políticas educacionais da 

Secretaria Municipal de Educação, normatizadas pelo Conselho Municipal de Educação 

(ILHÉUS, 2013). A lei reafirma todas as atribuições previstas na Lei anterior, mas 

acrescenta, no inciso I, do artigo 5º “I - Elaborar Estatuto de acordo com as normas da 

Secretaria Municipal de Educação e Legislação vigente”.  

No artigo 5º, dessa lei, as atribuições dos Conselhos Escolares devem ser definidas 

pelo Regimento de cada unidade escolar, devendo obrigatoriamente, constar pelo menos 

as seguintes atribuições:  

 

I - Elaborar Estatuto de acordo com as normas da Secretaria Municipal de 

Educação e Legislação vigente;  

II - Propor mecanismos de participação efetiva e democrática da Comunidade 

Escolar no âmbito das funções dos Conselhos;  

III - Aprovar o Plano Anual, elaborado pela Equipe Gestora com a participação 

da Comunidade Escolar, sobre as questões administrativas, financeiras e 

pedagógicas;  

IV - Avaliar sistematicamente as informações referentes ao uso dos recursos 

financeiros, a qualidade dos serviços prestados na Unidade Escolar e os 

resultados pedagógicos obtidos, dentro de uma periodicidade defina no 

Estatuto do próprio Conselho [...] (ILHÉUS, 2013). 
 

Os demais artigos da Lei 3691/2013 definem outras deliberações que sintetiza as 

funções de cada membro que compõem o órgão colegiado, já apresentados neste texto. 

A legislação proveniente do MEC induziu processos de estruturação da relação de 

poder nas escolas e na gestão das Secretarias de Educação. As unidades executoras (UEx) 

constituem em entidades de direito privado, vinculado à escola, sem fins lucrativos, pode 

ser instituída por iniciativa da escola, da comunidade ou de ambas.  São denominadas em 

 
e a elevação dos índices de desempenho da educação básica. Os recursos do programa são transferidos de 

acordo com o número de alunos, de acordo com o censo escolar do ano anterior ao do repasse. (BRASIL, 

2004a). 
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várias nomenclaturas, tais como: caixa escolar, associação de pais e professores, 

associação de pais e mestres, círculo de pais e mestres, unidade executora, associação de 

apoio à escola. O objetivo das UEx é a representação e participação de toda a comunidade 

escolar na sua constituição e gestão pedagógica, administrativa e financeira.   

A unidade executora tem a função de: “administrar recursos transferidos por 

órgãos federais, estaduais, municipais, advindos da comunidade, de entidades privadas e 

provenientes da promoção de campanhas escolares, bem como fomentar atividades 

pedagógicas da escola” (BRASIL, 1997, p. 11). 

No que se refere às funções do Conselho, a Lei nº 3.691/2013 prescreve que os 

Conselhos Escolares exercerão funções consultivas, deliberativas, executivas e 

fiscalizadoras nas questões de ordem pedagógica, administrativa e financeira, 

resguardados os princípios constitucionais, as disposições legais constantes na 

LDB/1996, as diretrizes educacionais em nível nacional e as políticas educacionais da 

Secretaria Municipal de Educação, normatizadas pelo Conselho Municipal de Educação 

(ILHÉUS, 2013). A lei reafirma todas as atribuições previstas na Lei anterior, mas 

acrescenta, no inciso I, do artigo 5º “I - Elaborar Estatuto de acordo com as normas da 

Secretaria Municipal de Educação e Legislação vigente”.  

A Lei nº 3.691/2013 define, no artigo 5º, as atribuições dos Conselhos Escolares 

que devem ser definidas pelo Regimento de cada unidade escolar, devendo 

obrigatoriamente, constar pelo menos as seguintes atribuições:  

 

I - Elaborar Estatuto de acordo com as normas da Secretaria Municipal de 

Educação e Legislação vigente;  

II - Propor mecanismos de participação efetiva e democrática da Comunidade 

Escolar no âmbito das funções dos Conselhos;  

III - Aprovar o Plano Anual, elaborado pela Equipe Gestora com a participação 
da Comunidade Escolar, sobre as questões administrativas, financeiras e 

pedagógicas;  

IV - Avaliar sistematicamente as informações referentes ao uso dos recursos 

financeiros, a qualidade dos serviços prestados na Unidade Escolar e os 

resultados pedagógicos obtidos, dentro de uma periodicidade defina no 

Estatuto do próprio Conselho [...] (ILHÉUS, 2013). 

 

Essas legislações induziram processos de estruturação da relação de poder nas 

escolas e na gestão das Secretarias de Educação. O processo de criação dos Colegiados 

Escolares nas escolas permitiu que a comunidade se envolvesse com o trabalho da escola 

e vivências com as suas necessidades. Entre 2004 a 2013, as escolas adotaram Colegiados 

Escolares como um espaço a ser ocupado por diferentes interesses do poder público e da 

comunidade, afim de circular valores, argumentos diferenciados e a formação de opinião. 
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Cada escola experienciou de maneira diversa esse órgão, mas todas tiveram que instaurar 

juridicamente esse espaço.  

As unidades executoras (UEx) são denominadas em várias nomenclaturas, tais 

como: caixa escolar, associação de pais e professores, associação de pais e mestres, 

círculo de pais e mestres, unidade executora, associação de apoio à escola. O objetivo das 

UEx é a representação e participação de toda a comunidade escolar na sua constituição e 

gestão pedagógica, administrativa e financeira.   

A unidade executora tem a função de: “administrar recursos transferidos por 

órgãos federais, estaduais, municipais, advindos da comunidade, de entidades privadas e 

provenientes da promoção de campanhas escolares, bem como fomentar atividades 

pedagógicas da escola” (BRASIL, 1997, p. 11).  

As UEx se inserem no sistema educacional brasileiro em 1995, quando houve o 

redimensionamento do PPDE. Desde 1997, o Programa exige, como condição para o 

recebimento dos recursos diretamente pelas escolas, a existência de Unidades Executoras 

(UEx). Os recursos do Programa são distribuídos pelo FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação) advindos majoritariamente do salário-educação 

(ADRIÃO; PERONI, 2007).    

O PDDE passou por diversas reformulações para abrangência de níveis de 

modalidades. No entanto, Adrião e Peroni afirmam que o Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE) “tem induzido os sistemas de ensino a atuarem nessa mesma direção, 

tendo em vista as estratégias propostas pelo Programa para atender aos objetivos de 

descentralização financeira, historicamente reivindicada pelas escolas públicas” (2007, p. 

5).   

As autoras ressaltam, ainda, que “o número de UEx em escolas públicas e 

organizações não-governamentais existente no Brasil salta de 11.643, em 1995, para 

75.056 em 2004”. Esse crescente número de UEx, de acordo com as autoras, “se constitui 

por si em indicador da capacidade de indução” pela política de imposição do MEC 

(IBIDEM).  Adrião e Peroni, esclarecem que: 

 

[...] essa indução pode redundar em limites para a própria democratização da 

gestão. No caso em que os Conselhos, recém-criados, nascem já crivados pela 

lógica da UEx, erigida a partir da ambiguidade que a caracteriza (entidade de 

natureza privada articulada ao setor público) e da função que lhe é prioritária 

– captar recursos privados e gerir recursos públicos descentralizados –, há uma 

tendência no funcionamento desses colegiados de secundarizar o exercício das 

práticas democráticas nas decisões (ADRIÃO; PERONI, 2007, p. 9). 
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Desse modo, os argumentos centrais para a criação das UEx estão na 

descentralização financeira, histórica reivindicação das escolas públicas, mas como 

destacam Adrião e Peroni (2007), que: 

 

a generalização das UEx para as diferentes redes e sistemas de ensino, de certa 

maneira, padronizou um formato institucional que delega a responsabilidade 

sobre a gestão dos recursos públicos descentralizados para uma instituição de 
natureza privada. No entanto, as consequências dessa generalização para a 

gestão das escolas variaram de acordo com o grau de democratização vigente 

nas redes antes da obrigatoriedade das UEx. Esse grau corresponde, para efeito 

do aqui exposto, à presença combinada ou não de três fatores: existência de 

colegiados escolares deliberativos e compostos por todos os segmentos da 

escola, recursos financeiros descentralizados e relativa autonomia de gasto por 

parte das escolas (ADRIÃO; PERONI, 2007, p. 10). 

 

 No município de Ilhéus/BA, a exigência para transformar os colegiados escolares 

em UEx somente ocorreu com a Lei nº 3.691, em 23 de dezembro de 2013. A justificativa 

pela mudança tardia pode ser a pressão das escolas, do CME ou da sociedade civil 

organizada em querer receber verbas direto na escola como forma de descentralizar a 

gestão financeira. É necessário realizar um estudo mais detidamente sobre o processo de 

implantação do PDDE e suas consequências para a gestão desta rede de ensino. 

O contexto dessas mudanças até os dias atuais são os mais diversos possíveis. Os 

estudos de Adrião e Peroni (2007) mostram que a realidade encontrada nas escolas tem 

se configurado num “esvaziamento do sentido sobre os Conselhos e reforça que a lógica 

da Unidade Executora vem exercendo nas escolas públicas” não condiz com o os 

princípios de gestão democrática, pois, “captar recursos privados e gerir recursos públicos 

descentralizados” (p. 260) tende a secundarizar o exercício das práticas democráticas nas 

decisões da escola.  

Em Ilhéus/BA, essa realidade só foi modificada em 2013, por isso a importância 

de se estudar os Colegiados Escolares e analisar sua capacidade de articulação para 

democratização da gestão da escola pública, bem como compreender como tem se 

instaurado o aprendizado político dos sujeitos que participam desse órgão, já que cada 

escola apresenta uma experiência diversa. 
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Capítulo 2 – O CONTEXTO DE ORGANIZACAO DO ENSINO EM ILHÉUS/BA 

E A HISTÓRIA DA ESCOLA BOM VIVER4 

 

O presente capítulo traz em sua primeira seção um breve histórico do município 

de Ilhéu/BA. Logo após aborda o contexto educacional, evidenciando destacar como o 

município de Ilhéus/BA se organizou após as deliberações da Constituição Federal de 

1988 e da LDB/1996 para instituir os Colegiados Escolares. A seguir, apresentamos a 

história da escola Bom Viver e a criação de seu Colegiado Escolar. 

 

2.1. O município de Ilhéus/BA 

 

O município de Ilhéus/BA, considerado capital do cacau, é apelidado pelos 

habitantes como Princesinha do Sul, figura entre as seis cidades mais importantes da 

Bahia e compõe o Território Litoral Sul (Figura 1). É considerado um dos 27 territórios 

de identidade reconhecidos pelo Governo Federal do Estado da Bahia, constituídos a 

 
4 Identificamos a escola com o nome Bom Viver, sendo um procedimento ético, a fim de considerarmos o 

anonimato da instituição e preservarmos a identidade da mesma. 



45 

partir da especificidade de cada região com base no sentimento de pertencimento de suas 

comunidades.  

A cidade foi fundada em 1536 no Outeiro de São Sebastião, em frente à Baía do 

Pontal, onde está localizada o marco de fundação. Foi elevada à categoria de vila e 

recebeu o nome de São Jorge dos Ilhéus, escolhido como santo padroeiro da cidade. O 

Distrito foi criado, em 1556 e instituído pela Lei Estadual n.º 905, de 06 novembro de 

1912. Elevada à condição de cidade e sede do município com a denominação de Ilhéus, 

pela Lei Provincial n.º 2.187 de 28 de junho de 1881. Instalada em 14 de agosto de 1881 

(ILHÉUS, 2014).  

Figura 1 – Mapa do Território Litoral Sul de Ilhéus/BA 

 

 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de 

Ilhéus abriga um contingente populacional de, aproximadamente, 184.236 habitantes, tem 

uma área de extensão territorial de 1852,39 quilômetros quadrados, localizado em meio 

a Mata Atlântica (IBGE, Censo Demográfico, 2014). De acordo com Heine  (2004) a 

cidade tem seu nome associado à cultura do cacau. Pois, durante quase todo o século XX, 

esta cultura propiciou grande geração de renda, transformando a região num pólo de 

cultura própria, relatada para o Brasil e para o mundo por uma literatura pujante, e, em 

especial, pelo renomado escritor, romancista Jorge Amado5.  

 
5 O município compõe-se de um cenário rico por suas belezas naturais e inspirador com suas admiráveis 

paisagens, e que ficou conhecida pelas inspirações aos romances do escritor baiano e romancista Jorge 

Amado nasceu junto aos cacauais de Ferradas, distrito de Itabuna, chamado Jorge Amado. Ficou famoso 

com seus romances conhecidos como Gabriela, Cravo e Canela (1958), Terras do Sem Fim (1943), Dona 

Flor e Seus Dois Maridos (1966), dentre outros (HEINE, 2004, p. 1). 

Fonte: Instituto Nossa Ilhéus, Território Litoral Sul (ILHÉUS, 2017).  
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Atualmente sua economia é baseada na agricultura, turismo e indústria. Já teve 

como principal atividade econômica, tanto no setor primário quanto no secundário, o 

cacau. A partir do século XIX, foi considerada a maior produtora do mundo, perdeu 

espaço como economia principal após insucessos com a enfermidade conhecida como 

vassoura de bruxa, que infestou consideravelmente a sua produção. Hoje, Ilhéus/BA 

destaca-se também, como ponto de escolha turística, pelas belezas de suas praias e 

vegetação natural.  

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

(2010), o município apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de 0,69, 

no entanto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010), 

19,66% da sua população vivem na pobreza. Em comparação ao Brasil, o IDHM passou 

de 0,493 para 0,727, em 2010. Isso implica em uma taxa de crescimento de 77,38% para 

o município e 47% para a Unidade Federativa (UF); e em uma taxa de redução do hiato 

de desenvolvimento humano de 50,74% para o município e 53,85% para a UF (IBGE, 

2010).  

Na zona urbana há 155.281 mil habitantes (84,2%) e, na zona rural, 28.955 

(15,7%) (BRASIL, 2010b). Contudo, o Censo do IBGE (2010) aponta que o município 

possui uma população estimada, em 2016, de 184.236 mil habitantes. Os números 

apontam uma alta concentração urbana no município, apesar de uma extensa área rural 

(PNUD, Ipea e FJP, 2010). O município é extenso em suas áreas urbana e rural, pois há 

uma considerável distância entre o distrito sede e os distritos. O total desses distritos são 

10 (dez) distritos: Ilhéus, Aritaguá, Banco Central, Castelo Novo, Santo Antônio, Couto, 

Inema, Pimenteira, Rio do Braço, Olivença (Figura 2). Destes, um compreende a zona 

urbana, que é o distrito de Ilhéus (sede), e os demais compõem a zona rural. 

 

Figura 2 – Distribuição dos Distritos de Ilhéus/BA 
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Ilhéus, praticamente, não tem funcionários da administração direta e indireta 

estatutários. Isso porque como prevê o artigo 41, da Constituição Federal de 1988, os 

estatutários “são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores são nomeados 

para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público” (BRASIL, 1988). 

Logo, os cargos no município são ocupados por servidores públicos, após seleção pública 

via concurso. 

Segundo Meirelles (2002), 

 

Servidores públicos, em sentido amplo, em nosso entender, são todos os 

agentes públicos que se vinculam à Administração Pública, direta e indireta, 

do Estado, sob o regime jurídico estatutário regular, geral ou peculiar, ou 

administrativo especial, ou celetista (regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho) de natureza profissional e empregatícia (MEIRELLES, 2002, p. 

288). 

 

Diante da explicação de Meirelles, compreende-se que os servidores públicos podem ser 

considerados tanto estatutários, regidos por estatutos e ocupantes de cargos públicos, 

como celetistas, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e ocupantes de 

emprego público. 

A Secretaria de Educação do Município conta com a atuação de Conselhos e 

órgãos para acompanhamento e controle social, tais como: o Conselho Municipal de 

Educação de Ilhéus (CMEI/CME), o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), o 

Conselho do Fundeb, o Conselho Tutelar e a Promotoria Pública da Justiça (ALVES, 

2013; ILHÉUS, 2013). 

O Conselho Municipal de Educação de Ilhéus foi criado em 1997. É um conselho 

paritário, tem caráter consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador. Nos anos de 1998 

a 2000, o CME realizou um total de cinquenta e seis (56) reuniões; nos períodos de 2001 

Fonte: Distribuição dos Distritos de Ilhéus/BA – Guia de Localização de Ilhéus (ILHÉUS, 2017).  

 



48 

a 2005, as reuniões se concentraram nas discussões das realidades da educação no 

município com um total de sessenta e quatro (64) reuniões. De 2006 a 2010 foram 

realizadas um total de cinquenta e oito (58) reuniões; entre 2010 a 2012 realizou-se trinta 

e cinco (35) reuniões. E, em 2013, o CME criou uma página na versão online, conhecida 

como Facebook, para interatividade com o público e divulgar as ações realizadas. Em 

2014 realizou um total de trinta e uma (31) reuniões; no ano de 2015, realizou vinte e 

cinco (25) reuniões. E, no ano passado, em 2016, foram realizadas o total de trinta e cinco 

reuniões (35). Contudo, o número de reuniões do atual período, 2017, ainda não foram 

divulgadas (ILHÉUS, 2017). 

O Conselho é constituído por representantes de pais e alunos, da Câmara 

Municipal, dos diretores e servidores das escolas da rede municipal de ensino, do 

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e/ou Conselho Tutelar, das escolas da 

rede privada, das Instituições de Ensino Superior, e do Sindicato/Associação de 

Profissionais da Educação de Ilhéus (APPI). O CME juntamente com Sistema Municipal 

de Ensino, ainda, possui: o Conselho de Controle e Acompanhamento Social do 

FUNDEB, e o Conselho de Alimentação Escolar (IBGE, 2014). 

 

2.2 Contexto educacional do Município de Ilhéus/BA 

 

O contexto educacional do Município de Ilhéus/BA é reconhecido como Sistema 

de Ensino desde 2001. O Plano Municipal de Educação (PME 2001-2010), com duração 

do período de dez anos, foi elaborado pela equipe da Secretaria Municipal de Educação 

de Ilhéus/BA, em conjunto com especialistas do MEC, comprometendo-se com a 

melhoria dos indicadores educacionais a partir do desenvolvimento de ações que 

possibilitassem o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo referido Termo (ALVES, 

2013). 

O Sistema Municipal de Ensino de Ilhéus/BA é também organizado conforme a 

Lei nº 3.083 de 10 de dezembro de 2004. Esta Lei prevê a disciplina, a organização do 

Sistema |Municipal de Ensino do Município, com ênfase na educação escolar que se 

desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias (ILHÉUS, 

2004, Art. 1º). A Lei é constituída de cinquenta e sete artigos que abordam sobre a 

organização desse Sistema de Ensino. 

A Educação Básica no Município é estruturada por três redes: municipal, estadual 

e privada. Conforme, a Diretriz Municipal de Educação (2014) o Município possuía em 
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sua rede municipal de ensino um conjunto de quarenta e seis (46) unidades escolares, 

sendo trinta e três (33) situadas na sede e treze (13) no campo chamadas de Escolas 

Nucleadas ou Núcleos Escolares. Os Núcleos Escolares compreendem a reunião de 

escolas do campo gestadas por uma escola polo, com atendimento aos seguintes públicos: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Especial e Educação do Campo (ILHÉUS, 2014). 

Esses núcleos possuem apenas um cadastro no Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e um único CNPJ, com o nome da Escola 

Pólo, que representa as demais. Cada escola nucleada ou núcleos escolares possui um/a 

diretor/a, para administrar todos os espaços anexados à escola polo de cada núcleo, 

denominada/o pela Secretaria de Educação (SEDUC) do Município de Ilhéus/BA.  

Algumas das escolas nucleadas levam os nomes dos distritos em que estão 

situadas, e se encontram organizadas em salas isoladas, espalhadas na extensão territorial 

que compõe os respectivos distritos situados na zona rural do Município. Essas salas 

isoladas estão distribuídas em povoados, vilas, fazendas, dentre outros, na extensão 

territorial que a Secretaria de Educação do referido Município determinou para a 

nucleação. No entanto, há uma distância considerável entre as salas isoladas de uma 

mesma nucleação, haja vista que ficam em espaços distintos e, em muitos casos, de difícil 

acesso, devido à inexistência de estradas asfaltadas ou à falta de manutenção das estradas 

existentes (ILHÉUS, 2014). 

Essa situação de espaços distantes e de difícil acesso tem provocado muitas 

inquietações aos responsáveis por essas unidades escolares, e a Secretaria de Educação 

do município tem se posicionado numa tentativa de amenizar essa situação. Para tanto, a 

situação que apresentamos faz parte do levantamento de estudos da realidade municipal 

que encontramos, pois esses são dados preliminares da pesquisa que estamos 

desenvolvendo junto ao grupo de pesquisas da Universidade. 

 Em 2015, o total de escolas ampliou para setenta e uma (71) instituições escolares 

distribuídas em sessenta e quatro (64) comunidades. Desse total o número de escolas 

nucleadas permaneceu o mesmo, com treze (13), onde, também se encontram as salas 

isoladas (ILHÉUS, 2014). 

O quadro abaixo apresenta o número de crianças matriculadas na Educação 

Infantil (Creche e Pré Escola), alunos no Ensino Fundamental (Anos iniciais e finais), e 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA):  
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Quadro 1 – Número de crianças e alunos matriculados no município da rede 

municipal de ensino de Ilhéus – 2014 a 2016 

 
Fonte: Setor de matrícula e estatística – Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus (2016). 

 

Segundo os dados documentais cedidos pela SEDUC, o município possuía, em 

2014, um total de um mil e quarenta e três (1.043) professores efetivos. Sendo duzentos 

e cinquenta (250) professores no ciclo da infância, desse grupo, cento e dezenove (119) 

efetivos e cento e trinta e um (131) contratados; nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

I com o total de trezentos e oitenta e três (383) professores, sendo duzentos e três (203) 

efetivo e cento e oitenta (180) contratados; e nos Anos Finais do Ensino Fundamental 

com quatrocentos e dez (410) professores, destes, trezentos (300) efetivos e cento e dez 

(110) são contratados. 

A rede municipal de ensino de Ilhéus/BA propõe às escolas alguns critérios para 

a organização das turmas nas instituições escolares (Quadro 2). Assim, cada escola tem 

por objetivo elaborar e construir seus projetos pedagógicos de acordo com suas 

necessidades. Propõe que a elaboração deste documento seja feita baseada na Diretriz 

Curricular Municipal de Educação Infantil (DCEI), elaborada pelas coordenadoras, 

técnicos da Secretaria Municipal de Educação e professores da rede municipal de ensino 

do município de Ilhéus/BA.  

Pela Diretriz Municipal (2014), o Sistema Municipal de Educação é organizado 

em Ciclo, conforme a Resolução CME nº 1/2011, que em seu artigo 6º define a Rede 

Pública Municipal de Ensino de Ilhéus que, em sua organização curricular, está 

estruturada em ciclos de aprendizagem, organizados em períodos plurianuais. A rede 

municipal adotou em 2012, a proposta de Ciclos6 de Aprendizagem. Assim, a Educação 

Infantil constitui o Ciclo de Aprendizagem 1, e está distribuída em duas fases: a primeira 

fase compreende as crianças da creche, de 0 (zero) a 3 (três) anos e a segunda fase as 

 
6 A proposta de Ciclos de Aprendizagem foi implantada em 2012 nas escolas da rede municipal de ensino do município 

de Ilhéus/BA. Os Ciclos de Aprendizagem visam os seguintes princípios: educação de qualidade; inclusão social; 

participação democrática; cultura regional. 

ANOS 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
ENSINO 

FUNDAMENTAL  
EDUCAÇAO DE 

JOVENS E 

ADULTOS CRECHE PRÉ ESCOLA 
ANOS 

INICIAIS 

ANOS 

FINAIS 

2014 1.104 2.031 4.970 2.847 1.425 

2015 1.244 
2.012 

 
6.810 3.025 1.620 

2016 1.330 1.823 8.441 2.932 1.741 
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crianças da pré-escola, de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos.  A organização da rede municipal 

fica da seguinte forma: 

 

Quadro 2 – Organização Curricular da rede Municipal de Ilhéus/BA em série/ciclo  

 

Fonte: - Diretriz Municipal de Ilhéus/BA, 2014. 

 

Quanto ao número de alunos por turma, destacamos no quadro 5 sobre as 

determinações da Diretriz Municipal (2014) disposta a seguir no quadro 3: 

 

Quadro 3 - Número de alunos por turma para cada professor da rede Municipal de 

Ilhéus/BA 

 

CICLO IDADE 
NÚMERO DE 

PROFESSOR  

NÚMERO DE 

CRIANÇAS POR 

TURMA 

CICLO 1 FASE I 

CRECHE 

0 – 1 Ano 

(Zero a um ano) 
02 08 

2 a 3 anos  

(Dois a três anos) 
02 12 

CICLO 1 FASE II 

PRÉ-ESCOLA 

4 e 5 anos  

(Quatro e cinco anos) 
02 20 

      Fonte: Dados da Diretriz Municipal de Ilhéus/BA, 2014. 

Segundo a Diretriz Municipal (2014) cada turma pode receber até três crianças 

com necessidades educativas especiais diversas. Neste caso, deverá ocorrer a redução do 

número de crianças previsto, conforme número de alunos especiais inseridos, por 

exemplo, se a turma de Ciclo 1 Fase II receber três crianças com necessidades educativas 

especiais, ao todo deve ficar com dezessete crianças na sala, ou seja, terá reduzido três 

E
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CICLO 1 

FASE I 

C
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E

 Seis meses a 1 ano 

2(dois) anos 

3 (três) anos 

FASE II 
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 4 (quatro) anos 

05 (cinco) anos 
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L
 

CICLO 2 

FASE I 1º ANO 

FASE II 2º ANO 

FASE III 3º ANO 
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alunos (ILHÉUS, 2014). Cabe aqui destacar, que, o município não possui escolas com 

atendimento para educação em tempo integral.  

A proposta pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Projeto Político 

Pedagógico das Unidades Escolares devem servir de guia para as ações educativas 

encaminhadas na instituição atendendo as demandas e as diversidades dos públicos-alvo, 

mas ao mesmo tempo, favorecendo a ampliação do conhecimento de mundo e a formação 

da própria identidade da criança que esteja inserida na zona urbana, no campo ou em uma 

comunidade indígena. Deve ter como objetivo central permitir que as crianças se 

desenvolvam por meio das diferentes linguagens de forma integrada tendo a garantia do 

direito à saúde, proteção, respeito, dignidade, à liberdade, à brincadeira e à interação tanto 

com outras crianças quanto com adultos (ILHÉUS, 2014). 

Esta Diretriz constituiu-se de um documento orientador para a construção da 

proposta pedagógica do Sistema Municipal de Educação, tendo em vista que os Projetos 

Político Pedagógicos das Unidades escolares do Município devem ser elaborados e 

revisados com base nesta Diretriz, atentando-se a uma revisão anual, e considerar as 

alterações legais quando houver. Portanto, nos Projetos Pedagógicos das Unidades 

escolares devem se prever e garantir formas de articulação da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental com a família, a comunidade escolar, o corpo docente, a direção das 

escolas, bem com as demais instituições e setores ligados às Políticas de atendimento à 

Infância, e favorecer o aprendizado político de todos por meio da participação. 

2.3 História da Escola Bem Viver 

 

A Escola Municipal Bem Viver não tem registros documentais que especificam 

sua origem e história, nem na Secretaria de Educação e nem nos acervos de pesquisas 

locais existentes no Município de Ilhéus/BA, tais como: a Biblioteca Pública Municipal 

e a Biblioteca da Universidade Estadual de Santa Cruz. Essa incidência é muito forte nas 

escolas públicas, particularmente, em Ilhéus, em que os registros de criação e toda história 

escolar não são considerados.  

Muitos pesquisadores fazem referência à Educação desenvolvida em Ilhéus/BA, 

sobretudo a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental I, e aos documentos 

legais do Município, como o Plano Municipal de Educação (2001/2010) e a Diretriz 

Curricular Municipal de Educação Infantil (2014), ambos dispostos na Secretaria de 

Educação ou consultas nos endereços de pesquisa eletrônicos.  
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Quanto aos documentos institucionais das escolas, como Projeto Político 

Pedagógico (PPP), Regimento Escolar, dentre outros, os quais servem de consulta e 

legitimam as unidades de ensino público, muitas vezes não apresentam documentos 

comprobatórios que retratam as histórias das escolas.  

A Escola Bem Viver, situada no bairro Conquista, em Ilhéus/BA, não possui sua 

história de constituição registrada nos referencias documentais do Município, nem nos 

documentos oficiais da escola como o Projeto Político Pedagógico (PPP) e o Regimento 

Escolar. Nesses documentos identificamos o funcionamento geral da escola e as questões 

pedagógicas, administrativas, políticas e sociais.  

Para construir a história da escola Bem Viver, elaboramos estratégias para 

investigar e compreender seu surgimento. Procuramos buscar informações, inicialmente, 

na Secretaria de Educação do Município nos registros oficiais da própria escola, como o 

PPP, Regimento Escolar, Estatuto do Colegiado Escolar e suas atas. Conversar com 

profissionais da escola mais antigo, no processo de entrevista com membros 

representantes do Colegiado Escolar da Escola; inserimos no questionário específicas 

sobre a história da unidade escolar; e em informações com os próprios professores da 

escola encontramos uma ex-professora, conhecedora da história da Bem Viver, em forma 

de entrevista.  

A Professora Madalena7, que ainda reside no bairro e trabalhou por longos anos 

na escola, foi quem contribuiu nesse processo de constituição da história da escola.  

De acordo com a professora, a escola já existia quando chegou a instituição, em 

1976. Seu nome era denominado Grupo Escolar Bem Viver e funcionava em um espaço 

único de uma casa simples e alugada a Prefeitura, local que funcionou por muitos anos 

como escola sede. A escola era composta de quatro salas de aula, um banheiro masculino 

e um feminino, uma cozinha, um pequeno espaço em que se adequou para a coordenação 

e a direção. Possuía uma área externa pequena, mínima para a recreação das crianças.  

Segundo a Professora, não se havia muito conforto em deixar as crianças 

brincando na área externa. Após, a cobrança da escola sobre a situação, A Prefeitura 

decidiu construir um muro em torno da escola com um portão de grade (veja figura 

abaixo). Depois dessa construção as crianças ficaram mais seguras com um espaço mais 

apropriado para as brincadeiras e outras atividades que desejavam fazer. 

Foto da Escola Bem Viver 

 
7 A Professora, após assinatura do termo de pesquisa, nos autorizou o uso do seu nome original, mas 

preferimos adotar um nome fictício para preservar a identidade da nossa entrevistada.  
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Foto 1: Escola Sede - Fachada principal da Escola Municipal Bem Viver, 1978.  

 

A escola funcionava nos turnos matutino e vespertino, atendendo um total 

aproximado de 200 (duzentas) crianças, distribuídas nas quatro salas de aula que 

comportava 24 (vinte e quatro) alunos por sala.  

O quadro funcional da unidade escolar era composto por quatro professoras, uma 

diretora, uma assistente de direção (hoje chamada de vice-diretora), uma coordenadora 

pedagógica, uma merendeira e um auxiliar de serviços gerais. Não havia secretário/a 

escolar e porteiro. Mais tarde, devido a necessidade do bairro por possuir apenas essa 

escola de Educação Infantil, houve aumento do número de crianças matriculadas. Surgiu 

a necessidade de ampliação do quadro de funcionários, que se deu conforme a solicitação 

da diretora da escola à Secretaria de Educação. 

A Professora ainda descreve como era o processo de admissão aos cargos no 

Município. Ela comenta que a maioria das professoras, e outras ocupações, eram por 

indicação política, sendo chamados de cargos de confiança. Esses cargos eram 

conquistados por meio da indicação de vereadores, do prefeito ou alguma outra autoridade 

local. As indicações eram realizadas às pessoas que eram mais “chegadas” a elas, e em 

todos os anos sucedidos permaneciam nesses cargos. Todas as professoras da escola 

estavam nessa condição, inclusive ela, pois não havia seleção pública ou concurso público 

na época.  

De quatro em quatro anos, quando havia as eleições para mudança da gestão 

municipal, e demais cargos dos setores administrativos na cidade, esses profissionais, em 

sua maioria, permanecia em suas atividades, até que houvesse algum desejo de sair da 

função ou os gestores que assumissem o cargo os retirassem. Quanto à escolha do diretor 
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de escola, não se havia eleição, também, era indicação para o cargo de diretor. A escolha 

era sempre feita pelo Prefeito em exercício e a Secretária de Educação. 

O atendimento feito na escola era apenas de Educação Infantil, com Jardim e Pré-

escola. A direção da escola era responsável também por outras duas escolas, Heitor Dias 

e Escola Pinóquio. Devido a isso, a assistente de direção, assumia o papel de diretora para 

suprir as necessidades da escola, trabalhava nos turnos matutino e vespertino, com carga 

horária de 40 (quarenta) horas semanais, em todos os dias para subsidiar o trabalho 

realizado pelas professoras.  

Na década de 1990, houve um aumento significativo do número de matrículas de 

crianças na escola. A gestão da escola solicitou a Secretaria de Educação e a Prefeitura a 

construção de mais espaços para atender à necessidade emergente da escola. Foi quando 

surgiu a ideia dos Anexos da escola (ver figura abaixo). Os Anexos eram casas alugadas 

pela Prefeitura para atender à solicitação da escola. 

Inicialmente foram alugadas duas casas, cujos espaços eram pequenos e não havia 

como comportar muitos alunos, cabia apenas no máximo 80 (oitenta) crianças. Depois de 

algum tempo, a Prefeitura alugou mais uma casa, totalizando três espaços Anexos 

diferentes. Esses espaços eram alugados e agregavam em torno de 120 crianças. As 

reuniões com os representantes da comunidade eram realizadas no salão da Igreja do 

bairro.  

Fotos dos Anexos da Escola 

 

 
Foto 2 e 3 - Anexo1 - Casa alugada, espaço de salas de aula da escola, 1998. 
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Foto 4 – Anexo 2 – Garagem de casa alugada, sala de aula da escola, 2000. 

 

Algum tempo de funcionamento desses anexos houve problemas financeiros com 

os donos das casas. Eles alegavam que o Prefeito não estava efetuando o pagamento dos 

alugueis, para que a situação pudesse ser resolvida os proprietários das casas colocaram 

os moveis da escola para fora, desalugando (veja a foto 5). 

 

Foto 5: Anexo 3 -Espaço da Escola despejada 

 

Para a resolução desse problema, a Prefeitura efetuou o pagamento dos alugueis, 

e encontrou um outro espaço para compensar o que havia sido despejado. 

No Projeto Político Pedagógico da unidade escolar, datado de 1997, consta que o 

atendimento somente a Educação Infantil, ocorreu até o ano de 2012. Em 2013, a partir 

da demanda educacional do Município, a Secretaria de Educação institui a escola uma 

alteração em sua estrutura pedagógica para que antedesse também ao Ensino 

Fundamental, especificamente, os anos iniciais. Desde então, a instituição passou a 

atender também os Anos Iniciais do Ensino Fundamental I, aos 1º e 2º anos. 

Em nossas entrevistas, realizada com os membros do Colegiado Escolar da 

unidade escolar, a coordenadora comenta sobre essa mudança, destacando que “o Ensino 

Fundamental entrou por uma necessidade de acompanhar o desenvolvimento das crianças 
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do ciclo de alfabetização, que foi instituído no Município em 2013, e pela solicitação dos 

pais” (Coordenadora).  

Outra fala do entrevistado complementa sobre essa mudança, e nos esclarece que 

“[...] nossa escola atendia preferencialmente a Educação Infantil, hoje atende o Ensino 

Fundamental, diante da necessidade do espaço. A escola cresceu, os pais pediram para 

seus filhos de quatro, cinco, seis anos permanecerem na escola, daí surgiram a luta da 

escola” (Vice-diretora). 

Outra professora relata sobre essa mudança:  

 

[...] trabalhamos a partir das brincadeiras com as crianças explorando mais o 

lúdico. [...]os pais tinham seus filhos [...] eles pediram para ter o Ensino 

Fundamental. [...]. Isso foi um desafio para a coordenadora porque ela queria 

acompanhar o trabalho com essas crianças. A diretora na época achava que 

íamos perder a Educação Infantil [...] nunca quis ampliar até ó terceiro ano 

para não perder o atendimento a EI, mas quando foi mudada a gestão e a nova 

diretora atendeu a solicitação dos pais e fez a ampliação. O pessoal da escola 

[os professores] gostou do desafio em saber como seria a continuação do nosso 

trabalho (Professora atual da escola). 

 

Quanto a infraestrutura da escola, em 2011, foi retomado um projeto antigo da 

gestão municipal quanto a estrutura física da escola, para a construção do prédio próprio. 

A construção foi iniciada, mas devido as mudanças na gestão municipal, houve constantes 

entraves para levar a construção a frente, como mudança de engenheiros, falta de 

materiais na construção, falta de mão de obra por falta de pagamento aos serventes da 

obra e da empresa responsável, dentre outros (veja foto 6). 

Foto do início da construção do prédio próprio da escola 

Foto 6 - Início da construção da Escola, 2011. 

O período ficou registrado por esses entraves por um longo tempo, em torno de 

cinco anos. A cada dia, um problema, agregando outros fatores que justificam esse 
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adiamento, o abandono frequente da obra, que revela a falta de interesse do poder público 

quanto ao atendimento educacional da comunidade e das crianças.  

No entanto, a comunidade escolar envolveu-se em diferentes frentes de luta para 

finalização da obra da escola. Os pais de alunos e comunidade local passaram a 

reivindicar do Ministério Público e das autoridades do Município a conclusão da nova 

sede da escola. Foram a programas locais de rádio e criaram blogs para denunciar a 

situação em que a escola se encontrava, defendendo o reinício das obras (ver foto 7), o 

que somente ocorreu em 2015. 

 

Foto 7 - Obra retomada, 2015. 

 

Após cinco anos de luta engajada dos moradores da comunidade e dos pais dos 

alunos pela finalização da construção da escola, em 4 de junho de 2016, finalmente, o 

novo prédio da escola foi inaugurado. A partir de então, a instituição possui, um único 

espaço amplo, em que melhor consegue atender ao seu público e à comunidade (ver foto). 

Foto da Escola Bem Viver – Sede própria 

 

Foto 9 - Escola Sede, 2016. 

O prédio novo da unidade escolar possui secretaria, recepção, filtros de água para 

beber em toda escola, brinquedoteca (com tapetes emborrachados, brinquedos para 



59 

estimulação da motricidade motora das crianças, etc.), sala de informática instalada com 

acesso a internet, sala multifuncional, sala de vídeo, sala de psicomotricidade, oito salas 

de aula de aula (todas climatizadas e iluminadas), sala de direção, sala de 

coordenação/orientação, sala de professores, auditório, almoxarifado, dispensa para 

armazenamento dos alimentos, cozinha, e um amplo refeitório, pátio, quatro banheiros de 

funcionários, seis banheiros infantis (todos adaptados), e uma quadra esportiva na área 

externa. 

A instituição, em 2016, atendeu o número aproximado de 420 (quatrocentos e 

vinte) crianças, no total de 18 (dezoito) turmas, distribuídas em nove no turno matutino e 

nove no turno vespertino. 

Neste ano de 2017, o quadro efetivo dos profissionais da escola é constituído por 

36 (trinta e seis) funcionários, 32 (trinta e dois) professores, entre esses 05 (cinco) são 

contratados. Os 26 (vinte e seis) são do quadro efetivo. Uma diretora, uma vice gestora, 

duas coordenadoras pedagógicas e duas supervisoras pedagógicas, quatro merendeiras, 

dois vigilantes, três auxiliares de serviços gerais, dois porteiros.  

As crianças são do próprio bairro, e a comunidade é considerada pelos 

profissionais da escola envolvida nas decisões da instituição. Os pais e responsáveis das 

crianças são participativos nas reuniões e em outras atividades da escola (PPP, 2013). 

O trabalho pedagógico desenvolvido na unidade escolar é muito elogiado por 

todos os profissionais da escola. Estes são comprometidos com a instituição, zelam por 

um trabalho de aprendizagem, e um engajamento pedagógico, político e social com as 

crianças. Essa realidade se assemelha muito com o trabalho que era desenvolvido nos 

anos iniciais de funcionamento da escola, como foi relatado pela Professora Madalena. 

Os professores daquela época eram muito empenhados em suas atividades pedagógicas e 

realizaram um excelente trabalho com as crianças. E hoje, não tem sido diferente, o 

trabalho desenvolvido na unidade escolar, relatou a professora. 

Afirmo isso, porque também já tive oportunidade de vivenciar a experiência de 

lecionar nessa instituição, nos anos de 2010 a 2011, desenvolvendo o trabalho de 

professora auxiliar substituindo os professores nos espaços, que eram os anexos da escola. 

Daí passei a conhecer a seriedade do trabalho pedagógico que era e é desenvolvido na 

instituição, e o que nos chama atenção é o comprometimento dos profissionais da escola 

ao desenvolver suas atividades.  

Um fato interessante descoberto no decorrer da pesquisa sobre os professores que 

atuam na escola foi que, a maioria deles, foi ex-alunos da Instituição. A justifica da 
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escolha da escola para a realização da pesquisa, pois ela é considerada referência de 

Educação Infantil no Município. Desde aquela época, a escola já trazia um histórico 

peculiar oferecendo uma educação de qualidade, mesmo passando por tantas dificuldades 

ao longo desses anos. Mas, que mesmo com conquistas de seu espaço próprio, não tem 

deixado de reivindicar mais melhorias para a escola e aprimorar o trabalho pedagógico. 

 

3. QUESTÕES TEÓRICAS-METODOLÓGICAS DE PESQUISA 

 

3.1 Escolha metodológica da pesquisa  

 

Adotamos uma pesquisa em educação com abordagem qualitativa, pois ela traz 

em si a necessidade do diálogo com a realidade à qual se pretende investigar, um diálogo 

dotado de crítica. A tentativa de conhecer qualquer fenômeno constituinte dessa realidade 

busca uma aproximação, haja vista sua complexidade e dinamicidade dialética. Porém, 

não existe pesquisa sem o apoio de técnicas e de instrumentos metodológicos adequados, 

que permitam a aproximação ao objeto de estudo. Conforme André (2001), as pesquisas 

da área de educação no Brasil, oriundas principalmente da expansão da pós-graduação, 

permitiram observar as mudanças nos diversos contextos em que a educação esteja 

envolvida. Nossa pesquisa se insere em um desses contextos, pois propõe a analisar o 

Colegiado Escolar como mecanismo de gestão democrática na escola pública, 

compreender a dinâmica desse órgão e a participação dos membros conselheiros e da 

comunidade escolar e local no processo de tomada de decisões. 

A natureza qualitativa está na interpretação e na compreensão dos significados das 

ações e relações que de fatos não quantificáveis. Logo, ela se justifica por trabalhar a 

partir de dados descritivos sobre pessoas, lugares, processos interativos, os quais são 

obtidos por meio do contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando 

compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos (MYNAIO, 2001, p. 21).   

Para a autora,  

 

[...]o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

[...] a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações 

e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, 

médias e estatísticas (MINAYO, 2001, p. 22-23).  
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Gatti (2001) destaca que, nos últimos anos, as pesquisas em educação têm 

apresentado características diferenciadas, dentre elas, se destacam o uso de técnicas não 

quantitativas para obtenção de dados. Essas técnicas podem ser realizadas a partir da 

observação cursiva ou participante, da análise de conteúdo, da análise documental, da 

história de vida, de depoimentos, etc. “Já os estudos de natureza dita “qualitativa” não 

podem significar uma banalização” (GATTI, 2001, p. 75).  Ou seja, não devem ser 

desprezadas as especificidades do objeto, mas torná-la importante para compreensão das 

ações e relações que por ela serão estabelecidas no processo da pesquisa. 

Tomamos esses cuidados no momento de delinear e desenvolver a pesquisa 

mantendo contato estreito e direto com a instituição. 

Escolhemos uma escola pública de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental I no município de Ilhéus/BA por ser considerada uma instituição referência 

pela comunidade escolar e local, ser acessível, e possuir um Colegiado Escolar com a 

participação ativa de seus membros representantes. Abranches (2003) menciona que é 

necessário compreender melhor o cotidiano escolar identificando os sujeitos e suas ações 

para construir um aprendizado político na/sobre a escola. 

O que orientou a nossa pesquisa foi o objetivo geral, analisar as contribuições do 

Colegiado Escolar para a democratização da gestão de uma escola pública no município 

de Ilhéus/BA. E, para subsidiá-lo temos como objetivos específicos: 

1. Identificar nas atas do Colegiado Escolar quais as decisões e ações decididas e 

como se deu a participação dos membros; 

2. Analisar nas atas as contribuições para uma gestão da escola coletiva e 

participativa; 

3. Conhecer e analisar o perfil dos sujeitos que compõem a comunidade escolar e 

os membros representantes do Colegiado Escolar; 

4. Analisar e dialogar com os representantes do Colegiado Escolar como tem sido 

a participação nas decisões da escola. 

Estruturamos nosso procedimento metodológico a partir da coleta de informações 

dos documentos da escola (Projeto Político Pedagógico (PPP, Regimento Escolar, 

Estatuto do Colegiado Escolar e Atas do Colegiado Escolar, do período de 1998 a 2016); 

da legislação do município de Ilhéus/BA, de criação do Colegiado Escolar (Lei Municipal 

nº 3.150/2004, Lei nº 3.454/2009, Lei nº 3.691/2013) e entrevistas com atuais e ex-

membros do Colegiado Escolar da Instituição. 
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Para realizar as análises desses materiais utilizamos a análise de conteúdo: dos 

documentos da escola, das 54 (cinquenta e quatro) atas do Colegiado Escolar e das 13 

(treze) entrevistas realizadas com os atuais e ex-membros representantes do Colegiado 

Escolar. A análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2011) representa  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visam a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47).  

 

As análises convergiram para compreender como os integrantes do colegiado 

escolar constroem aprendizado político-pedagógico ao longo da experiência de 

participação no órgão. Destacamos as deliberações, decisões, ações como nossas 

categorias orientadoras para identificar nos registros das atas das reuniões os assuntos 

abordados. Analisamos, ainda nessas atas, como aprofundamento, quais as questões 

pedagógicas, as questões administrativas e as questões financeiras tratadas nas reuniões. 

Bardin (2011) indica que a utilização da análise de conteúdo prevê três 

fases/etapas fundamentais ao seu processamento: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados – a inferência e a interpretação.  

1) Pré-análise: pode ser identificada como a fase de organização. Nela se 

estabelece um esquema de trabalho que deve ser preciso, com procedimentos 

bem definidos, embora, flexíveis;  
2) Exploração do Material: é quando o material é submetido a um estudo 

aprofundado orientado pelas hipóteses e pelo referencial teórico. São 

escolhidas para os procedimentos, básicos nesta fase, a codificação, a 

categorização e a classificação.  

3) Tratamento dos resultados – a inferência e a interpretação: o pesquisador 

procurará torná-los significativos e válidos. A inferência na análise de 

conteúdo se orienta por diversos polos de atenção, que são os polos de atração 

da comunicação. Passa-se à interpretação de conceitos e proposições. Durante 

a interpretação dos dados, é preciso voltar atentamente aos marcos teóricos, 

pertinentes à investigação, pois eles dão o embasamento e as perspectivas 

significativas para o estudo (BARDIN, 2011, p. 137). 

 

A pré-análise objetiva a construção de indicadores que fundamentam a 

interpretação final, para isso o pesquisador realiza um primeiro contato com os 

documentos da investigação para verificar regularidades entre eles, a representatividade 

e pertinência de alguns materiais. Essa atividade é caracterizada como apreciativa e 

auxilia na elaboração de estratégias para a exploração do material de forma mais eficiente 

(BARDIN, 1995). 

Apresentamos o quadro de como realizamos inicialmente a organização de nossa 

pré-análise. Separamos por: ano de registro, a pauta de reuniões e seus objetivos, quais 

foram as discussões registradas em que apareceram as deliberações, decisões e ações.  
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Quadro 4 – Pré-análise - discussões registradas em que apareceram as pautas, deliberações, 

decisões e ações. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadro de registros das atas do Colegiado Escolar da instituição, organizado pela pesquisadora, 2017. 

Quanto à exploração das atas, primeiro separamos as deliberações, decisões, ações 

abordadas em reuniões e como os representantes resolveram os problemas.  

Nesta etapa foi possível identificar o envolvimento dos representantes do 

Colegiado, especificamente, dos responsáveis pelas crianças, pois pelas pautas, 

identificamos que as convocações de boa parte das reuniões eram solicitadas por esse 

grupo, incentivando a comunidade escolar e local no acompanhamento das decisões do 

órgão.  

A manipulação das informações coletadas segundo Bardin (1979, p. 101), 

caracteriza-se pelo processo de tornar significativas as informações e produzir ações 

“reflexivas”. Para essa tarefa, a autora propôs algumas técnicas, que melhor se adeque às 

necessidades da pesquisa, como: a análise das categorias, a análise da enunciação, a 

análise das relações e a análise do discurso. O emprego de cada técnica depende do 

material a ser investigado. 

Analisamos ainda nas atas, como segunda etapa de exploração e análise do 

material, quais as questões pedagógicas, as questões administrativas e as questões 

financeiras têm sido tratadas nas reuniões.  

Quanto às questões pedagógicas, identificamos ao que se refere à aprovação dos 

projetos pedagógicos; o registro dos problemas apontados pelos professores quanto ao 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos; formação com os professores; a 

elaboração e atualização dos documentos oficiais da instituição, como o Projeto Político 

Pedagógico (PPP), Regimento Escolar, Estatuto do Colegiado Escolar. 

Quanto às questões administrativas, encontramos nos registros sobre a eleição e 

substituição dos membros representantes do Colegiado Escolar; reunião com pais e/ou 

responsáveis sobre a infraestrutura da escola (construção, reforma, compra de 

equipamentos e aquisição de materiais de limpeza, utensílios domésticos e material 

REGISTROS DAS ATAS 

Ano de 

Registro 

 

Pauta/Objetivos 

 

Deliberação 

 

Decisão 

 

Ação 

     



64 

escolar); atualização do calendário escolar; regimento da escola; promoção e organização 

de eventos e festas; definição do quadro funcional da escola.  

Quanto às questões financeiras, identificamos a implantação e atualização do 

Colegiado Escolar; utilização do dinheiro arrecadado pela escola; prestação de contas.  

A exploração do material é o momento importante, pois ele evidencia a 

categorização e a classificação das atas, de acordo com Bardin (1979),  

 

Se as diferentes operações da pré-análise foram convenientemente concluídas, 

a fase de análise propriamente dita não é mais do que a administração 

sistemática das decisões tomadas. Quer se trate de procedimentos aplicados 

manualmente ou de operações efetuadas pelo ordenador, o decorrer do 
programa completa-se mecanicamente. Esta fase, longa e fastidiosa, consiste 

essencialmente de operações de codificação, desconto ou enumeração, em 

função de regras previamente formuladas (BARDIN, 1979, p. 101). 

 

Finalizada essa etapa de pré-análise e exploração das atas, elaboramos um 

questionário (Anexo 1), com dezenove perguntas, abordando questões sobre o Colegiado 

Escolar. O questionário foi aplicado acompanhado de entrevista com cada sujeito, que de 

acordo com Markoni e Lakatos (2011, p. 82), “é aquela em que o entrevistado tem a 

liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considera adequado”.  

A aplicação do questionário/entrevista foi realizada na própria escola, no período 

entre 06 a 23 de julho de 2017, com 13 (treze) atuais e ex membros do Colegiado Escolar 

da Instituição, sendo 09 membros atuais e 04 ex membros: dois gestores escolares (um 

atual e o ex), dois vices-gestores (um atual e o ex), quatro professores titulares (um 

tesoureiro, um secretário, um representante do Conselho Deliberativo e um representante 

do Conselho Fiscal), três responsáveis pelas crianças (dois atuais e um ex), dois 

funcionários (um atual e o ex), conforme identificação no quadro 5.  

 

Quadro 5 – Sujeitos da pesquisa –atuais e ex membros do Colegiado Escolar da Instituição 

SUJEITOS DA PESQUISA SEGMENTOS DENOMINAÇÃO TOTAL 

Presidente   Gestora 
D1e (Ex) 

   D2a (atual) 
02 

Vice-Presidente  Vice Gestora 
V1e (Ex) 

   V2a (atual) 
02 

Secretária Professora8 S1 01 

Tesoureira  Professora9 T1 01 

Conselho Deliberativo  Pai/responsável A2 (atual) 02 

 
8 O cargo de Secretário do Colegiado pode ser ocupado por qualquer membro eleito, mas até o momento 

encontramos registros apenas com a representação de professores. 
9 O cargo de Tesoureiro do Colegiado pode ser ocupado por qualquer membro eleito, mas até o momento 

encontramos registros apenas com a representação de professores. 
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A3 (atual) 

Professor P1 01 

Funcionário  F2a (atual) 01 

Conselho Fiscal  

Pai/responsável A1e (ex) 01 

Professor P2 01 

Funcionário  F1e (ex) 01 

                    TOTAL 13 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, 2017. 

As interpretações dos resultados dos questionários/entrevistas foram organizadas 

a partir das transcrições das falas dos sujeitos, separando para cada questão respondida 

pelos entrevistados os seguintes posicionamentos: sabe, não sabe, parcialmente e 

argumentos. Separamos por blocos as respostas correspondentes a cada questão, 

totalizando dezoito blocos. Agrupamos as questões 01 e 03 porque apresentam questões 

complementares em termos de respostas, como o tempo de participação no Colegiado 

Escolar e das respectivas funções exercidas. As falas/respostas dos entrevistados foram 

respeitadas literalmente, fazendo apenas o uso da correção gramatical.  

 

3.2. Percurso da pesquisa 

 

 Para iniciar a pesquisa realizei uma visita, em setembro de 2016, à Instituição 

para apresentar o projeto de pesquisa. Na oportunidade levei o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para aprovação junto à direção da escola. Com a devida 

autorização iniciamos a pesquisa na referida instituição.   

Realizamos análise documental do Projeto Político Pedagógico (PPP), Regimento 

Escolar, Estatuto do Colegiado Escolar, e o caderno de registro das Atas do Colegiado 

Escolar. Todos os documentos solicitados nos foram disponibilizados para iniciarmos a 

pesquisa.  

O trabalho foi desenvolvido a partir da organização em momentos conforme 

destacamos a seguir: 

1) Primeiro momento: Realizamos a coleta e análises dos documentos oficiais da escola 

(PPP, Regimento Escolar e Estatuto do Colegiado Escolar), e das Atas do Colegiado. 

Nesta etapa, utilizamos o procedimento de análise de conteúdo conforme Bardin (1977), 

das Atas do Colegiado Escolar, desde sua criação até os dias de hoje (1998 a 2016). Ainda, 

realizamos o estudo também dos documentos que legislam sobre a educação no município 

de Ilhéus/BA, como a Diretriz Curricular Municipal da Educação Infantil (2014), que 

trata da organização curricular da Educação Infantil no município.  
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2) Segundo momento: Participamos de seis encontros do Colegiado escolar da escola. 

Os três primeiros foram em 2016, nos meses de setembro (reunião ordinária de eleição e 

substituição de cargos de presidente, vice-presidente, conselho fiscal e deliberativo, 

tesoureiro e secretário do Colegiado e apresentação da pesquisa aos novos membros), 

outubro (reunião ordinária sobre a infraestrutura da escola), dezembro (reunião ordinária 

sobre os recursos utilizados para manutenção da escola). No ano de 2017, participamos 

no mês de junho (reunião ordinária de eleição e substituição de cargos de presidente, vice-

presidente, conselho fiscal e deliberativo, tesoureiro e secretário do Colegiado), julho 

(apresentação da pesquisa aos novos membros, reunião extraordinária para tratar da 

infraestrutura da escola – situação do telhado – com Colegiado Escolar e comunidade 

escolar), agosto (reunião ordinária da infraestrutura da escola e apresentação da pesquisa 

a comunidade escolar e local – membros do Colegiado Escolar e responsáveis pelas 

crianças).   

 

3) Terceiro momento: Realizamos a coleta de informações sobre o número de crianças 

matriculada; número de profissionais da escola e dados sobre: idade e função, ano de 

atuação, tempo de trabalho de magistério e na escola, formação (ensino médio e superior), 

se possui especialização. A coleta serviu para compreendermos quem são os sujeitos que 

compõem a comunidade escolar.  

 

4) Quarto momento: Realizamos as entrevistas nos meses de julho e agosto de 2017 com 

os atuais e ex membros do Colegiado Escolar da instituição para identificar os perfis e 

compreender como tem sido a participação dos membros neste órgão, a partir dos 

seguintes aspectos: tempo de participação dos membros e função (ões) exercida (s) no 

Colegiado Escolar; interesse de participação; constituição/conhecimento sobre o órgão; 

as deliberações das pautas, frequência, local e horário das reuniões; desafios da 

participação; pontos positivos e negativos do Órgão; a participação do Colegiado na 

gestão da escola; história e fundação da instituição; e avaliação da participação como 

integrante do Órgão.   

 

5) Quinto momento: Realizamos uma triangulação entre os documentos da escola e as 

atas do Colegiado e os questionários/entrevistas com os atuais e ex membros do 

Colegiado Escolar.  
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Do período de setembro de 2016 a 15 de agosto de 2017, realizamos o total de 

sessenta e nove visitas a instituição para conhecer o espaço escolar, o prédio da escola e 

entender sua funcionalidade, dialogar com os profissionais que trabalham na Instituição 

e conversar com os membros do Colegiado. Essa inserção na escola permitiu conhecer a 

instituição, os documentos que orientam a sua organização, o Colegiado Escolar e seus 

representantes, além de poder participar de reuniões desse Órgão.  

 

 

4. O COLEGIADO ESCOLAR: LIMITES E POSSIBILIDADES – AS 

INTERPRETAÇÕES DA REALIDADE 

 

Neste capítulo trazemos nossas análises sobre como se constitui e desenvolve as 

atividades do Colegiado Escolar da instituição Bem Viver. Desse modo, apresentamos as 

interpretações dos elementos que orientam e constituem a organização administrativa e 

pedagógica da escola por meio dos documentos oficiais: Projeto Político Pedagógico 

(PPP), Regimento Escolar e o Estatuto do Colegiado Escolar. Em seguida, as análises das 

atas e nossas interpretações sobre os questionários/entrevistas com os membros atuais e 

ex que compõem esse Órgão.  

As análises dos documentos oficiais da escola (PPP, Regimento Escolar e Estatuto 

do Colegiado Escolar) e das Atas do Colegiado foram realizadas a partir de análise de 

conteúdo embasada em Bardin (1977), em que consiste em “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1995, p. 38). Com esse procedimento 

foi possível compreender quais foram as deliberações, decisões e ações tomadas pelo 

grupo de conselheiros, pois as informações nos revelaram o que foi dito e escrito. 

 

4.1. Os documentos oficiais da escola (PPP, Regimento Escolar e Estatuto do 

Colegiado Escolar)  

 

4.1.1 Projeto Político Pedagógico da Escola 

 

Etimologicamente, o Projeto Político Pedagógico (PPP), parte da palavra projeto 

originado do “latim como projectu, sendo o particípio passado do verbo projicere, que 

significa lançar para diante. Plano, intento, desígnio. Redação provisória de lei. Plano 
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geral de edificação” (FERREIRA 1986, p.1.144). Possui elementos de organização e 

projeção do trabalho pedagógico da escola. De acordo com Veiga e Carvalho (1994) é 

preciso considerar que:  

 
[...] o projeto político-pedagógico da escola pode ser visto como a proposta 

educativa da unidade de ensino capaz de mobilizar, orientar e dirigir todas as 

ações no âmbito da instituição em consonância com as concepções básicas dos 

elementos envolvidos, com as suas reais possibilidades e as necessidades da 

comunidade atendida (VEIGA; CARVALHO, 1994, p. 95). 

 

A construção de um projeto educativo constitui-se em um desafio, sendo 

necessário planejamento do que se pretende fazer/realizar. Assim, é preciso, lançar-se 

para adiante, para propor alternativas que se materializem no chão da escola, e que os 

desafios sejam superados no presente para se obter um futuro diferente (VEIGA, 2001).   

Nesse sentido, corroboramos com Moacir Gadotti (1994) ao afirmar que: 

 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar 

significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um 

período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da 

promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um 

projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas 

rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, 

comprometendo seus atores e autores (GADOTTI, 1994, p. 579). 

 

O Projeto Político Pedagógico tem como intenção maior, superar os desafios do 

processo educativo da escola, pois trata-se de um projeto que visa a solucionar as 

dificuldades que são lançadas no cotidiano escolar. O PPP deve ser construído em todos 

os momentos, com a participação efetiva da comunidade escolar, fortalecendo as ações 

que serão desenvolvidas para direcionar o trabalho pedagógico da escola, de maneira 

explícita e estabelecendo um compromisso de todos os envolvidos no processo educativo. 

Para Veiga  

A escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto 

educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base 

em seus alunos. Nessa perspectiva, é fundamental que ela assuma suas 

responsabilidades, sem esperar que as esferas administrativas superiores 

tomem essa iniciativa, mas que lhe deem as condições necessárias para levá-la 

adiante. Para tanto, é importante que se fortaleçam as relações entre escola e 

sistema de ensino, a comunidade e a família das crianças (2001, p. 10, grifos 

e acréscimos nossos). 

 

Ainda de acordo com a autora, o PPP é o instrumento utilizado pela escola na 

organização do trabalho pedagógico como um todo, o que possibilita a construção da 

identidade própria da escola. A autora ainda explica como se constrói um PPP, e 

compreende que possui duas importantes características básicas, a regulatória e a 
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emancipatória. A regulatória considera o PPP como um motivador de processos 

exercendo uma única função: construir documento final. Isso, portanto, evidenciaria a 

ausência da participação coletiva. De maneira contrária, a emancipatória, realça o PPP 

como um processo, cujas práticas de reunião e discussão em si mesmas seriam mais 

valorizadas do que o próprio produto acabado (VEIGA, 2001).  

Essas características sintetizam a ideia porque da necessidade de se ter um PPP da 

escola, e analisar como foi o processo de sua elaboração, o que caracteriza se foi um 

processo democrático de construir  um documento, ou seria o agir democrático, 

favorecendo a discussão com sujeitos que vivenciam o espaço escolar para construir o 

aprendizado político no cotidiano escolar.  

A partir desses conceitos e destaques dos autores mencionados, destacamos alguns 

pontos que consideramos importante do estudo do Projeto Político Pedagógico da Escola 

Municipal de Ilhéus. O primeiro PPP da unidade escolar foi elaborado no ano de 1997, 

período em que encontramos como documento oficial da escola. Após sua elaboração, 

teve alguns dados atualizados nos anos de 2004, pelo grupo de docentes e a gestão, na 

parte do quadro de funcionários e nas definições sobre a avaliação da escola. 

Em 2013, iniciou a atualização, realizada pelos docentes e direção, e foi finalizada 

em 2015. As mudanças constantes desse período foram: as (re) definições do quadro 

funcional da unidade escolar e a restruturação curricular, acrescentando os Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental I, pois a escola a partir do ano de 2015 também passou a oferecer 

essa etapa da educação básica.  

No PPP de 2015, identificamos alguns elementos que o constitui, tais como: 

Espaço da escola, Objetivos da escola, Missão, Clientela, Dado sobre a aprendizagem, 

Relação com as famílias, recursos, diretrizes pedagógicas e plano de ação. O PPP 

apresenta, ainda, as concepções de gestão adotada pela escola, a orientação de seu 

trabalho pedagógico e como tem se configurado o Colegiado Escolar. 

Os objetivos da escola, de acordo com o PPP/2015, são: promover a prática da 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental I, estimulando as crianças a 

desenvolverem imagem de si mesma (autonomia) com confiança em suas capacidades e 

percepção de suas limitações; propiciar o desenvolvimento integral da criança, 

assegurando os direitos, criatividade, e construir independência; descobrir e conhecer 

progressivamente suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando 

hábitos saudáveis cuidados com a própria saúde e o bem estar, dentre outros objetivos 

(ILHÉUS, PPP, 2015b). 
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A missão da escola é envolver todos os setores da comunidade escolar e do 

entorno para assegurar ao educando um ensino de qualidade, garantindo à criança a 

aquisição dos conhecimentos, habilidades e competências relevantes ao seu pleno 

desenvolvimento e à construção da cidadania. A escola tem como visão da escola “ser 

reconhecida como instituição educacional na comunidade pela excelência do trabalho 

desenvolvido” (PPP, 2015b, p. 8), oportunizando ao educando o crescimento e o 

desenvolvimento dos vários aspectos físico, afetivo, cognitivo, cultural, social, científico, 

e outros, “considerando a criança em seus contextos: social, ambiental e cultural para a 

construção da uma identidade autônoma” (p. 8). 

O documento apresenta os valores da escola, considerando os seguintes aspectos: 

o respeito a si mesmo e ao semelhante, os princípios dos pais/responsáveis, as normas da 

escola e ao seu patrimônio, a solidariedade, cooperativismo, a responsabilidade, a 

empatia, a tolerância, a honestidade, a disciplina, a humildade e a justiça. Esses valores 

servem para fortalecer a construção do projeto político-pedagógico, que segundo Veiga 

(2001) “não é necessário convencer os professores, a equipe escolar e os funcionários a 

trabalhar mais, ou mobilizá-los de forma espontânea, mas propiciar situações que lhes 

permitam aprender a pensar” (p. 2), sobretudo que seja o fazer pedagógico de forma 

coerente (VEIGA, 2001). 

Quanto à participação da comunidade local e das famílias das crianças, não 

identificamos na elaboração e reformulação do PPP. Os responsáveis pelas crianças, em 

sua maioria, são trabalhadores e empregados domésticos. Há um quantitativo de 

desempregados que vive de subempregos e do subsídio de programas do Governo 

Federal, como o Bolsa Família/Bolsa Escola. Diante das realidades das famílias, o PPP 

informa estabelecer “a relação escola x comunidade, devido a oferta escolar, exige 

contato diário, porém a efetiva participação ainda se encontra em construção” (PPP, 

2015b, p. 6).  

O próprio documento prescreve que apesar de a escola caracterizar-se por haver 

envolvimento da comunidade e das famílias às reivindicações da instituição, com práticas 

administrativas que privilegiam essa relação escola-comunidade, ainda o contexto 

escolar, principalmente do que se trata das questões curriculares e do trabalho pedagógico 

são dirigidas pelo pessoal da escola: docentes, coordenadores e gestores. O documento 

assinala que um dos aspectos que “dificulta a efetiva participação dos pais na escola 

encontra-se na inadequação do espaço físico da unidade escolar” (IBIDEM), pois a escola 
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depende da comunidade externa para disponibilização de espaços para a realização dos 

encontros (PPP, 2015b).  

As dificuldades apresentadas no PPP de 2015 diferem-se a partir de abril de 2016, 

quando a escola ocupa novo espaço. A realidade parece que se modifica, pois a escola 

possui seu prédio próprio e um auditório para que sejam realizados os encontros, o que 

garantiria maior envolvimento das famílias e da comunidade. No entanto, de acordo com 

nossas observações realizadas no decorrer da coleta de informações na Instituição, mesmo 

a escola dispondo de mais espaços para realização das atividades, reuniões e eventos, não 

foi possível perceber a participação efetiva dos pais na escola, e quando ocorria 

caracterizava-se em momentos pontuais. 

Ao mesmo tempo, identificamos nesses momentos pontuais, a colaboração dos 

pais em várias atividades da escola, eventos festivos e períodos comemorativos que 

incentivam a integração da escola e da comunidade. Foi observada a inserção das famílias 

nos serviços da escola (reparos, pinturas), o que de certa forma contribuiu na garantia de 

envolvimento com os problemas da escola.  

A participação e envolvimento nas questões escolares ainda são tímidos por parte 

da comunidade, das famílias das crianças. O PPP defende a inserção e a importância de 

todos para contribuir com a melhoria da escola, fortalecer essa prática e permitir um 

aprendizado conjunto sobre os objetivos e fins da educação, no entanto, o próprio 

documento adverte que não se constitui uma tarefa fácil. Ainda que a participação seja 

incipiente, nossa inserção e observação em duas reuniões no Colegiado Escolar em 2016 

foram possíveis perceber uma expressiva presença dos responsáveis pelas crianças. 

Ao questionarmos à direção da escola sobre a ausência de parte dos pais e, ao 

mesmo tempo, em momentos pontuais eles estarem presentes, a justificativa centrou-se 

“no dia agendado para a reunião não poderia comparecer porque teria outro compromisso 

naquele dia e horário”; “não poderiam participar por conta do trabalho”; “tem outros 

filhos em outras escolas e o horário acabaria chocando, pois não havia quem entregasse 

o outro filho na escola” (Diretora).  

Embora a justificativa elencada no PPP (2015) sobre a questão da estrutura física 

como problema para falta de envolvimento dos pais, e participação efetiva quanto aos 

interesses dos seus filhos na escola, ser obstáculo, com a nova estrutura da escola não se 

resolveu a questão plenamente.  

A estrutura física realmente é um fator problema para aglutinar os diferentes 

sujeitos em torno da escola. No entanto, conforme Veiga (2001) sair da característica 
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regulatória, de criação de apenas um documento final – PPP, para a característica 

emancipatória, exige práticas de reunião e participação sistemática de toda comunidade, 

não somente para resolver assuntos pontuais. Compreender que todos os sujeitos, em suas 

possibilidades e limites, podem contribuir para um processo e agir democrático, não é 

uma tarefa que ainda se constrói nas instituições escolares. As práticas de inclusão das 

famílias e da comunidade a vida da escola estão longe de se caracterizar de participação 

verdadeiramente democrática.  

De acordo com Lopes (2016), o Projeto Político Pedagógico, na sua essência, 

assume 

o primeiro legado da redemocratização escolar, envolvendo pais, professores, 

gestor, alunos, funcionários e a comunidade, tanto na sua elaboração quanto na 

sua exequibilidade, haja vista que se concretiza no compromisso de ouvir, 

discutir e propor possibilidades à escola, à comunidade e à sociedade, isto é, 

ver ações, repensar as ações, reconstruí-las e discutir novas propostas de 

atuação. Vale, ainda, dizer que, o PPP é uma espécie de carta compromisso 

entre todos os membros da comunidade escolar para ser desenvolvido num 

período de tempo por todos os envolvidos, portanto, é este documento que 

traça as diretrizes para a escola (LOPES, 2016, p. 21-22). 

 

Nesse sentido, o PPP apresenta o compromisso e a importância da flexibilidade, 

da autonomia, dos anseios da comunidade escolar, o comprometimento com o ensino e 

aprendizagem das crianças e favorece a abertura para a democratização do fortalecimento 

da gestão escolar, mas de fato, ainda apresenta limites a esse fortalecimento na referida 

escola.  

O PPP da instituição estabelece a importância de se constituir um espaço 

democrático, fortalecido com a participação efetiva de todos os segmentos da escola e da 

comunidade. Ressalta que a parceria escola e comunidade, com todas as diferenças e 

resistências, têm trazido e pode originar muitas outras conquistas que antes se 

apresentavam impossíveis no âmbito escolar.  

 

4.1.2. Regimento Escolar da Instituição 

 

O Regimento Escolar, segundo Caldieraro (2006, p. 28), “é o documento 

originado do Projeto Pedagógico que disciplina a vida escolar”. Ele se constitui em um 

importante documento de referência para o funcionamento da escola, pois nele se 

materializa o PPP “na forma de registros dos procedimentos, funções, atribuições e 

composição de cada um dos diferentes segmentos e setores da escola (GOMES, 

BAIRROS, 2009, p. 4).  
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Dessa maneira, esse documento se torna um elemento de fundamental 

importância, pois visa esclarecer o processo histórico, a organização e a normatização da 

instituição. Gomes; Bairros (2009) afirmam que: 

 
A partir do Regimento Escolar, compreendido como caminho que rege o ato 

de aprender, os professores podem organizar suas tarefas em processo coletivo 

ou individual. Sobretudo, este instrumento deve ser norteador de um trabalho-

diálogo, pois em escola, a produção deve ser resultado de esforços solidários e 

coletivos de pensar e de agir na e para a educação (GOMES; BAIRROS, 2009, 

p. 7). 

 

O Regimento Escolar deve ser o orientador que concentre as normas da 

organização da escola, e ser um instrumento ativo, pois considerado de construção a partir 

de práticas coletivas.  

Nessa direção, destacamos que o Regimento Escolar da Instituição foi elaborado 

em 1998, um ano depois de elaborado o PPP. Esse documento, desde sua criação, passou 

por muitas revisões realizadas pelo corpo docente da escola. Algumas reformulações 

estão relacionadas ao funcionamento, às normas que legitimam as decisões permeadas na 

escola, a inserção do Ensino Fundamental I, às definições dos objetivos e metas da escola.  

Em 2002, teve sua primeira reformulação sobre as normas de funcionamento da 

escola e do espaço Anexo. Em 2007, outra reformulação incluindo mais dois espaços 

Anexos à escola. Em 2011, houve alteração com inclusão de artigos, antes eram 69, 

passaram para 139 artigos. O dobro de artigos se deve pela organização da redação de 

cada assunto de regulação da escola, dando objetividade e clareza a cada item abordado. 

Em 2013, houve alteração, pois foi incluído o Ensino Fundamental I, com os 1º e 2º anos. 

Em 2015, última reformulação, foram discutidos com o corpo docente as novas 

instalações do prédio próprio da escola, unificando as normas gerais, separados por 

Anexos, em único documento.  

Após as revisões do Regimento Escolar, o último documento está estruturado com 

seis títulos, incluindo capítulos em cada um dos títulos e seções dos capítulos (Anexo 3), 

os quais destacamos a seguir: 

 

TÍTULO I - das disposições preliminares, e dois capítulos: 

Capítulo I: da Sede e atos de Constituição  

Capítulo II: do Mantenedor e sua competência; 

TÍTULO II das finalidades e objetivos, e um capítulo: 
Capítulo I: da Educação Básica, e duas seções: Seção I - dos objetivos e 

extensão da Educação Infantil, e Seção II – dos objetivos e extensão do curso 

Fundamental; 

TÍTULO III – da organização administrativa, e seis capítulos: 
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Capítulo I: da diretoria, com duas seções: Seção I – do diretor e sua 

competência, Seção II – do vice-diretor e sua competência; 

Capítulo II - da Secretaria Escolar, com três seções: Seção I – da investidura, 

constituição e competência, Seção II – do auxiliar de secretaria e Seção III – 

da escrituração escolar e arquivo; 

Capítulo III serviços técnicos e pedagógicos da organização administrativa, 

com duas seções: Seção I – da supervisão educacional, Seção II – da orientação 

educacional; 
Capítulo IV – dos serviços de apoio técnico, com quatro seções: Seção I – da 

biblioteca, Seção II – mecanografia, Seção III – da alimentação escolar e Seção 

IV – do laboratório de informática; 

Capítulo V – dos serviços auxiliares, com três seções: Seção I – do 

almoxarifado, Seção II –da portaria e vigilância e Seção III – da zeladoria; 

Capítulo VI – dos órgãos colegiados, com uma seção: Seção I – do Colegiado 

Escolar; 

TÍTULO IV – da Organização Didática, com nove capítulos: 

Capítulo I – dos cursos, modalidades e habilitações;  

Capítulo II – do currículo; 

Capítulo III – da educação especial; 
Capítulo IV – do PDE - Plano de Desenvolvimento da Escola; 

Capítulo V – da proposta pedagógica com uma seção: Seção I – das parcerias; 

Capítulo VI – do regimento escolar com três seções: Seção I – do ano letivo, 

Seção II – do calendário escolar e Seção III – da organização pedagógica das 

classes; 

Capítulo –VII da matrícula com quatro seções: Seção I – da época e exigências, 

Seção II – da documentação exigida, Seção III – do cancelamento, Seção IV – 

da transferência; 

Capítulo VIII– da avaliação do ensino-aprendizagem; 

Capítulo IX – dos projetos especiais com uma seção: Seção I – projetos de 

intervenção pedagógica;  
TÍTULO V, da organização disciplinar, com cinco capítulos:  

Capítulo I – do pessoal docente;  

Capítulo II – do corpo discente; 

Capítulo III – do pessoal administrativo; 

Capítulo IV – das sanções e penalidades com duas sanções: Seção I – das 

normas peculiares a discência, Seção II – das normas peculiares ao pessoal 

docente e administrativo; 

Capítulo V – do inquérito administrativo e escolar; 

TÍTULO VI – das disposições gerais (ILHEUS, 2015c – Regimento Escolar). 

 

Conforme as definições do documento, o Regimento Escolar se constitui em um 

instrumento orientador das diretrizes técnico-pedagógicas, administrativas e disciplinares 

nos termos dos artigos 2º, 3º, 4º, 10º e 22º, da LDB/1966, e do artigo da Resolução 

CEE/BA nº 127/1997, que define a estrutura e o funcionamento Escola Bem Viver, com 

oferta da Educação Básica, especificamente, da Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental I (ILHÉUS, 2015c, Art. 1º).  

O 5 º artigo do Regimento Escolar da instituição normatiza que a “criação, 

aglutinação e/ou extinção das salas de aula regidas pela presente norma é competência da 

Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA”, em conformidade como os órgãos próprios do 

Sistema Municipal de Educação. Neste artigo, é realçado no § 2º a Secretaria Municipal 
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de Educação como órgão executor do Plano Plurianual de Educação, e só o Prefeito 

Municipal pode delegar atribuições que visem o uso da rede escolar municipal. 

Das finalidades, objetivos e missão apresentadas no capítulo II desse documento 

define a seguinte organização: I - valorização da identidade dos alunos com resgate aos 

valores da comunidade de origem; II - a participação do Colegiado Escolar, docentes, pais 

dos alunos propondo uma Gestão Participativa; III – a formação continuada dos 

professores qualificando-os para uma prática de excelência no processo de ensino-

aprendizagem; IV – a visão da realidade econômica e social do alunos para ajudá-lo no 

enfretamento do processo tecnológico; e V – a garantia de inclusão de alunos portadores 

com necessidades educacionais especiais. 

Em relação às eleições da Diretoria e dos Conselhos, o título III, no artigo 28º 

estabelece que “as eleições para cargos de Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho 

Deliberativo deverá ser realizado no primeiro bimestre letivo, em Assembleia Geral”, por 

meio de votação. A posse dos eleitos deverá ocorrer a partir dos trinta dias subsequentes. 

A apuração dos votos deverá ser realizada pela “comissão composta pelos candidatos ao 

Colegiado Escolar” (Art. 29). Os membros eleitos terão mandato pelo período de dois 

anos, e com reeleição permitido por uma única vez (Art. 30). Antes de finalizar o 

mandato, deverá ser realizada uma nova eleição, em prazo hábil, para garantir a nova 

composição do Colegiado Escolar, respeitando-se o prazo da administração anterior (Art. 

31). 

O Título III, no capítulo VI, dos órgãos colegiados, estabelece no artigo 57º que 

“os órgãos Colegiados são aqueles que prestam assessoramento administrativo e técnico-

pedagógico da escola”. O artigo 58º define os órgãos Colegiados, os quais são: I– 

Conselho de Classe, II – Colegiado Escolar e III – Caixa Escolar. O Parágrafo único deste 

artigo regulamenta que na escola existe apenas o Colegiado Escolar. Porém, se houver 

necessidade, poderão ser criados outros órgãos colegiados desde que necessários e 

fundamentados em normas legais. 

O artigo 59º estabelece a constituição do Colegiado Escolar tomado por um (01) 

representante de cada segmento da unidade escolar: Diretoria, Corpo Docente, Técnicos 

em Educação, Funcionários, Pais de alunos e Comunidade local. Ainda fica estabelecido 

no Parágrafo único que o diretor da unidade escolar é o Presidente do Colegiado Escolar. 

No segmento dos funcionários estão três subgrupos: o dos professores, o dos 

especialistas de educação e o da equipe administrativa da escola. No outro segmento, 

estão os pais de alunos e o subgrupo de alunos maiores de 16 anos. Nosso caso, a escola 
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não tem participação das crianças no Colegiado por elas serem menores. No entanto, 

talvez fosse uma oportunidade iniciar a inclusão das crianças de 11 e 12 anos nas 

deliberações e ações da escola, afinal a instituição tem como finalidade central a 

aprendizagem das crianças e em seu próprio PPP defende “propiciar o desenvolvimento 

integral da criança, assegurando direitos, criatividade e construir independência” 

(ILHÉUS, 2015 b – PPP). Tem também o segmento de representante da comunidade 

local. A escolha dos membros obedece a quantidade de votos que cada candidato obtenha 

na eleição de seu segmento. Os mais votados tornam-se membros-titulares e cada um 

deles tem um suplente, também escolhido segundo o número de votos obtidos. 

No documento identificamos que o único espaço de participação e deliberação da 

comunidade e dos pais na vida escolar se dá no Colegiado Escolar.  

O Colegiado Escolar, de acordo com o regimento, tem caráter democrático e suas 

deliberações, decisões e ações são aprovadas pela maioria dos membros que o compõe. 

Além disso, ele também deve ter uma programação com reuniões ordinárias e 

extraordinárias. As reuniões ordinárias são regulares e previstas; as reuniões 

extraordinárias são especiais e convocadas por motivos particulares de interesse do grupo, 

e seguem as regras de convocação previstas no Estatuto do Colegiado. O exemplo disso, 

a unidade escolar, antes do seu novo espaço, sofria com assaltos constantes por funcionar 

em diversos Anexos. Nesse período, teve a necessidade de convocação de reunião 

extraordinária para avaliar o fato e decidir o meio mais adequado para prevenir a não 

repetição da situação dessa ordem; “registrar uma ocorrência na delegacia de polícia seria 

o caminho mais viável para que as autoridades da segurança pública estejam mais atentas 

a essa situação que a escola tem passado” (Extrato de uma reunião realizada em 2007, do 

Colegiado Escolar). 

Outro dado importante que destacamos são quanto aos membros titulares e 

suplentes do Colegiado Escolar. De acordo com o regimento, estes são eleitos em 

Assembleia Geral e devem representar, nas reuniões, o segmento que os elegeu (seja os 

pais da comunidade, funcionários, professores, gestão) sem perder de vista o interesse 

maior da escola que é o de atender às necessidades de suas crianças. Além disso, é 

essencial que conheçam a escola e seus usuários (as crianças e suas famílias), consultar a 

legislação e outros textos que sirvam de orientação para o exercício no órgão.  

A Assembleia Geral, por ser uma reunião aberta a toda comunidade escolar, no 

documento descreve que ela precisa acontecer pelo menos uma vez por ano, para que 

sejam eleitos os novos membros representantes do Colegiado Escolar. Presenciamos em 



77 

2016, a primeira Assembleia Geral para eleição e substituição de membros do Colegiado. 

Nela, foram eleitos novos representantes do segmento pai e professores, e substituído o 

presidente do Colegiado Escolar, pela nova diretora, indicada pela gestão municipal atual. 

As Assembleias Gerais exercem o papel importante nas ações e são soberanas nas 

suas decisões, por isso as deliberações, decisões e ações a serem executadas necessitam 

ser conhecidas de todos.  

A restrita participação da comunidade local e dos pais no Colegiado Escolar pode 

ser explicada pela exigência da Secretaria de Educação de Ilhéus centralizar na figura do 

diretor a presidência do Órgão. Essa condição pode legitimar que as decisões colegiadas 

ficam associadas à divisão de tarefas burocráticas, decisões, organizações de eventos e 

acertos dos problemas existentes na escola. 

Pelo Regimento, o Colegiado tem a tarefa de dividir com os pais e a comunidade 

as atividades escolares. Esse espaço no Colegiado demonstra o processo descentralizador 

do sistema escolar, embora constate que a presidência do Órgão esteja ainda na figura do 

diretor. 

 

4.1.3. Estatuto do Colegiado Escolar da Instituição 

 

O Estatuto do Colegiado escolar é um documento orientador do Órgão na escola. 

Race (2017) define o Estatuto do Colegiado, como 

 

um documento de alcance mais restrito do que o Regimento da Escola. Ele 

reúne um conjunto de normas e regras que regulamentam o funcionamento do 

Colegiado da Escola baseado na vontade da comunidade escolar interna e 
externa e na legislação. Não existe um modelo único e geral de Estatuto. Cada 

Estatuto é único porque aborda aspectos importantes para a realidade de cada 

escola. Após analisar o texto proposto do Estatuto, ele deve ser aprovado por 

toda a comunidade escolar em Assembleia Geral. Os membros da Comunidade 

Escolar podem propor mudanças no Estatuto e elas serão incorporadas se 

forem também aprovadas em Assembleia Geral e não violarem a legislação 

(RACE, 2017, p. 5). 

 

Race (2017) ainda complementa que o Estatuto serve também como um 

instrumento que pode tratar de questões mais específicas atendendo as necessidades da 

escola, pois “muitos conflitos podem ser evitados ou ter solução facilitada se a 

comunidade escolar for capaz de prever e tratar dessas situações no Estatuto” (p.5). 

Pontua os seguintes questionamentos que podem ser tratados no documento: 

a) de quantos membros será composto o Colegiado da Escola? Qual o número 

de representantes de cada segmento? 

b) se um membro titular não comparecer a um número X de reuniões, que 

providências devem ser tomadas? 
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c) quais são os critérios de desempate nas eleições do Colegiado? 

d) de que modo um membro da comunidade escolar que não pertence ao 

Colegiado pode incluir um assunto na pauta da próxima reunião do Colegiado? 

e) quem pode convocar reuniões do Colegiado além de seu presidente (o 

diretor da escola)? Em que circunstâncias isso poderá ocorrer? (RACE, 2017, 

p. 6). 

 

O Estatuto do Colegiado Escolar da instituição Bem Viver, elaborado em 1998, 

mesmo ano de elaboração do Regimento Escolar da escola, passou por muitas revisões 

realizadas pela comunidade escolar e membros do Colegiado. As reformulações são 

referentes à constituição e definição do número de membros e do tempo do mandato dos 

representantes eleitos e dados bancários da Instituição para recebimento dos recursos 

advindos do PDDE. 

A primeira reformulação foi em 2003 acerca das definições das normas de 

funcionamento da escola e do espaço Anexo. Em 2007, houve nova reformulação em que 

acrescentou normas de funcionamento de mais dois Anexos e a eleição de novos membros 

do Colegiado. Em 2011, houve reunião com a comunidade escolar para definição dos 

destinos dos recursos recebidos pela escola. Em 2013, foram redefinidas as alterações 

com a inclusão dos novos membros que substituíram os anteriores, nesse período foi a 

instituição da Unidade Executora em substituição ao Colegiado Escolar. Em 2015, última 

reformulação, foram alterados os artigos 09º, 11º, 21º e 30º os quais tratam da constituição 

e definição do número de membros representantes do Órgão e sobre a determinação do 

período em que cada representante deveria exercer em suas funções. Conforme a seguir:  

 

No artigo 9, parágrafo 3 onde lia-se em número (x) de membros, agora leia-se 

em número de três membros. No artigo 11, sobre a diretoria, no parágrafo único 

onde lia-se mandato de (y) anos, agora leia-se mandato de dois anos. No artigo 

21, que delibera sobre o conselho fiscal, onde lia-se: será constituído por (x) 

membros efetivos e (x) suplentes sendo (y) pais e (z) professores, agora leia-

se será constituído por três membros efetivos e três suplentes sendo dois pais, 
dois funcionários e dois professores. No artigo 30, sobre os membros eleitos, 

onde lia-se mandato pelo período de (x) anos, agora leia-se mandato pelo 

período de dois anos (ILHÉUS, 2015c – Ata do Colegiado Escolar). 

 

O Estatuto do Colegiado Escolar está organizado em oito capítulos, incluindo 

seções em cada um dos capítulos, e quarenta e seis artigos, os quais sublinhamos a a 

organização a seguir: 

 

CAPÍTULO I – da constituição e finalidade da organização administrativa, 

com duas seções: Seção I – da constituição e Seção II – da finalidade; 

CAPÍTULO II – da organização administrativa, com cinco seções: Seção I – 
da composição, Seção II – da assembleia geral, Seção III – do conselho 

deliberativo, Seção IV – da diretoria e Seção V – do conselho fiscal;  
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CAPÍTULO III – dos associados – direitos e deveres, com duas seções: Seção 

I – dos associados, Seção II – direitos e deveres; 

CAPÍTULO IV – das reuniões; 

CAPÍTULO V – das eleições da diretoria e dos conselhos; 

CAPÍTULO VI – dos recursos e sua aplicação, com duas seções: Seção I – dos 

recursos e Seção II – da aplicação; 

CAPÍTULO VII – da intervenção e dissolução com duas seções: Seção I – da 

intervenção e Seção II – da intervenção; 
CAPÍTULO VIII – das disposições gerais (ILHÉUS, 2015c – Estatuto do 

Colegiado Escolar). 

 

 

O capítulo I intitulado Da constituição e finalidade da organização administrativa, 

na Seção I da constituição do Estatuto do Colegiado Escolar, estabelece que: 

o Colegiado Escolar da Escola, fundado em 11 de novembro de 1998, na escola 
Bem Viver é uma associação civil sem fins lucrativos, de duração 

indeterminada, com atuação junto à  referida escola, com sede e foro no 

Município de Ilhéus, no Estado da Bahia, e será regida pelo Estatuto (ILHEUS, 

2015c, Art. 1º– Estatuto do Colegiado Escolar). 

 

Todas as decisões deliberadas por este Estatuto são registradas no Cartório de 

Registro Civil do Município de Ilhéus/BA.  

O artigo 2º, na seção II, define que a finalidade o Colegiado Escolar é “colaborar 

na assistência e na formação do educando, por meio da aproximação entre pais, alunos e 

professores, promovendo a integração do poder público, comunidade, escola e família” 

(ILHÉUS, 2015c, Art. 2º– Estatuto do Colegiado Escolar).  

O artigo 3°, na mesma seção, estabelece os fins específicos do Colegiado Escolar 

que a conjunção de esforços, articulação de objetivos e a harmonia de procedimentos, são 

caracterizadas da seguinte maneira:  

 

I – Interagir junto à escola como instrumento de transformação de ação, 

promovendo o bem estar da comunidade do ponto de vista educativo, cultural 

e social; 

II – promover a aproximação e a cooperação dos membros da comunidade 

pelas atividades escolares; 

III – contribuir para solução de problemas inerentes à vida escolar, 

estabelecendo e preservando uma convivência harmônica entre os pais ou 

responsáveis, professores, alunos e funcionários da escola e membros da 

comunidade local;  

IV – cooperar na conservação do prédio e equipamentos da unidade escolar; 

V – administrar, e acordo com as normais que regem a atuação da Unidade 
Executora, os recursos provenientes de repasses, subvenções, convênios, 

doações e arrecadações da entidade; 

VI – incentivar a criação de do grêmio estudantil e trabalhar cooperativamente.   

(ILHÉUS, 2015c, Art. 3º – Estatuto do Colegiado Escolar). 

 

O artigo 4º define a composição do Colegiado Escolar, com os seguintes 

componentes: I – Assembleia Geral; II – Conselho Deliberativo; III – Diretoria e IV – 

Conselho Fiscal (ILHÉUS, 2015, Art. 4º– Estatuto do Colegiado Escolar). O artigo 5º 



80 

determina que a “assembleia geral é constituída pela totalidade dos associados e é 

soberana em suas deliberações, respeitadas as disposições deste Estatuto” (ILHÉUS, 

2015c, Art. 5º– Estatuto do Colegiado Escolar). Ela é convocada e presidida pelo 

Presidente do Colegiado Escolar.  

O artigo 6º que define as incumbências da assembleia são: 

I) fundar a unidade a Unidade Executora Própria;  

II) eleger e dar posse à Diretoria, ao Conselho Deliberativo e ao Conselho 

Fiscal; 

III) discutir e aprovar o estatuto da entidade (ILHÉUS, 2015c, Art. 6º– Estatuto 

do Colegiado Escolar).  

 

O inciso 1º, do mesmo artigo, define que as convocações das reuniões devem ser 

realizadas por escrito, com antecedência mínima de 48 horas para as seções ordinárias, e 

de 24 horas para as seções extraordinárias. O inciso 2º estabelece que as decisões tomadas 

pela assembleia geral só terão validade se aprovadas pela maioria absoluta (primeira 

convocação) e pela maioria simples (segunda convocação) de seus membros, decorridos 

de trinta minutos da primeira convocação.  

O artigo 7º define que a assembleia geral pode ser denominada de ordinária e 

extraordinária. A ordinária deve ser convocada e presidida pelo presidente do Colegiado, 

com até três dias de antecedência. A extraordinária deve ser convocada pelo presidente 

do Colegiado, por dois ou três membros do Conselho Deliberativo ou Fiscal ou por um 

ou três dos associados (ILHÉUS, 2015c, Art. 8º– Estatuto do Colegiado Escolar).  

Atualmente, na referida unidade escolar, as reuniões do Colegiado são proferidas 

tanto pelo/a Presidente (diretora) como pelo/a vice-presidente (vice-diretora), 

respectivamente. A cada dois anos são realizadas eleições para eleger os novos candidatos 

que desejam representar o Colegiado da escola, sempre realizada por meio de reunião 

Ordinária. Toda a comunidade participa e, se candidata os que tiverem interesse em 

representar os seguimentos do Colegiado Escolar. Vale ressaltar que os cargos de direção 

são indicações da Secretária de Educação, portanto, ao final do mandato do gestor 

municipal, mesmo que ainda não tenha vencido o mandato do Presidente do Colegiado, 

ele pode ser destituído do cargo. Embora o artigo 9º destacar que “o exercício da 

Presidência só se revoga se o candidato (a) for democraticamente eleito”. 

O artigo 9º define também que os membros que compõem o Conselho 

Deliberativo - é formado pelo Presidente do Colegiado; Secretário, membro eleito entre 

os representantes do Colegiado Escolar. Na referida escola sempre foi exercido por um 

professor, de acordo com as análises das atas. Os Conselheiros totalizam em três, e são 
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os demais membros do Colegiado. Suas atribuições são descritas na seção 3, art. 10, deste 

Estatuto, com as seguintes normatizações:  

 

a) apreciar o Plano de Ação da Diretoria para o respectivo exercício; b) aprovar 

o Plano de Aplicação de Recursos; c) revisar os balancetes de receitas e 

despesas, apresentadas nas reuniões pela Diretoria, sob emissão de parecer, por 

escrito, com assinatura de, pelo menos, 03 (três) Conselheiros; d) promover 
sindicância para apurar ocorrência de irregularidade no âmbito de sua 

competência; e) determinar a perda de mandato dos membros da Diretoria por 

violação do Estatuto; f) emitir parecer conclusivo sobre matérias levadas à 

apreciação do Colegiado; g) reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre. 

Contudo, as decisões emanadas do Conselho Deliberativo só terão validade se 

houver aprovação absoluta da maioria (ILHÉUS, 2015c, Art. 10 – Estatuto do 

Colegiado Escolar). 

 

O artigo 11º, na seção IV, define que a diretoria é o órgão executivo e coordenado 

pelo Colegiado. O parágrafo único, deste artigo, estabelece que a diretoria deva ser “eleita 

em assembleia geral, para o mandato de dois anos, mediante chapas registradas mínima 

de dez dias, podendo ser reconduzida uma vez por igual período” (ILHÉUS, 2015c, Art. 

11º). Essa diretoria possui em sua composição: um presidente, um vice-presidente, um 

secretário e um tesoureiro (Art. 12º). Vale salientar que tais cargos de direção não são 

remunerados, conforme o Art. 13º. Em caso de vacância de qualquer cargo para o qual 

não seja substituto legal, cabe à Assembleia Geral Ordinária, após data marcada, eleger 

um substituto (ILHÉUS, 2015c, Art. 14º – Estatuto do Colegiado Escolar). 

O Estatuto do Colegiado Escolar reformulado em 2015 teve como participantes: 

Presidente (diretora), vice-presidente (vice-diretora), Secretário (professora da 

instituição) e Tesoureiro (professora da instituição); Conselho Fiscal formado pelo 

presidente (representante das crianças) e mais três membros efetivos (mas que só há o 

registro de uma professora, e funcionário administrativo) e três membros suplentes (um 

auxiliar de serviços gerais, representando funcionários, duas professoras, representantes 

dos docentes).  

Verifica-se que o Colegiado Escolar vem se concretizando como um canal de 

participação da sociedade civil nas instâncias públicas. No entanto, no Sistema de Ensino 

Público de Ilhéus, os cargos de Presidente e vice-presidente estão a cargo do diretor e 

vice-diretor. De acordo com nossas análises das atas, também identificamos que os cargos 

de tesoureiro e secretário estão com o segmento dos professores.  

 

 

Para Abranches (2003), 
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Em uma estrutura participativa como o Colegiado, todos os seus integrantes 

têm condições de se envolver e de assumir uma postura de compromisso com 

a transformação da escola. As pessoas, aí inseridas, podem visualizar e ter 

consciência de que poderão dar e oferecer a sua parcela de contribuição 

(ABRANCHES, 2003, p. 70-71). 

 

O artigo 21º define o Conselho Fiscal como “órgão de controle e fiscalizador do 

Colegiado. É constituído de três membros efetivos e três suplentes” (ILHÉUS, 2015c, 

Art. 21º). O inciso 1º, deste artigo estabelece que o Conselho Fiscal deva ser eleito na 

primeira reunião. Quanto ao inciso 2º define que os pares devem ser formados na primeira 

reunião e presididos por um desses membros.  

O artigo 22º estabelece as atribuições do Conselho Fiscal, tais como: 

 

a) Fiscalizar as ações e movimentação financeira da Unidade Executora 

Própria: entradas, saídas e aplicação de recursos, emitindo pareceres para 

posterior apreciação da Assembleia Geral; b) examinar e aprovar a 

programação anual, relatório e a prestação de contas, sugerindo alterações, se 

necessário, mediante emissão de pareceres; c) solicitar à Diretoria, sempre que 

se fizer necessário, esclarecimentos e documentos comprobatórios de receita e 

despesa; c) apontar à Assembleia Geral as irregularidades, sugerindo medidas 

que julgar úteis à Unidade Executora Própria; e) convocar Assembleia Geral 

Ordinária, se o Presidente da Unidade Executora Própria retardar por mais um 

mês a sua convocação, e convocar a Assembleia Geral Extraordinária sempre 

que ocorrerem motivos graves e urgentes (ILHÉUS, 2015c, Art. 22º – Estatuto 

do Colegiado Escolar). 

 

O Colegiado Escolar foi criado visando atender a legislação nacional e local, mas 

também para possibilitar o processo de democratização da escola pública. No entanto, o 

próprio sistema municipal impõe/limita a participação dos usuários da escola ao 

determinar que os cargos de direção do Órgão, seja de controle do poder público. Esta 

condição impede a Instituição de apresentar possibilidades de inserção e participação de 

todos os membros do Colegiado, em todos os assuntos da escola e da educação. Apesar 

disso, mesmo com imposições e limites, a comunidade tem participado ativamente das 

questões da escola, por isso, a instituição tem sido considerada uma escola referência no 

Município, em que há um efetivo envolvimento das famílias e da comunidade local 

(Anexo 04). 

Percebemos que o aprendizado político dos representantes do Colegiado Escolar 

está sendo construído à medida que se envolvem, opinam, discutem suas ideias propondo 

melhorias para a escola. Destacamos uma reportagem no Blog de Matos (2017) sobre a 

articulação escola - comunidade: 
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Na sessão da terça-feira, 23, o vereador Juarez Barbosa levantou a questão da 

Escola Municipal que, segundo afirmação do senhor Enéas, pai de um dos 

alunos da instituição, enfrenta sérios problemas estruturais. Segundo o 

vereador, o chão da escola precisa de acabamento, algumas paredes estão sem 

pintar e o telhado impede que haja aula em certos locais da escola quando 

chove. “A gente fica triste pela forma como a educação está sendo tratada no 

município, peço que nós possamos olhar com carinho para esta situação”, disse 

o parlamentar (MATOS, 2017). 

 

Nesse sentido, a gestão democrática não se faz sozinha, mas sim com o empenho 

de todos os sujeitos implicados nesse processo. O Colegiado Escolar se constituiu como 

forte aliado nas decisões tomadas na escola, o que justifica o envolvimento dos membros 

que o compõe e fortalece o processo de democratização da gestão da instituição.  

As análises das Atas do Colegiado foram também fontes importantes para 

entendermos o envolvimento escola x comunidade.  Foram, portanto, identificadas 54 

(cinquenta e quatro) atas para análise dessa relação.  

 

4.1.4. Atas do Colegiado Escolar  

 

As atas foram fontes documentais da escola, em que utilizamos para as análises 

das pautas das reuniões, destacando as deliberações, decisões e ações tomadas pelo 

Colegiado. Elas nos ajudaram a compreender como tem se dado a participação da 

comunidade nas discussões da escola, considerando o aprendizado político-pedagógico 

dos representantes no Colegiado Escolar.  

Iniciamos as análises do conteúdo das atas, a partir da exploração da leitura como 

procedimento de interpretação de conteúdos discursivos. Segundo Bardin, a análise de 

conteúdo pode ser considerada como “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1979, p. 38).  

O Colegiado escolar, no período de 1998 a 2016, apresentou 54 (cinquenta e 

quatro) atas redigidas pelos secretários nomeados pelo Colegiado, no livro oficial de atas. 

Para intepretação do material dedicamos a identificar quais foram os assuntos das 

reuniões, e quais deliberações, decisões, ações foram decididas pelo Colegiado Escolar. 

Procuramos igualmente identificar a participação da comunidade nas decisões da escola. 

Para a organização e apresentação das informações das atas do Colegiado, 

separamos as deliberações, decisões e ações identificadas relacionando-as às questões 

pedagógicas, questões administrativas e questões financeiras.  



84 

Marques (2011) define que a deliberação:  

 

não se restringe a uma troca discursiva de argumentos racionais ou a um único 

momento de discussões quando as decisões são tomadas. Para além disso, ela 

é, sobretudo, um processo social de comunicação através do qual os indivíduos 

têm, em uma perspectiva ideal, a oportunidade de se constituírem como 

interlocutores, apresentando seus pontos de vista e suas perspectivas diante dos 

outros, interpelando-os e demandando-lhes a validação de seus argumentos 

após uma discussão baseada no respeito recíproco. Sob esse viés, a deliberação 

pode ser compreendida como uma atividade discursiva capaz de conectar as 

esferas comunicativas formais [...]. A deliberação requer que os indivíduos 
sejam capazes de dialogar através de suas diferenças, sem colocá-las entre 

parênteses. [...] os participantes da deliberação devem negociar as regras e os 

princípios normativos, os quais são responsáveis por definir, ao mesmo tempo, 

a natureza do vínculo existente entre eles e a dinâmica de suas trocas 

argumentativas (MARQUES, 2011, p. 20). 

 

Quanto à decisão, é um ato individual do sujeito inserido em determinado grupo. 

Conforme Canivez (1991 apud Santos; Mortimer, 2001),  

 
A decisão, no entanto, é do indivíduo - inserido no grupo. Como diz Canivez 

(1991), quando se trata de decidir, numa situação sempre particular, o que é 

justo, o educador não pode propor ou impor ao aluno um modelo definitivo, 

que este poderia se contentar em seguir. Não pode designar-lhe, a priori, o 

indivíduo, grupo ou partido que detêm a verdade política. Pode indicar 

precisamente quais são as decisões irracionais ou contrárias ao direito. Mas 

não pode substituir o “juízo comum” dos cidadãos, que se elabora no debate 

coletivo, por um modelo teórico da ação, cientificamente fundado. Porque tal 

modelo não existe. Disso resulta que a educação do juízo político é, 

fundamentalmente, uma educação para a discussão (CANIVEZ, 1991, p.116-

7 apud SANTOS; MORTIMER, 2001, p. 7). 
 

Quanto à ação, podemos tomá-la como a junção da deliberação, capacidade de 

cada indivíduo apresentar suas ideias, e ao expor, seja considerada, principalmente, se 

estas forem diferentes das demais, permitindo aos participantes negociar as regras e os 

princípios os quais são responsáveis por definir; a decisão, nesse sentido, seria expor a 

situação particular, ou que o incomoda, transformando-a em demanda coletiva.  

A quantidade de atas encontradas exigiu uma leitura atenta e criteriosa para 

compreender seu conjunto de informações. Ao longo desses procedimentos dos materiais 

investigados fomos construindo um olhar sobre as deliberações, decisões e ações. A 

perseverança e o trabalho sistemático quanto ao registro das informações presentes no 

material foram essenciais para a conclusão dessa etapa e atingir ao objetivo da pesquisa.  

As atas serviram para compreendermos as deliberações, decisões e ações tomadas 

pelo Colegiado conforme a realização das reuniões e a compreender como tem se dado a 

participação da comunidade escolar e local nas discussões da escola.  
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Iniciamos as análises do conteúdo das atas, a partir da exploração da leitura como 

procedimento de interpretação de conteúdos discursivos. Segundo Bardin, a análise de 

conteúdo pode ser considerada como “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1979, p. 38).  

Todas essas informações foram do levantamento de dados e informações pela 

autora de setembro de 2016 a maio de 2017. 

 

4.1.4.1 As Deliberações, Decisões e Ações das Pautas das Reuniões 

 

As 54 (cinquenta e quatro) atas do Colegiado Escolar, separamos da seguinte 

maneira: I) Período de duração das atas – ano de registro; II) Pauta/objetivos das 

Reuniões; III) Deliberações das Assembleias - ordinárias e extraordinárias; IV) Decisões 

e Ações do Colegiado Escolar da Instituição.  

 

I) Período de duração das atas – ano de registro 

 

Identificamos nas atas iniciais do Colegiado Escolar que elas foram registradas 

uma a cada dois anos, conforme a seguir: em 1998, identificamos a primeira eleição de 

constituição do Colegiado Escolar e aprovação do Estatuto do Órgão. Em 2000, consta 

no registro a formação da segunda eleição e posse dos novos membros do Colegiado. Em 

2003, verificamos a realização de Assembleia Geral para a eleição dos novos 

Conselheiros, e em 2004, reunião do Conselho Deliberativo com pauta do funcionamento 

da Instituição. 

O Estatuto do Colegiado Escolar datado de 2015 estabelece no capítulo IV que 

“os membros eleitos terão mandato pelo período de 02 (dois) anos, permitida a reeleição 

por uma única vez” (ILHÉUS, 2015a, Art. 30 – Estatuto do Colegiado).  

Nos anos de 2005 a 2006, 2007, 2008 nas atas apenas houve realização de reuniões 

para eleição e substituição dos cargos vagos do Colegiado Escolar. Em 2009 houve uma 

reunião para escolha do livro didático. Em 2010, foi registrada duas reuniões para realizar 

eleição e posse dos cargos vagos do Colegiado, e uma reunião para discutir os 

investimentos da verba do PPDE. Em 2011, houve o registro de mais quatro reuniões de 

eleição e posse dos cargos vagos do Colegiado do órgão, de definição do Plano de ação 

da escola e discussão sobre a execução do PPDE acessibilidade. 
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Os registros dos anos de 2013 e 2015 foram assinalados nas atas sobre a eleição e 

posse dos cargos substitutos do Colegiado Escolar da instituição. Além dessas eleições, 

destacou-se em 2013 três reuniões de definição do Plano de Ação da escola, de acordo 

com o recurso do PDDE. Em 2015, foram realizadas reuniões com representantes da 

Secretaria de Educação do município; eleição sobre definição dos bens a serem adquiridos 

com o recurso do PPDE; eleição do grupo de trabalho para participação do Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE Interativo); reformulação do Estatuto do Colegiado 

Escolar e três assembleias ordinárias para indicação dos fornecedores e prestadores de 

serviços para compra de materiais e serviços com recursos do PPDE.  

Em 2016, houve o registro de diversas assembleias realizadas nesse ano, as quais 

destacamos: eleição e posse para substituição de cargos do Colegiado Escolar da 

Instituição, 5 (cinco) assembleias ordinárias de indicação de fornecedores vitoriosos no 

processo de aquisição de materiais permanentes (impressora, Microsystems - aparelhos 

de som e TV) e de manutenção da escola (materiais pedagógicos, de limpeza e utensílios 

domésticos para cozinha).  

Nas atas, do período de 1998 a 2016, os registros mostram que boa parte de 

discussão foi orientada para encerramento de mandatos e constituição de novo Colegiado 

Escolar. Não há justificativas nas atas do por que das eleições terem sido anuais. Porém, 

constatamos que essas mudanças no Colegiado se justificam por conta das frequentes 

substituições da gestão da escola. A realidade do município de Ilhéus/BA possui essa 

característica de mudanças frequentes para indicações nos cargos de direção das escolas.  

 

II) Pauta/objetivos das Reuniões  

 

Em relação às pautas/objetivos das atas do Colegiado Escolar da instituição, 

identificamos nos registros assuntos diversos como: eleição e posse dos membros do 

Colegiado Escolar; definição de Plano de Ação para aquisição de bens e serviços; 

discussões em torno das verbas do PPDE; escolha de livro didático; atualização de 

estatuto; definição e ajustes de horários de funcionamento da escola (entrada e saída das 

crianças); frequência das crianças, atrasos nos horários de entrada e saída; pontualidade 

dos professores; cumprimento de carga horária dos funcionários da escola. 

Os registros mostram que as reuniões foram presididas sempre pela diretoria 

representada pelo Presidente (diretor/a da escola) ou pelo Vice-presidente (vice-diretor), 

do Colegiado Escolar.  
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Embora houvesse pautas diversas, identificamos inúmeras repetições de registros 

ocorridos naquela mesma data, tratando sobre o mesmo assunto que já havia sido 

discutido, o que tornou a leitura um pouco exaustiva. Alguns registros traziam as 

informações sobre as definições dos Planos de Ação da escola e escolha de fornecedores 

para compras com os recursos do PPDE. 

Quanto às eleições, a exemplo dos anos iniciais de instituição do Colegiado 

Escolar, o Órgão só se reunia para realizar eleições e substituições de cargos vagos de 

membros conselheiros. Além disso, identificamos que em repetidas vezes as reuniões do 

Colegiado Escolar foram para discutir o destino das verbas do PPDE, esquecendo-se das 

demais questões que permeiam a escola. 

 

III) Deliberações das Assembleias - ordinárias e extraordinárias  

 

Foram identificados nos registros das assembleias gerais, em sua maioria, assuntos 

relacionados à eleição e substituição dos cargos vagos do Colegiado Escolar da Instituição 

e discussão e definição do Plano de Ação da escola, com o total de 23 reuniões, entre 

2004 a 2015. 

Quanto às assembleias ordinárias, indicação de fornecedores e prestador de 

serviços, horários de funcionamento da escola (entrada e saída das crianças), com o total 

de 18 (dezoito) reuniões.  

Quanto às assembleias extraordinárias discutiu-se sobre o PDDE (definição de 

materiais, execução do PDDE acessibilidade, compra de materiais de apoio pedagógico 

adaptados, discussão com representantes da Secretaria de Educação (obra da escola e 

transferência do Anexo da unidade escolar), mudança de local de funcionamento da 

escola (demanda de reivindicação dos pais da escola), definição de grupo de trabalho da 

instituição, com o total de reuniões 14 (catorze) reuniões. As reuniões totalizam em 54 

(cinquenta e quatro), conforme o número de atas registradas e analisadas em nossa coleta 

de informações. 

 

IV) Decisões e Ações do Colegiado Escolar da Instituição  

 

As decisões e as ações do Colegiado Escolar foram tomadas após as pautas das 

reuniões serem discutidas. As ações foram sobre os recursos, atualização e revisão dos 
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documentos da escola como o Estatuto do Colegiado Escolar, infraestrutura da escola, 

realização de eleições e definição dos assuntos diversos condizentes à realidade escolar.  

A decisão compreendida como forma de expor uma situação particular, ou que 

incomoda, transformando-se em demanda coletiva. Desse modo, decisões e ações 

transformadas em ações coletivas e participativas de todos os representantes do colegiado. 

Logo, os registros apresentaram como decisões, em que efetivamente identificamos, 

principalmente, a presença da comunidade escolar e de todos os membros do Colegiado, 

sobre a organização e desejo para ampliação curricular da escola, inserindo os anos 

iniciais do Ensino Fundamental I, para que as crianças continuassem os estudos na 

Instituição; envolvimento coletivo com reivindicações para retomada da construção da 

escola; pressão ao poder público municipal para a inauguração do prédio próprio da 

escola; definição de pautas que inserissem normas de funcionamento da escola quanto à 

definição de horários de saídas das crianças, do corpo docente e funcionários da 

Instituição; destinos dos recursos; atividades a serem realizadas durante os períodos 

letivos. 

As ações e decisões deliberadas pelo Colegiado Escolar foram importantes, pois 

fortaleceu e envolveu a comunidade escolar e local para melhorias no funcionamento da 

escola, tanto em relação aos aspectos pedagógicos e administrativos, quanto aos 

financeiros. Esses aspectos foram sendo definidos a partir das discussões ora com os 

docentes e da direção, ora como os membros do Colegiado e comunidade local.  

A inserção da comunidade escolar e local nas ações e decisões da escola não se 

constitui uma tarefa fácil, mas é de fundamental importância para o envolvimento de 

todos e construção de parcerias para o enfrentamento de problemas e desafios do 

cotidiano escolar. 

 

4.4.1.2 Questões Pedagógicas, Financeiras e Administrativas – o estudo das atas da 

escola  

Separamos nas atas do Colegiado Escolar da Instituição os assuntos de acordo 

com as questões pedagógicas, questões administrativas e questões financeiras, apesar de 

as três questões estarem imbricadas. Para cada uma dessas questões compreendemos 

como: 

Questões Pedagógicas: apresentam e aprovam projetos pedagógicos; emitem 

resolução de problemas entre professores, alunos e pais; elaboram e atualizam o projeto 

político pedagógico da escola. 
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Questões Administrativas: realizam-se mediante eleição e atualização da 

composição dos membros representantes do Colegiado Escolar; executam reuniões 

periódicas com pais e/ou responsáveis das crianças sobre a infraestrutura da escola 

(construção, reforma, compra de equipamentos, materiais – pedagógicos, limpeza, 

utensílios domésticos e aparelhos eletrônicos); eventos de formação e capacitação dos 

professores; definição do calendário escolar; atualização e revisão do regimento escolar; 

promoção e organização de eventos e festas; definição do quadro funcional da escola.  

Questões Financeiras: implantação e atualização do Colegiado Escolar; discussão 

dos recursos adquiridos em festas, eventos, vendas de rifas para manutenção da escola; 

prestação de contas sobre os materiais comprados; definição de fornecedor e prestação de 

serviços.  

 Percebemos nas análises das pautas das reuniões que a maioria dessas demandas 

realizadas no Colegiado parte da própria escola. Geralmente, as pautas apresentadas nas 

reuniões pela Presidente do Colegiado (diretora da unidade escolar) já vêm definidas e 

sem conhecimento dos conselheiros e da comunidade escolar, as demais vão sendo 

acrescentadas de acordo com as necessidades manifestadas pelos membros, 

principalmente, pelos responsáveis das crianças que compõem o órgão. Identificamos que 

são os que mais reivindicam.  

Embora se evidencie a autonomia dos pais no envolvimento das discussões da 

escola, no decorrer dos registros das reuniões percebemos que, ainda falta uma maior 

articulação dos pais para utilização desse espaço democrático. Na aplicação do 

questionário/entrevista junto aos representantes dos pais, percebemos também a queixa 

de falta de abertura da gestão para que possam ser ouvidos e atendidos nas suas 

reivindicações. 

Quanto às questões pedagógicas, ficou evidenciado que são assuntos oriundos do 

grupo de professores e da direção da escola, com poucas colocações dos demais membros 

do Colegiado Escolar. A elaboração do projeto político pedagógico e do Regimento 

interno da escola, por exemplo, ficaram a cargo exclusivo da equipe pedagógica. A 

comunidade escolar tem uma participação incipiente nesse processo de elaboração.  

Segundo Oliveira (2005), 

A dimensão pedagógica presente no próprio “saber fazer” do processo ensino 

aprendizagem, é imprescindível, pois a construção e sistematização do 

conhecimento e dos saberes se viabilizam através da ação pedagógica; a 

gestão, a organização do processo do trabalho, a prática docente, as ações 

coletivas, a cultura organizacional, o envolvimento da comunidade são 

espaços/instâncias pedagogizadas (OLIVEIRA et al, 2005, p. 41). 
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Essas questões pedagógicas são importantes também envolver a comunidade 

escolar e os membros do Colegiado nas decisões da escola. Elas devem se constituir de 

um espaço para envolvimento de todos os sujeitos, e contribuir aos aspectos constitutivos 

do ambiente escolar e de aprendizagens.  

Quanto às questões administrativas, identificamos a substituição constante de 

membros do colegiado, dos diferentes representantes, inclusive do cargo de Presidente, e 

as discussões sobre a infraestrutura da Instituição. Quanto a esse último assunto, foi 

identificado o maior envolvimento de todos da comunidade escolar e local nas decisões 

da escola. Mas, evidenciamos expressiva manifestação dos representantes responsáveis 

das crianças, e nas discussões indicaram, principalmente, envolver também os 

representantes dos órgãos competentes do Município, como a Secretaria de Educação e o 

Ministério Público.  

As reivindicações para a construção do prédio próprio da escola, posteriormente, 

a inauguração do prédio novo (a manutenção do telhado e a mudança do piso da escola) 

foram assuntos em que identificamos a presença dos pais e da comunidade local, mas os 

demais representantes, funcionários e professores, estavam juntos, sem deixá-los 

sozinhos. 

Paro (2010) define o termo administração como a “utilização racional de recursos 

para a realização de fins” (PARO, 2010, p.766). As questões administrativas no nosso 

entender são atividades meio, pois são caracterizadas pelo gerenciamento dos serviços, 

recursos e de pessoas que fazem parte da escola. Cabe aos membros do Colegiado 

acompanhar a rotina administrativa da escola para contribuir a gestão da escola. 

As questões estruturais da escola ocupou boa parte das reuniões do Colegiado, e  

o envolvimento dos pais foi de fundamental importância. Embora boa parte das decisões 

esteja centralizada nas mãos do diretor da escola. Nesse sentido, concordamos com Werle 

(2003) quando constatou em suas pesquisas, que: 

 

Em colegiados em que o diretor é presidente, prevalece a cultura autoritária de 

chamado de reuniões, a partir de sua decisão, como se privatizando o 

funcionamento do órgão colegiado. Neste caso o conselho escolar se configura 

como dependente da vontade do diretor, não como um instrumento de 

participação dos segmentos da comunidade escolar, mas como um mecanismo 

de servidão do poder (WERLE, 2003, p.173).  

 

Nos registros das atas, os pais têm despertado mais interesse em participar das 

discussões e decisões da escola, opinando sobre seus problemas emergentes.  
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Identificamos nessas atas que a presença dos representantes das crianças nas 

reuniões tem aumentado, principalmente, dos demais componentes do Colegiado Escolar 

como os suplentes, que se ausentam na maioria das reuniões, e das famílias da 

comunidade.  

Quando os assuntos se referem às reivindicações realizadas pelos responsáveis das 

crianças há um maior envolvimento da comunidade, o que indica que a comunidade 

escolar tem reconhecido o espaço do Colegiado como garantia de direitos e a sua inserção 

representa um ganho para a tomada de decisões coletivas e democráticas.  

Nas questões financeiras, na maioria das reuniões, identificamos a discussão sobre 

os recursos recebidos pela escola, embora a gestão não apresentasse as planilhas (cópias 

dos orçamentos) para todos, nos momentos de reuniões. Apenas eram relatados oralmente 

sobre os gastos e compras realizadas dos materiais necessários para manutenção da 

escola. Identificamos também proposições de festas, vendas de rifas e eventos para 

levantamento de recursos para a escola, para compra de materiais. Todos esses assuntos 

foram discutidos em reunião no Colegiado para aprovação ou não.  

As reuniões quando tratou das questões pedagógicas, como dos projetos 

pedagógicos, quadro funcional da escola e participação da escola em outros 

compromissos, nos registros encontramos pouca intervenção dos pais e da comunidade. 

A participação é tímida e, frequentemente, fica a cargo dos professores e gestores. No 

entanto, quanto às questões administrativas e financeiras percebemos a inclusão dos pais 

e da comunidade local para legitimar as reivindicações. 

A representação dos pais e da comunidade local nos assuntos relacionados às 

questões administrativas configurou uma maior participação de todos. Suscitou o 

envolvimento e participação desses sujeitos, o que de certa forma estimulou o interesse 

pelos assuntos da escola, também relacionados com as questões pedagógicas. O 

envolvimento expressivo dos pais nos assuntos da escola produziu um efeito em que 

foram reconhecidos e tornaram-se referência pela comunidade. 

De acordo com Abranches, 

 

consolidar o processo de participação, sobretudo, da comunidade na escola 

como uma possível ocupação de espaços públicos está vinculado à garantia de 

uma construção coletiva, em que a presença e o compromisso sejam atitudes 

constantes dos participantes, para saber o que se quer, por que se quer e como 

se quer, além da inserção de todos nas responsabilidades de elaboração, 

execução e avaliação das decisões na escola, e não apenas na execução ou 

simples presença física na escola. [...] no processo participativo todos tem sua 
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palavra a dizer diante das orientações de ações pedagógicas e administrativas 

da escola (ABRANCHES, 2003, p. 79-80). 

 

A participação pressupõe ação política, que determina uma motivação dos 

indivíduos por meio de princípios, de um movimento para e pelo coletivo, e pela busca 

de liberdade entendida como o alcance da cidadania. Portanto, a conquista da participação 

é uma ação política que precisa ser buscada a todo instante por todos que compõem o 

Colegiado Escolar. 

A experiência participativa possui várias dimensões: primeiro, porque a 

participação não se aprende sem a prática de si mesmo, é necessário vivenciá-la todos os 

dias; ela não se concebe pela leitura de textos ou palestras, ela se revela participando; e 

segundo, por que a participação, enquanto, o sujeito se assume, e reivindica por meio da 

luta por direitos e pelo bem-estar comum, representa a força coletiva, e do exercício da 

cidadania (ABRANCHES, 2003).  

A inserção dos representantes da comunidade na estrutura colegiada pode 

propiciar um aprendizado político que se orienta pela capacidade de elaboração de novas 

maneiras de participação, com mais qualidade. Esse exercício favorece o conhecimento 

de dinâmicas e estratégias a serem adotadas na escola pública. O que remete a tarefa de 

identificar as necessidades de organização que emergem no contexto escolar e da 

articulação política para a conquista de espaços no grupo.  

Nesse sentido, quando a comunidade escolar e local assumem seus respectivos 

papeis na discussão e deliberação nos assuntos da instituição, isso se torna um meio para 

responsabilidade pela educação e bem-estar das crianças. A participação da comunidade 

está condicionada, muitas vezes, pela presença de seus filhos nessa escola.  

O que percebemos é que o Colegiado contribui na vivência e nas relações 

estabelecida na escola, abrindo para o diálogo entre seus membros, que tem diversos 

interesses. A prática de participação abre caminhos à aprendizagem de novas estratégias 

de negociação, elaboração de ideias e discursos, configurando-se em potencial de 

aprendizado político que vai se formando e preparando o sujeito político. 

4.3 Dos documentos aos Sujeitos da pesquisa 

 

Para a realização das entrevistas com os atuais e ex membros, apresentamos, 

individualmente, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE (Anexo 1) sobre 

o objetivo da pesquisa, e esclarecemos sobre o anonimato de todos os envolvidos. A 

entrevista teve como procedimento inicial a elaboração de um questionário (Anexo 02) 
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composto de 19 (dezenove) questões específicas sobre a participação no Colegiado 

Escolar.  

O critério de escolha foi selecionar os atuais e ex-membros do Colegiado Escolar 

que ajudaram a constituir o Órgão e as atividades da escola. 

Para as análises das entrevistas, recorremos às transcrições das falas dos sujeitos, 

separando para cada questão respondida pelo entrevistado os seguintes posicionamentos: 

sabe, não sabe, concorda, não concorda, positiva, negativa, parcialmente e argumentos. 

As falas foram respeitadas literalmente, fazendo somente o uso da correção gramatical.  

As questões foram organizadas em blocos, a cada bloco foi realizada a leitura das 

respostas dos entrevistados, e verificado a coerência de respostas ao que foi perguntado. 

Agrupamos as questões 01 e 03 por se tratarem de questões complementares em termos 

de respostas, como o tempo de participação no Colegiado Escolar e das respectivas 

funções exercidas. As demais questões foram analisadas individualmente. 

 

Quadro 5 – Organização do Questionário em blocos de respostas às questões 

QUESTÃO – 01 e 03. Tempo de participação e a função exercida no Colegiado Escolar 

ENTREVISTADOS SABE NÃO SABE PARCIALMENTE ARGUMENTOS 

QUESTÃO – 02 - O que levou a participar do Colegiado? 

ENTREVISTADOS SABE NÃO SABE PARCIALMENTE ARGUMENTOS 

QUESTÃO - 04. Conhece a história do Colegiado Escolar da escola? 

ENTREVISTADOS SIM NÃO PARCIALMENTE ARGUMENTOS 

QUESTÃO – 05. Qual tem sido o (s) desafio (s) de participar como componente? 

ENTREVISTADOS NEGATIVO POSITIVO PARCIAL ARGUMENTOS 

QUESTÃO – 06. Como ocorre a eleição do Colegiado? 

ENTREVISTADOS SABE NÃO SABE ARGUMENTOS ARGUMENTOS 

QUESTÃO – 07. Qual a frequência das reuniões do Colegiado? Há local e horários específicos para realiza-la? 

ENTREVISTADOS SABE NÃO SABE ARGUMENTOS ARGUMENTOS 

QUESTÃO – 08. Recebe com antecedência a lista das pautas? 

ENTREVISTADOS SIM NÃO PARCIALMENTE ARGUMENTOS  

QUESTÃO – 09. Concorda com as pautas apresentadas para serem discutidas nas reuniões? 

ENTREVISTADOS CONCORDA NÃO CONCORDA PARCIALMENTE ARGUMENTOS  

QUESTÃO –10. Existe caderno de registro de pautas das reuniões? Já teve acesso às informações descritas das reuniões? 

ENTREVISTADOS SIM NÃO PARCIALMENTE ARGUMENTOS 

QUESTÃO – 11. Há participação ativa de todos os membros? 

ENTREVISTADOS SIM NÃO PARCIALMENTE ARGUMENTOS 

QUESTÃO – 12. A participação dos membros do Colegiado tem refletido em mudanças positivas ou negativas para a 

escola? Se houver, pode citar? 

ENTREVISTADOS POSITIVA NEGATIVA PARCIALMENTE ARGUMENTOS 

UESTÃO – 13. Qual é a participação do Colegiado Escolar na gestão da escola? 

ENTREVISTADOS POSITIVA NEGATIVA PARCIALMENTE ARGUMENTOS 

QUESTÃO – 14. Conhece o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar da escola? Caso, conheça suas informações 

influenciam nas decisões da escola? 

ENTREVISTADOS SIM NÃO PARCIALMENTE ARGUMENTOS  

QUESTÃO – 15. O Colegiado Escolar acompanha as decisões tomadas no Conselho de Classe e demais Conselhos da Escola, 

e compartilham as ações? 

ENTREVISTADOS SIM NÃO PARCIALMENTE ARGUMENTOS 
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QUESTÕES – 16. Como avalia participação no Colegiado Escolar? 

ENTREVISTADOS POSITIVA NEGATIVA PARCIAL ARGUMENTOS 

QUESTÃO – 17. Conhece a história da Escola? 

ENTREVISTADOS SIM NÃO PARCIALMENTE ARGUMENTOS 

QUESTÃO – 18. Em que ano a escola foi fundada? 

ENTREVISTADOS SABE NÃO SABE PARCIALMENTE ARGUMENTOS 

QUESTÃO – 19. Por que se tornou Ensino Fundamental? 

ENTREVISTADOS SABE NÃO SABE PARCIALMENTE ARGUMENTOS 

Fonte: Quadro de questões elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

Para a interpretação dos dados, realizamos os registros a partir de um quadro com 

a transcrição das entrevistas direcionadas aos atuais e ex-membros do Colegiado Escolar. 

Tabulamos e analisamos conforme a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011). A 

leitura e análise dos questionários/entrevistas foram realizadas e separadas por questões. 

A aplicação dos questionários ocorreu entre os dias 06 a 23 de julho de 2017, com 13 

(treze) atuais e ex-membros do Colegiado Escolar da Instituição.  

 

4.3.1 Análise de Conteúdo das entrevistas com os atuais e ex-membros do Colegiado  

 

Para a análise do conteúdo das 13 (treze) entrevistas que realizamos com os atuais 

e ex-membros do Colegiado Escolar, 9 (nove) são atuais representantes e 04 (quatro) são 

ex-membros. Adotamos como critério de escolha ouvir os sujeitos para compreendermos 

o que sabem sobre o Órgão, como são resolvidas as decisões e ações do Colegiado. 

Para facilitar a leitura do capítulo, repetimos abaixo o quadro 6, em que 

identificarmos os sujeitos da pesquisa e os cargos que representam: 

Quadro 6 – Sujeitos da pesquisa– atuais e ex membros do Colegiado Escolar da Instituição 

SUJEITOS DA PESQUISA SEGMENTOS DENOMINAÇÃO TOTAL 

Presidente   Diretora 
D1e (Ex) 

   D2a (atual) 
02 

Vice-Presidente  Vice-diretora 
V1e (Ex) 

   V2a (atual) 
02 

Secretaria Professora10 S1 01 

Tesoureira  Professora11 T1 01 

Conselho Deliberativo  

Representantes das crianças 
Pais/responsáveis 

R2 (atual) 
R3 (atual) 

02 

Professor P1 01 

Funcionário  F2a (atual) 01 

Conselho Fiscal  

Representante das crianças 
Pai/responsável 

R1e (ex) 01 

Funcionário  F1e (ex) 01 

 Professor P2 01 

 
10 O cargo de Secretário do Colegiado pode ser ocupado por qualquer membro eleito, mas até o momento 

encontramos registros apenas com a representação de professores. 
11 O cargo de Tesoureiro do Colegiado pode ser ocupado por qualquer membro eleito, mas até o momento 

encontramos registros apenas com a representação de professores. 
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                    TOTAL 13 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

As questões 01 e 03 tratam do tempo de participação no Colegiado Escolar e das 

respectivas funções exercidas. Fizemos a junção das questões por se tratar de participação 

dos membros no Colegiado. Dos 13 (treze) entrevistados, 11 responderam que sabem do 

período de participação no Colegiado e 02 responderam que sabem parcialmente da 

participação. Dos atuais participantes, o tempo está em torno de cinco anos de atuação, e 

alguns desses, apenas 5 meses; para os ex-membros está entre seis anos a oito anos e meio 

de participação.  

Quanto às funções exercidas, dos 13 entrevistados, 06 responderam que nunca 

participaram no Colegiado exercendo outra função anterior, a não ser função de 

Presidente, Vice-presidente, Suplentes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, 

Tesoureira; outros 04 responderam que permanecem exercendo a mesma função de 

quando foram eleitos no Colegiado, ou seja, de Titular do Conselho Fiscal, Suplente do 

Conselho Fiscal, Ex-Presidente, e Suplente do Conselho Deliberativo; e 03 mudaram de 

função para Tesoureira, Titular do Conselho Fiscal e Vice-presidente. 

Na questão 02, perguntamos: O que os levaram a participar do Colegiado? A 

equipe da direção, representada pelas duas diretoras e as duas vice-diretoras, tanto as 

atuais quanto as ex responderam que suas participações são pelo exercício do cargo que 

ocupam na escola. Os dois representantes dos funcionários, um representante das crianças 

e duas professoras responderam que suas participações foram por indicação da diretora; 

os demais, a Tesoureira e três representantes das crianças, justificam que participaram por 

interesse próprios, pois queriam contribuir com a escola, e apresentaram os seguintes 

argumentos sobre suas participações:  

Eu sou bem presente nas escolas em que meus filhos estudam, por isso penso 

que minha participação no Colegiado é muito importante porque penso que 

através dele sei que é uma forma da gente está respaldado, juridicamente, para 

fazer cobranças, e contribuir de forma legal (Representante das crianças atual). 

 

Foi quando o bairro estava com uma unidade pequena, onde tinha cerca de 

duzentas crianças e aí o espaço era inadequado para elas brincar, pois também 

estavam estudando em espaços alugados pela prefeitura. E aí o padre, 

responsável por um desses espaços, disse que não ia ceder esses espaços para 

essas crianças ficarem. Então, fomos a busca de espaços, daí nós observamos 

que o bairro tinha um local para construir a escola. Essa construção havia 

começado há anos, mas estava parada. Aí a gente observou que poderia ser 
feita essa escola num local só para todas essas crianças, em vez de ficar 

alugando espaços. Daí começou a nossa luta, quando trouxeram a proposta de 
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remover essas crianças do nosso bairro Flores12 para outro local, outro bairro 

[...] (Representante das crianças atual). 

 

O interesse em participar das decisões da escola juntamente com os pais, mas 

também, para conscientizar/sensibilizar os pais da importância de se 

organizarem para reivindicar uma escola de qualidade (conclusão da obra/ 

prédio da escola) junto as autoridades competentes (Tesoureira/T1). 

 

A participação dos pais nas decisões e na luta por melhorias para a escola 

fortaleceu e garantiu caminhos para um espaço mais democrático. O envolvimento da 

comunidade escolar para construção de uma nova escola foi uma ação importante que 

mobilizou toda comunidade escolar e local. O ponto positivo dessa ação foi a 

descentralização do poder de decisão na mão do diretor, e o fortalecimento da 

representação dos pais neste Órgão colegiado. 

Identificamos que a composição do Colegiado, nas representações de funcionários 

e professores, se dá pela indicação da diretora, mas mesmo assim, o envolvimento da 

comunidade local e dos responsáveis pelas crianças não foi menor em termos de ação e 

de decisão.  

Na questão 04, fizemos um bloco de respostas, e indagamos se conheciam a 

história do Colegiado Escolar da escola. Dos 13 entrevistados, 06 responderam que 

conheciam parcialmente, 04 disseram que não conhecem, e 03 afirmaram que conhecem. 

Dos membros entrevistados, um apresentou a seguinte justificativa: 

 

Ele começou a ser atuante quando surgiu a ideia da escola. A escola demorou 

de sair, aí teve uma reunião com a Secretaria de Educação, pois queriam levar 

os alunos para outra escola, queriam pegar os ‘meninos’ aqui de ônibus e levar 

para outra escola. Foi então que se reuniram os pais, e a partir daí o Colegiado 

se tornou ativo (Professora/P1). 

 

Outro respondeu que “quando chegou à escola, em 2013, já existia o Colegiado, e 

que ele sempre foi atuante” (Professora/P2). Já a Secretária respondeu que conhece a 

história parcialmente, e explica que passou “a conhecer mais o Colegiado da escola a 

partir do momento da construção, quando ouvi sobre as reuniões, que os pais se 

organizaram. [...] não sabia nem quem era que participava” (Secretaria/S1). 

Na questão 05, sobre os desafios de participar do Colegiado, os entrevistados 

argumentaram sobre os desafios que encontraram ao se envolver com o Órgão. Dentre os 

argumentos destacamos a fala de um dos representantes das crianças atual/R2a, que 

salienta positivamente:  

 
12 Nome fictício do bairro. 
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Os desafios na realidade são vários, a gente pode pontuar: a compreensão do 

próprio Colegiado em trabalhar com um objetivo de alguns professores e 

profissionais, e dos pais também. [...] é a gente tentar passar a ideia de que 

existe uma representação [...]. O maior desafio é propor a ideia e despertar 

interesse que elas venham participar (Representante das crianças atual/R2a). 

 

Outro representante das crianças atual/R3 justifica negativamente sobre a falta de 

autonomia na escola, e comenta que  

 
As comunicações, a indiferença que há entre a escola e o Conselho, há falta de 

uma clareza. Ausência de materiais adequados para a gente poder usar em 

nossas reuniões. E os horários e dias das reuniões que não são marcados com 

antecedência, pois não tem um cronograma adequado (Representantes das 
crianças atual/R3a). 

 

As respostas demonstram que a participação dos membros tem se tornado 

desafiante, principalmente porque alguns relatam dificuldade na abertura para a garantia 

da tomada de decisões. Os desafios encontrados estão relacionados a manterem reuniões 

sistemáticas com aviso antecedência, e o acesso mais flexível. 

Na questão 06, sobre a eleição do Colegiado, todos afirmam ter conhecimento de 

como ocorre o processo de eleição do Órgão na escola. Dos 13 membros, apresentamos 

três argumentos dos entrevistados que justificam sobre a eleição do Colegiado, como: 

 

Se faz uma reunião convocando pais, professores, direção e começa o processo 

de eleição. Primeiro de quem tem interesse de participar do Colegiado, depois 

se faz a votação daquelas pessoas que se candidataram (Secretária/S1). 

 

Há um convite para a comunidade escolar, como uma palestra sobre a 

explicação do que é o Colegiado Escolar na escola, explicando sobre as 

funções e o papel de cada um, depois os pais e os demais interessados da 

comunidade escolar se candidatam. E, assim é iniciado as votações e se realiza 

eleição (Professora/P2).  
 

A direção convida a comunidade escolar e os pais, alguns dos pais e outras dão 

seus nomes faz a votação daqueles que querem participar do Colegiado. Assim, 

a eleição acontece com aqueles que se candidataram e ficam eleitos os que 

foram escolhidos durante a votação (Representante das crianças/R2a). 

  

Na questão 07, trata-se das frequências, horários e local das reuniões. Os 

entrevistados responderam que sabem das reuniões e elas são realizadas de acordo com 

as necessidades que o Colegiado apresenta. O local é sempre na sala da direção, em 

horários alternativos. A Vice-diretora atual/V1a destaca que as reuniões acontecem “mais 

ou menos de quatro em quatro meses, na sede da escola”. A Professora/P2 esclarece  

Eu nunca percebi com frequência as reuniões do Colegiado. Ele só é 

convocado quando há necessidade, ou seja, quando é para discutir sobre 

dinheiro que entra na escola ou quando há algum problema. Não tem nenhum 
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cronograma. Tudo acontece na escola, não há horários específicos 

(Professora/P2). 

 

Segundo Gohn (2006) mais do que implantar um Colegiado que possa pensar, 

estruturar e prezar pelos objetivos da escola, há a necessidade de constituir um espaço 

que realmente cumpram com a função de compartilhamento da gestão escolar e que 

considerem as formas de participação da comunidade escolar no colegiado de acordo com 

a disponibilidade de seus usuários. Isso significa pensar em horários flexíveis para 

reuniões, de maneira, e de fato, promover a participação da comunidade escolar e local. 

A ausência de um cronograma determinado das reuniões dificulta ações mais 

sistemáticas, dando lugar às ações pontuais. 

No bloco 08, trata-se das pautas das reuniões e perguntamos se todos recebem 

com antecedência. Dos 13 entrevistados, 03, sendo a atual e a ex vice-presidente, afinal 

são elas que montam a pauta, e um dos ex responsáveis das crianças, responderam que 

recebiam; 04, como a Professora/P1, dois representantes das crianças, e um representante 

dos funcionários, disseram que não recebiam; e 06, sendo a atual e a ex Presidente, a 

Secretaria, a Tesoureira, Professora/P2, um representante dos funcionários atual, 

responderam que recebiam as pautas parcialmente por meio informativo oral, nada por 

escrito.  

Os pais e os representantes de funcionários e professores relataram que nunca 

sabem do que vai tratar as pautas das reuniões, pois não recebem com antecedência. 

Normalmente, a pauta é descrita de forma oral, ou constam nos informes de convocação 

da reunião, como relata um dos representantes do Colegiado: “Sabemos o que vai 

acontecer, mas dizer que tem uma pauta não. Porém, na convocação do aviso já vem 

previamente informando o que será discutido na reunião, a depender da necessidade 

amplia” (Professor/P1).  

Na questão 09, questionamos se concordam com as pautas discutidas em reunião. 

Dos 13 entrevistados, 09 responderam que concordam; um ex representante dos 

funcionários respondeu que não concorda porque “não havia pauta” (ex representante dos 

funcionários); e três, sendo a Presidente atual, a Secretária e um representante das crianças 

atual, responderam que concordam parcialmente. Destes, destacamos as justificativas que 

se assemelham, como da Ex Diretora atual/D1e, da Tesoureira/T1 e da Professora/P2: 

 

Durante o período em que participei do Colegiado, oito anos e meio, todas as 

pautas discutidas no momento das reuniões tinham importante relevância. 

Porém, só ficavam sabendo no momento da reunião. Depois de quatro anos na 
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outra gestão, eu era informada, por escrito, anteriormente nada, e na minha 

gestão continuei a mesma prática (Ex Diretora/ D1e). 
 
Como não sou informada da pauta com antecedência, por vezes, só tenho 

conhecimento na hora em que a reunião está acontecendo. Acredito que na 

reunião deveriam ser discutidos todos os assuntos que são pertinentes ao 

Colegiado (Tesoureira/T1). 

 
A gente concorda, porque na realidade já sabemos o que já foi discutido sobre 
as necessidades antes. Geralmente, o representante de pais conversa comigo 

[coordenadora], depois com a diretora, aí na convocação já se apresenta o que 

vai ser discutido como pauta na reunião, por isso há a concordância 

(Professora/P2). 

 

 

Identificamos como respostas que não se assemelham, os seguintes argumentos:  

 

Na realidade [...] a reunião tem que ter uma programação de quem vai falar, 

pois acho importante para poder não haver atropelamento dos assuntos 

abordados para que se tenha um foco [...]. Então, tem que ter um cronograma 

(Representante das crianças atual/R1a). 

 

Tem algumas que não concordo, mas a gente discute, mesmo que não haja 

concordância a gente entra em discussão para chegar a uma decisão. Pois, nem 

sempre as pautas que são discutidas condizem ao que esperamos que fosse 

discutido naquela reunião (Diretora atual//D1a). 

 

Eu acredito que tudo que envolve melhoria na aprendizagem das crianças, e o 
que venha favorecer as crianças e a escola, e tenha uma parceria entre a escola 

e comunidade com certeza, isso aí será melhor. Pois, teremos um fruto com 

bom desempenho de todos (Representante das crianças/R1).  
 

Na questão 10, questionamos os membros sobre a existência de algum caderno 

específico para os registros das reuniões e se já tiveram acesso a ele. Todos os 

entrevistados responderam que existe esse caderno. Quanto ao acesso somente um 

representante das crianças atual/R3a respondeu “nunca tive acesso”. Os demais disseram 

que sim. Destacamos a fala da Tesoureira/T1 que argumentou que: 

 

Nas gestões anteriores ao qual fiz parte existia uma pasta com a ata do 

Colegiado, folhas de frequência das reuniões, e eu tinha livre acesso. 

Atualmente, na gestão 2017, esse acesso não é tão facilitado, nem tenho 

conhecimento se existe mais essa pasta. Agora, tem o livro de atas 

(Tesoureira/T1). 

 

Nessa questão percebemos que o acesso às pautas por parte dos membros tem 

ocorrido. Nossa inserção a escola e o acesso às pautas do Colegiado Escolar em 2016, 

inicialmente, foi um desafio porque o livro de atas ficava armazenado no armário da 

escola, e dependia da liberação da gestora que ficava com a chave do armário e nem 

sempre se encontrava na Instituição. Mas, ao conversarmos com a diretora sobre a 
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importância da nossa leitura para análise das atas, ela passou a deixar a chave do armário 

com a vice-gestora, o que facilitou nosso acesso ao livro de atas.  

Em 2017, com a nova direção da escola reapresentamos os objetivos da pesquisa, 

e a diretora nos deixou bem à vontade com o acesso ao livro, quando solicitado, sendo a 

consulta sempre na escola, para realizar a leitura dos registros. 

Na questão 11, perguntamos se todos os membros do Colegiado Escolar têm 

participação ativa no Órgão. Dos 13 membros entrevistados, 07 responderam que têm 

participação ativa; 06 responderam que participam parcialmente. Para justificar, um dos 

entrevistados, o representante das crianças atual/R3a, afirmou que “têm pais mesmo que 

eu nunca vi, e nem sei nem quem é. Quanto aos outros membros, alguns não participam”.  

Quanto aos que participam ativamente, apresentaram os seguintes argumentos: 

 

De optar, dar opinião todos têm sim, mas somente nas reuniões [...] quanto aos 

movimentos de passeatas nas ruas os pais são mais ativos nessa coisa de ir para 

as ruas, fazer reivindicações por meios do rádio e da televisão. Essas ações e 
participações são mais dos pais das crianças (Professora/P1). 

 

Sempre tem um grupo que participa mais. Esse grupo era composto de um 

representante dos funcionários, responsáveis das crianças, diretora e vice-

diretora da escola, e de professores (Ex vice-diretora/V2e). 

  

Já os que responderam que a participação dos membros tem ocorrido 

parcialmente, apresentam os argumentos de que: 

 

Eu nunca vi uma reunião de ter todos os membros do Colegiado, sempre estão 

presentes os representantes de pais, secretário, professores, tesoureiro, diretora 
e vice-diretora, mas na reunião sempre faltava um ou dois membros. Porém, a 

maioria está sempre presente (Secretaria). 

 

Tem pais que representam o Colegiado que nunca vi, e, pra falar a verdade, 

nem sei quem é. Quanto aos outros membros, alguns não participam mesmo. 

Só consta o nome dizendo que faz parte do Colegiado, mas não frequentam as 

reuniões (Representante das crianças/R3a). 

 

Das respostas apresentadas compreendemos que enquanto alguns dos membros se 

comprometem com o Colegiado, participando ativamente das decisões e ações do Órgão, 

os outros tem uma participação parcial, quando não faltam às reuniões. O que inviabiliza 

um maior envolvimento da comunidade escolar e dos membros no Colegiado. 

No bloco 12, questionamos se a participação dos membros tem refletido em 

mudanças positivas ou negativas para escola. Todos responderam positivamente. Dessas 

mudanças positivas, destacamos os argumentos de Professora/P1, Diretora atual/D2a, 

dois representantes das crianças atuais/R2a e R3a: 
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[...] Em geral, tem muitos pais que não tem consciência ainda do que é o 

Colegiado, eles não conhecem e não tem muita noção, que existe um Colegiado 

que pode estar ajudando a administração da escola, a gestão da escola. Tem 

muitos pais que não tem muita consciência [...]. Ainda falta a consciência de 

muitos pais do que é o Colegiado, qual a sua função, e deixar claro que eles 

juntos ao Colegiado podem fazer isso, e que isso aqui [a escola] também é 

deles, é da comunidade (Professora/P1). 

 
A busca de melhorias para a escola vem muito através da participação do 

Colegiado. O diretor solicita, mas a força do Colegiado tem ajudado bastante, 

pois acho que está bem visível (Diretora atual/D2a). 

 

Tem tido resultado positivo. Por exemplo, conseguimos cuidador, profissional 

para tender crianças com necessidades especiais; uma professora de co-ensino, 

para as aulas de funcional, [...]. Isso foi tudo a partir das ações do Colegiado. 

Dentre outras coisas, como a questão da mobilização do pessoal da Prefeitura 

está vindo à escola para nos ouvir. Duas salas que foram pintadas, a 

brinquedoteca e a sala de multifuncional (Representante das crianças 

atual/R2a).  
 

Desde a construção da escola, consegui professores [cuidadores] para o ensino 

das crianças com necessidades especiais; melhorias da merenda; e tentaremos 

conseguir melhorias para o piso da escola. [...] considero que o Conselho é uma 

porta aberta para que venha ser tomadas as decisões, e elas sejam validadas, 

porque é uma maneira de fiscalizar o que há e o que não há na escola. Pois, 

muitas vezes os pais não sabem o que acontecem, e essas reuniões é um 

benefício que a gente traz para mostrar a eles o que é de positivo e negativo. 

Logo, é uma rica e única oportunidade que a gente tem para mostrar a eles o 

que há na escola, porque na escola não há transparência [...] (Representantes 

das crianças atual/R2a). 

 

O Órgão na Instituição tem apresentado contribuições/mudanças importantes e 

positivas, mas que ainda necessita de maior envolvimento da comunidade para seu 

fortalecimento. As ações dos membros tem tornado o colegiado ativo, conforme as 

reinvindicações pelos representantes das crianças e da comunidade local, principalmente, 

para finalização das obras do prédio próprio da escola, melhorias da infraestrutura da 

escola. O fortalecimento do Colegiado com decisões coletivas tem gerado mudanças 

positivas para a escola. Contudo, pelas nossas observações, e participação em algumas 

reuniões de colegiado e nas análises das atas percebemos que o envolvimento das famílias 

e da comunidade não podem se restringir a ações pontuais, mas que podem utilizar dessas 

estratégias para mudanças nas práticas e imprimir a gestão democrática na escola.  

Vejamos que a questão 13, sobre a participação do Colegiado Escolar na gestão 

da escola, indica que a influência do órgão na gestão da escola. Dos 13 membros 

entrevistados, 12 responderam que a participação do Órgão na gestão da escola tem sido 

positiva. E, somente um dos entrevistados, representante das crianças atual/R3, respondeu 

que essa participação tem sido negativa, e argumenta que: 
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A participação do Colegiado na gestão da escola tem sido limitada. Inclusive 

já tivemos muitas reclamações sobre isso, a gente ver os que preenchem o 

espaço e os que deixam vazio [...] a gente faz observações daqueles que 

progridem na escola e daqueles que não progridem. Pois, a gestão que está 

acaba deixando a desejar, pois é preciso mais envolvimento dela para que o 

Colegiado possa ajudá-la. [...] o que depende muito do querer de cada um 

(Representante das crianças/R3a). 
  

A Secretária/S1 e a Professora/P2, ambas representantes atuais do Colegiado, 

respondem positivamente em relação à participação do Colegiado Escolar na gestão da 

escola, mas destacam que essas participações são mais evidenciadas nas questões 

financeiras e administrativas da escola, afirmam que  

 

Algumas decisões são tomadas pela gestão, ela participa com o Colegiado. O 

Colegiado opina na questão de verbas do PDDE do que se pode fazer, por 

exemplo; a questão do próprio andamento da escola, da rotina, dos problemas 

externos e internos em que o Colegiado está sempre junto com a gestão. A 

gestão da escola acho muito participativa e democrática (Secretaria/S1). 

 
Vejo mais no sentido da estrutura física, quando se vai comprar alguma coisa 

se convoca o Colegiado para decidir a compra. Fora isso, há a participação dos 

pais também, e a gestão está sempre presente (Professora/P2). 
 

Importante essas respostas porque as duas representações reconhecem que as 

famílias e a comunidade estão mais presentes nas questões administrativas e financeiras 

da escola. Vale ressaltar também que todas as duas foram indicações da direção, portanto, 

reverberaria mal elas discordando de quem as indicaram para o cargo.  

De acordo com Hora (1994) 

 

Para a comunidade participar da gestão de uma escola significa inteirar-se e 
opinar sobre os assuntos para os quais muitas vezes se encontra despreparada; 

significa todo um aprendizado político e organizacional (participar de 

reuniões, darem opiniões, anotar, fiscalizar, cumprir decisões); mudar sua 

visão de direção de escola, passando a não esperar decisões prontas para serem 

seguidas; significa, enfim, pensar a escola não como um organismo 

governamental, portanto externo, alheio, e sim como um órgão público que 

deve ser não apenas fiscalizado e controlado, mas dirigido pelos seus usuários 

(HORA, 1994, p. 134). 

  

Identificamos, no entanto, que o Colegiado da Instituição tem tido grande 

influência na gestão da escola, principalmente nas tomadas de decisões sobre questões 

fundamentais da educação, o direito à educação em espaços adequados e dignos para a 

formação das crianças. Essas decisões têm envolvido a comunidade escolar para o 

fortalecimento do Órgão. O Colegiado Escolar por se constituir em um importante órgão 

que tem por função auxiliar a gestão da escola, na instituição investigada tem exercido 

um papel importante de mudanças que também refletem nas questões pedagógicas.  
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Em relação à questão dos documentos da escola, na questão 14 perguntamos aos 

entrevistados se “conheciam o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar da 

escola? Caso conhecessem suas informações influenciam nas decisões da escola? ” Dos 

13 entrevistados, 08 responderam que conhecem os documentos da Instituição e 

influenciam nas decisões da escola; 03, representantes das crianças, responderam que não 

conhecem e não apresentaram argumentos; 01, a Secretaria, respondeu que conhecia 

parcialmente; e 01, a representante dos funcionários atual, não soube responder.  

Quanto aos 08 membros que responderam que conhecem o PPP e o Regimento 

Escolar, destacamos as seguintes respostas: 

 

Os documentos foram revisados e nós estávamos aqui na escola, a gente 
conhece. Tudo foi passado no momento do planejamento. E tem sido de grande 

influência nas decisões da escola (Professora/P1). 

 

A última vez que a gestão proporcionou momentos de estudos com o PPP e o 

Regimento foi na gestão de 2016, durante a jornada pedagógica. Em 2017, não 

houve esse momento, nem a gestão faz referência a tais documentos 

(Tesoureira). 

 

Com certeza, os documentos propõem a participação ativa da família na escola, 

e é importante que a gestão lembre-se constantemente de promover essa 

imbricação (Ex Diretora). 
 

Conheço. E influencia em todos os sentidos, por exemplo, na questão 

pedagógica, administrativa, financeira, enfim, tudo que envolve as ações 

educativas da escola (Professora/P2). 

  

   

Notamos que as respostam acima são de atuais e ex-membros representantes dos 

professores e gestores que efetivamente, de acordo com nossas análises das atas e das 

respostas ao questionário, são quem participam das atualizações dos documentos da 

escola, relacionados com as questões pedagógicas. Nesse quesito que a escola precisa 

buscar estratégias para envolver os demais segmentos, principalmente os pais e a 

comunidade, para que o aprendizado seja um todo do papel e importância do colegiado 

escolar como instância de democratização do acesso e conhecimento escolar.  

A Secretaria respondeu que conhecia parcialmente e argumentou que:  

 

Em parte, todo não. Influenciam sim, quanto a questão da participação da 
própria gestão, da gente participar, do Colegiado, dos pais, e do que vem 

acontecendo, penso que estão tudo dentro do Projeto. Além disso, o modo 

como a gente ensina. A gente consegue passar para os pais o que está dentro 

do Projeto Político Pedagógico, pois os pais questionam “por que o menino 

não leva dever para casa? – As crianças de três anos, por exemplo. Aí a gente 

explica que o Projeto Político do Município está entrelaçado com o da escola, 
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como na questão do ensino e aprendizagem. Pois na escola trabalhamos na 

linha sócio-construtivista, mas o pai vem e diz que o aluno tem que aprender a 

ler e escrever [...] isso está dentro do Projeto Político Pedagógico e faz parte 

do sócio construtivismo (Secretaria/S1). 
 

Essa resposta reforça que a direção e os professores da Instituição são os únicos 

conhecedores dos documentos da escola, principalmente em relação ao ensino e a 

aprendizagem. Quanto aos representantes das crianças é possível problematizar se o 

aprendizado de suas crianças não é de seu interesse? Na realidade, os documentos 

orientadores da educação desenvolvida na escola deveriam ser de conhecimento de todos 

da comunidade escolar e local, pois são instrumentos importantes que visam os fins da 

educação e os desejos e intenções da escola. Proporcionar o conhecimento dos 

documentos imprime uma ação política emancipatória dos sujeitos que participam da 

escola e do colegiado escolar. Esse órgão como um dos mecanismos de gestão 

democrática, precisa exercer todas as possibilidades de aprendizado político-pedagógico. 

Como salienta Veiga (2001, p. 10) a respeito da gestão democrática: 

A gestão democrática implica principalmente o repensar da estrutura de poder 

da escola, tendo em vista sua socialização. A socialização do poder propicia a 

prática da participação coletiva, que atenua o individualismo; da reciprocidade, 

que elimina a exploração; da solidariedade, que supera a opressão; da 

autonomia, que anula a dependência de órgãos intermediários que elaboram 

políticas educacionais das quais a escola é mera executora. A busca da gestão 

democrática inclui, necessariamente, a ampla participação dos representantes 

dos diferentes segmentos da escola nas decisões/ações administrativo-

pedagógicas ali desenvolvidas (p. 10).  

 

Contudo, vale ressaltar que a gestão democrática, no interior da escola, não é um 

princípio fácil de ser consolidado, pois se trata de participação crítica na construção do 

PPP e da gestão escolar. Como ainda salienta Marques (1990 apud Veiga 2001, p. 3)  

A participação ampla assegura a transparência das decisões, fortalece as 

pressões para que sejam elas legítimas, garante o controle sobre os acordos 

estabelecidos e, sobretudo, contribui para que sejam contempladas questões 

que de outra forma não entrariam em cogitação (2001, p.3) 

 

Na questão 15, questionamos se o Colegiado Escolar acompanha as decisões 

tomadas no Conselho de Classe e demais Conselhos da Escola, e compartilham as ações? 

Dos 13 entrevistados, 03, ex representantes das crianças, ex vice-diretora, e a ex 

represente dos funcionários, responderam que o Colegiado acompanha as decisões, mas 

não apresentaram argumentos; 06 responderam que não há esse acompanhamento, sendo 

que 01 deles não apresentou justificativa, os demais apresentaram as seguintes respostas 

que se assemelham: 
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A escola não possui Conselho de Classe (Professora/P1);  

Em nosso caso, a escola não tem Conselho de Classe (Diretora atual); 

Não existe Conselho de Classe na nossa unidade escolar (Ex diretora); 

Não existe Conselho de Classe porque a escola é de Ensino Fundamental I e 

Educação Infantil (Tesoureira). 

Não trabalhamos com Conselho de Classe, só há o Colegiado (Professora 2); 

 

Outros 04 responderam parcialmente, com argumentos que não se assemelham: 

“Não participo da parte pedagógica da escola” (Representante dos funcionários 

atual/F1a); “Acompanha, mas nem tudo, como o andamento dos alunos mesmo, penso 

que o Colegiado não participa muito sobre essa parte. No Conselho de Classe o Colegiado 

não se envolve muito” (Secretaria); “Eu não posso dizer que sim, porque é o meu primeiro 

ano” (Vice-diretora atual); “Até o momento não tenho visto não” (Representante das 

crianças).  

Na questão 16, tratou da avaliação, com a seguinte pergunta: “Como avalia sua 

participação no Colegiado Escolar?!” Dos 13 entrevistados, 07 avaliam de forma positiva, 

podemos ver nos argumentos abaixo: 

Eu participei no período de quatro anos, sempre ouvindo bastante a 

comunidade, dando suporte a gestora. Eu avalio como de maneira ativa, não 

faltei em nenhuma delas e isso pode ser verificado nas atas do Colegiado (Ex 

Vice-diretora/V2e).  

 
Eu estava ciente do que estava acontecendo na escola. Acho muito importante, 

porque estava envolvida, ajudando a luta por aquelas crianças, tinha 

compromisso. Enfim, foi um aprendizado! (Ex Representante das 

crianças/R3e). 
 

Quanto aos outros 06 entrevistados, responderam que avaliam suas participações 

parcialmente, conforme os argumentos a seguir: 

 

Nas gestões passadas participava de todas as decisões, desde as pautas até a 

reunião em si, eram tratados todos os assuntos das compras de materiais até 

sobre realização de eventos, passando pela área pedagógica. Inclusive foi numa 

dessas reuniões que representantes de pais reclamaram das instalações onde 

funcionava a escola, que surgiu a ideia dos pais/mães se juntarem para 

reivindicar a conclusão da obra/prédio da escola. Antes, existia liberdade para 

expor opiniões contrárias ao Executivo, atualmente a Presidente do Colegiado 

rebate e demonstra não gostar. Atualmente. Tenho me sentido amordaçada, 

impedida de exercer meu “papel”, estou ficando desestimulada e aborrecida 

por ter que presenciar o Colegiado da Escola Bem Viver só servir como apoio 

para reivindicar (Tesoureira/T1). 
 

Eu procuro me envolver e contribuir naquilo que eu puder. Sempre digo assim, 

se eu não puder ajudar não atrapalho. Mas, à medida do possível eu procuro 

ajudar, dentro daquilo que é proposto. [...] uma pequena ação tem um efeito 

muito grande, pois acredito que a gente precisa se envolver mais. Fico até 

preocupado que a gente deve se envolver mais com a participação 

(Representante das crianças atual/R1a). 
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Compreendemos que os membros conseguem compreender a importância de 

participação no Órgão, e se avaliam ponderando os aprendizados adquiridos quanto ao 

processo de participação e inserção na escola. Conseguem descrever, com detalhes, o que 

puderam apreender com as reuniões para as decisões e ações que o Colegiado tem tomado. 

Conseguem compreender que a comunidade escolar e local tem sido uma grande aliada 

para as conquistas da escola, e reconhecem que seu envolvimento tem gerado reflexões 

positivas.  

Nas questões 17 e 18, tratamos sobre “Conhecem a história da Escola e em que 

ano a escola foi fundada?” Dos 13 entrevistados, 02 responderam que conheciam, mas 

não apresentaram nenhum argumento que informasse um pouco da história; 06 afirmaram 

que não conhecem; 02 responderam que conhecem a história da Instituição, mas não 

apresentaram nenhuma justificativa; e 03 argumentaram sobre como a conheceu, com as 

seguintes respostas: “minha mãe falou sobre a escola quando trabalhou como professora 

aqui, sem muitos detalhes” (Vice-gestora atual/V1a); “Sei que ela tem mais de cinquenta 

anos de existência” (Professora/P2). E, a Professora/P1 justificou que: 

Do nome eu não lembro. Lembro que a escola começou com quatro turmas, ali 

em frente a raposo [no bairro Flores], era chamado de Grupo Escolar Bem 

Viver. A escola só atendia crianças de cinco e seis anos de idade 
(Professora/P1). 

 

A questão 18, sobre o ano de fundação, os entrevistados responderam que não 

sabem do tempo de existência da escola. A intenção de abordar, especificamente, essas 

duas questões sobre a Instituição foi verificar junto aos membros do Colegiado Escolar 

se (re)conhecem a importância da escola para a comunidade, e se sabiam da sua história 

para tentarmos construir um documento que conte a sua história, a partir das suas falas. 

Durante a pesquisa, descobrimos que nem a escola e nem a Secretaria de Educação do 

Município não dispõem de nenhum registro que apresentem a história da Instituição. E, 

mesmo questionando a cada entrevistado sobre a constituição da escola Bem Viver, as 

respostas apresentadas foram insuficientes para sabermos um pouco da instituição.  

Na questão 19, realizamos a seguinte pergunta: “Por que se tornou Ensino 

Fundamental?”. Dos 13 entrevistados, 08 responderam que não são sabiam e não 

apresentaram justificativas; 02 afirmaram saber parcialmente, mas não apresentaram 

nenhum argumento; e 03 responderam que sabiam, e apresentaram os seguintes 

argumentos: 
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Porque trabalhamos a partir das brincadeiras com as crianças explorando mais 

o lúdico. [...] os pais tinham seus filhos na escola [...] eles pediram para ter o 

Ensino Fundamental. [...]. Isso foi um desafio para a coordenadora porque ela 

queria acompanhar o trabalho com essas crianças. A diretora na época achava 

que íamos perder a Educação Infantil [...] nunca quis ampliar até o terceiro ano 

para não perder o atendimento a Educação Infantil, mas quando foi mudada a 

gestão, a nova diretora atendeu à solicitação dos pais e fez a ampliação. O 

pessoal da escola [os professores] gostou do desafio em saber como seria a 
continuação do nosso trabalho (Professora/P2). 

 

Apesar de que a nossa escola tem pouco tempo com Ensino Fundamental, onde 

se atendia preferencialmente a Educação Infantil. Foi a necessidade do espaço, 

a escola cresceu, os pais pediam para seus filhos de quatro, cinco, seis anos 

permanecerem na escola, daí surgiram a luta da escola. A partir do momento 

que a escola teve espaço para acomodar todas essas crianças. Daí, pensamos 

por que negar o aumento de alunos? (Vice-presidente ex/V2e). 

 

O Ensino Fundamental entrou por uma necessidade de acompanhar o 

desenvolvimento das crianças do ciclo de alfabetização, que foi a partir de 
2013, e pela solicitação dos pais (Professora/P1). 

 

A intenção de reunir esse grupo e entrevistá-los partiu da necessidade de conhecer 

os membros atuais e ex, a experiência de participação no Órgão; e também ouvir os que 

estão participando na gestão atual, os 09 membros. 

A justificativa que conseguimos formular, a partir dessas questões, é que o 

movimento de construção e participação de todos os membros em busca de melhorias 

para a comunidade escolar e local são desafiantes diante do atual contexto em que está 

inserida a escola. São identificados envolvimento e esforços de participação dos 

conselheiros nas ações e decisões da escola. A realidade da escola e da comunidade, com 

essas ações, tem se modificado aos poucos, mas precisa entender que é um processo que 

demanda tempo, pois o fortalecimento do Colegiado Escolar e da gestão da escola não se 

dá espontaneamente, é uma prática que exige vivenciá-la todos os dias, e se revela 

participando.  

No município, por exemplo, não há muitas escolas que possuem colegiados em 

funcionamento, sobretudo em instituições de Educação Infantil. Esse é o diferencial da 

escola que pesquisamos, ela é referência por possuir uma estrutura pedagógica de 

qualidade, ter uma infraestrutura adequada aos seus objetivos, embora ainda haja alguns 

reparos a serem feitos, por ter um órgão Colegiado que tem influenciado a gestão escolar 

ao reivindicar direitos e bem-estar daqueles que fazem parte da escola.  

 

4.4. Colegiado Escolar da Instituição 

  

O Colegiado Escolar da Escola Bem Viver foi pensado a partir da necessidade 

administrativa e financeira da instituição. A princípio para recebimento dos recursos para 
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funcionamento e manutenção da escola. Os registros das atas do Colegiado demonstram 

que o órgão passou por diversas mudanças em sua administração para se constituir no que 

ele representa hoje.  

O Colegiado Escolar, ao longo dos anos de criação, se instituiu como um órgão 

ativo com a participação da comunidade escolar e local. Ele é reconhecido por permitir, 

conforme o registro das atas, a abertura para o diálogo com a seus membros representantes 

e pelo envolvimento dos usuários da escola.  

Algumas ações que autenticam esse dado, podemos destacar como a participação 

da comunidade escolar, especificamente pelo envolvimento dos responsáveis pelas 

crianças para que a escola realizasse a ampliação de vagas para atendimento do Ensino 

Fundamental I; a luta para construção do prédio próprio da escola; a participação efetiva 

da comunidade escolar e local na tomada de decisões para reparos na infraestrutura da 

escola; o acompanhamento da elaboração e atualização dos documentos oficiais da escola 

(PPP, Regimento Escolar, Estatuto do Colegiado Escolar); envolvimento e participação 

da comunidade escolar, e nas decisões pedagógicas da escola. 

Os registros em atas, em caderno específico, datados do período de 1998 a 2016, 

se constituem em um importante documento para a instituição, autenticando legalmente 

o funcionamento desse órgão na unidade escolar.  

As atas do Colegiado se constituíram em um documento de fundamental 

importância para registros das reuniões do Órgão, garantido o envolvimento da 

comunidade escolar e dos membros conselheiros nas decisões da escola. Elas se 

apresentam também como elemento orientador para elaboração, atualização e 

conhecimento dos documentos da Instituição; para compreensão da importância do 

Colegiado e de suas funções.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Conselhos Escolares são vistos como instrumentos de gestão democrática das 

escolas. Foram criados a partir das imposições legais e necessidades dos Estados e 

Municípios em definir suas estratégias de ação descentralizadoras para funcionamento e 

execução das instituições de ensino.  

Estudar a história dos Conselhos ou Colegiados Escolares no Brasil foi 

importante, pois nos permitiu entender as experiências colegiadas nas instituições de 

ensino público e sua importância e papel, e como esses órgãos influenciam e permitem o 

envolvimento da comunidade local nas decisões da escola e na possibilidade de instituir 

espaços democráticos na instituição.  

Desse modo, o Colegiado Escolar constitui uma instância extremamente 

importante na democratização das decisões da escola, pois se configura, aos poucos, como 

alternativas às tradicionais formas autoritárias de exercer o controle da instituição.  

Trata-se de um espaço de vivência e resistência, nos quais os indivíduos vão 

aprendendo a se colocar diante das diversas tarefas do cotidiano escolar, num caldo em 

que se juntam posições, estratégias, interesses e desejos diferentes – por vezes 

contraditórios. O Colegiado Escolar representa também a materialidade de um sonho por 

uma educação democrática, participativa, autônoma, produtora de saberes e desveladora 

dos sujeitos que não se deixam submeter facilmente, que não se dobram as velhas práticas 

excludentes, mas que requerem o novo. Os representantes das crianças nas escolas 

representam esse contexto de mudanças.  
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Verificamos um processo de aprendizado político dos envolvidos nas ações 

colegiadas. De acordo com Abranches (2003), é por meio da participação efetiva, da 

compreensão da representatividade, do compromisso com o coletivo e do assumir a 

responsabilidade pelo bem comum que os atores participantes vão se relacionando e se 

informando. 

As experiências de participação dos membros do Colegiado se estruturaram com 

as realidades que se apresentaram diante das necessidades da escola. A comunidade 

escolar e local se fortaleceram quando entenderam que seus direitos estavam ameaçados 

e a importância do Colegiado como aliado para as conquistas da escola. 

O aprendizado político dos representantes é evidenciado quando se percebe o 

envolvimento e reflexo da atuação do Órgão que impacta na gestão da escola. A gestão 

da escola tem estabelecido parcerias com a comunidade para garantir uma melhor 

vivência e promover fortalecimento do grupo. 

Apreendemos com a experiência de participação dos membros do Colegiado 

Escolar da instituição pesquisada que, embora haja limitações quanto aos desafios postos 

ao cotidiano da escola, tem sido ativo e autêntico em suas deliberações e ações, e as 

reuniões tem se constituído em um espaço de discussão e tomada de decisões que 

sustentam as reivindicações e demandas da escola.  

No entanto, as questões pedagógicas, as questões administrativas e as questões 

financeiras da escola precisam ser melhor esclarecidas à comunidade local, para se 

aperfeiçoar o acompanhamento e fiscalização da gestão da escola, e também auxiliá-la, 

em suas várias demandas cotidianas.  

O Colegiado Escolar é mecanismo de democratização da escola, mas que ainda 

precisa se consolidar como órgão em que todos os representantes tenham peso de decisão 

igual. Isto é, não servir apenas como um órgão reivindicador, mas de conhecimento de 

aprendizado e de participação. Nesse sentido, um dos caminhos para a mudança seria a 

realização de momentos de formações sobre o órgão, para que outras pessoas se 

interessem em participar, opinar, e que não seja visto só para resolver os problemas da 

escola, mas também para promover momentos de conhecimento dos processos 

educativos, administrativos e financeiros da instituição e da educação pública.  

Os resultados obtidos revelam a complexidade/dificuldades do Colegiado escolar 

da Instituição Bem Viver no município de Ilhéus/BA em materializar suas deliberações, 

decisões e ações, pela centralização e dependência da Secretaria de Educação e 

morosidade dos demais órgãos do município a prestar assistência à escola. A indicação 
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política do cargo de diretor, também é um fator que dificulta a continuidade das ações e 

desejos dos membros da escola, já que muitas vezes o diretor torna-se representante do 

poder central. A adesão às políticas de governo sem interlocução, com a escola e o CME, 

e a ausência de participação dos diferentes segmentos da escola enfraquece esse órgão 

que visa o envolvimento de todos.  

Reconhecemos que este trabalho retrata uma pequena realidade de uma escola 

pública de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental I diante dos desafios 

de funcionamento de seu Colegiado Escolar. Contudo, a temática pode ajudar a refletir 

sobre as possibilidades de participação coletiva na escola pública. Abranches (2003, p. 

103) nos ajuda a concluir, afirmando que “é preciso estar capacitado politicamente para 

este desafio, porque, ao contrário, estaremos assumindo um discurso participativo que, na 

prática, vai se concretizar como um processo meramente de inclusão formal, sem 

participação concreta”.  
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ANEXOS 
Anexo 01  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Prezado (a) Senhor (a)   

 
 Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, na pesquisa “DEMOCRATIZAÇÃO DO 
ESPAÇO ESCOLAR COMO ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL” que 

tem como objetivo analisar e discutir com uma instituição de educação infantil pública do município de Ilhéus/Ba 
como constrói espaço de decisão e deliberação para suas ações políticas e pedagógicas. No caso de aceitar fazer 

parte desta investigação, o (a) senhor (a) participará de reuniões com um grupo formado pela comunidade escolar 
(diretor, coordenador, professores) para discutirmos, por meio do diálogo, a história e os problemas da educação 

no município e na sua instituição. Logo, exigirá uma disponibilidade de seu tempo para participação das reuniões. 

Esse ato poderá causar certo desconforto, mas nos comprometemos a suspender a qualquer momento que desejar. 
Também garantimos que a pesquisa não representa qualquer forma de gasto, e mesmo que não previsto, caso o 

participante tenha gastos decorrentes da pesquisa, ele será ressarcido pela pesquisadora. Lembramos, portanto, 
por se tratar de uma investigação pautada no diálogo, todo o processo de construção de conhecimento respeitará 

o sujeito e seus argumentos. Assim, o Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimento sobre qualquer questão, 
bem como para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter assinado 

este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma.  
Ainda, solicitamos permissão para o uso da gravação e filmagem como forma de melhor apreensão das 

informações, ressaltando que preservaremos todos os dados coletados, e que essas informações serão utilizadas 
única e exclusivamente para a execução do projeto em questão, e somente serão transcritas de forma anônima, 

não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possa identificar o sujeito da pesquisa, esclarecendo 
que não serão veiculadas em nenhum meio. 

A sua participação neste estudo será importante, pois os resultados deste trabalho podem fornecer 
subsídios para uma proposta curricular para a educação infantil para a sua unidade educativa, como também para 

o município. Asseguramos que os dados de identificação e outros confidenciais serão mantidos em sigilo de 
forma a resguardar sua privacidade e integridade moral. Garantimos, caso desista a qualquer momento da 

pesquisa (mesmo após a assinatura deste termo), que basta avisar às pesquisadoras e este termo de consentimento 
será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo (a) senhor (a) serão destruídas imediatamente ou 

devolvidas para o(a) senhor(a), sem que haja nenhuma forma de prejuízo.  
Salientamos que é garantido o direito à indenização, e mesmo que não previsto, reiteramos caso o 

participante tenha gastos decorrentes da pesquisa, ele será ressarcido por qualquer forma de dano decorrente da 
pesquisa. 

Ademais, como responsáveis por esse estudo, temos o compromisso de manter em sigilo absoluto todos 
os seus dados, declarações, opiniões, uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, pedimos que 

assine o presente documento. 
Desde já agradecemos! 

_________________________________                                          _______________________________ 

               Marcela Santos de Jesus                                                                 Emilia Peixoto Vieira 

  Pesquisadora Responsável – (73) 99117-1889            Membro equipe de pesquisa – (73)9138-2800 

         marcelasantos_16@hotmail.com                                                                      emilcarl28@hotmail.com 

__________________________________                                    ______________________________ 

                 TESTEMUNHA                                                                                   TESTEMUNHA  

Este formulário foi impresso em duas vias iguais (uma via a ser entregue ao participante). 
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Eu, _____________________________________, RG __________________, aceito participar da 

pesquisa intitulada “Democratização do espaço escolar como estratégia de fortalecimento da educação 

infantil”. Fui devidamente informado (a) sobre o objetivo da pesquisa e que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento sem que me cause qualquer tipo de penalização. Fui informado (a) 

ainda que meus dados pessoais serão tratados confidencialmente, sem nenhum dano da minha integridade 

pessoal e moral. 

Ilhéus – BA, ______/_____/ 2016.              ______________________________ 

              Assinatura 

 
Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou 
denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, 
Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: 
cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h.  
 

Anexo 2 – Questionário/Entrevista 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA –  
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO  

 

 

QUESTIONÁRIO E ENTREVISTA – ATUAIS E EX-MEMBROS DO 

COLEGIADO ESCOLAR 
 

Título da Pesquisa: Colegiado Escolar como estratégia de fortalecimento da gestão 

democrática da escola: limites e possibilidades de uma escola pública de Ilhéus/BA. 

Mestranda: Marcela Santos de Jesus 

Orientadora: Prof. Dra. Emilia Peixoto Vieira 

 

A – IDENTIFICAÇÃO 

Segmento: Diretor ( ) Vice-Diretor ( ) Professor ( ) Funcionário ( ) Responsáveis das 

crianças ( )  

Função no Colegiado: _________________________ 

Nome: _________________________________________________________________  

Idade: ____ 

Ano de atuação na escola: ____________________________ 

Tempo de trabalho:  no magistério _____ e na escola _____  

Formação: Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio ( ) Magistério Normal ( ) 

 Ensino Superior: Curso _____________ Completo ( ) Incompleto ( ) 

Pós –Graduação: Sim ( ) Qual: _______________   Não ( ) 

Nível: Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) 

 

B – QUESTÕES  

1. Há quanto tempo participa do Colegiado Escolar? 

2. O que levou você a participar do Colegiado Escolar da sua escola? 

3. Qual é sua função atual no Colegiado Escolar? Há quanto tempo que você participa 

desta função? Já participou de outras funções no Colegiado Escolar? 

4. Você conhece a história do Colegiado Escolar da sua escola?  
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5. Qual (is) tem sido seu (s) maior (es) desafio (s) de participar como componente do 

Colegiado? 

6. Como ocorre a eleição dos representantes no Colegiado Escolar da sua escola? 

7. Qual é a frequência das reuniões do Colegiado? Há um local e um horário específicos 

para realizar estas reuniões? 

8. Você recebe com antecedência a lista das pautas a ser discutidas para cada reunião? 

9. Você concorda com todas as pautas que são apresentadas para serem discutidas nas 

reuniões? Se não, quais são as pautas que para você são muito importantes para ser 

discutidas? 

10. Existe um caderno específico em que são registradas as pautas discutidas pelos 

membros do Colegiado? Em algum momento, você já teve acesso a esse caderno para 

verificar as informações descritas da reunião? 

11. Todos os membros do Colegiado (pais, alunos, professores, funcionários e equipe 

gestora) têm participação ativa nas reuniões? 

12. A participação dos membros do Colegiado tem refletido em mudanças positivas ou 

negativas para a escola? Se houver, pode citar? 

13. Qual é a participação do Colegiado Escolar na gestão da escola? 

14. Você conhece o Projeto Político Pedagógico da Escola, Regimento Escolar? Caso 

conheça, suas informações influenciam nas decisões tomadas em colegiado? 

15. O Colegiado Escolar acompanha as decisões tomadas no Conselho de classe e demais 

conselhos da escola e compartilham as ações? 

16. Como você avalia sua participação no Colegiado Escolar?  
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Anexo 03 – Foto do Sumário do Regimento Escolar da Instituição 

 

 

Fonte: Foto - Sumário do Regimento Escolar da Instituição, 2015. 
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Anexo 04 – Fotos de reivindicações das famílias e da comunidade local da Escola 

Bem Viver 

 
Fonte: Blog do Sarrafo - Foto 1 – Pais e comunidade local – com cartazes para expressar a indignação 

com o abandono da educação em Ilhéus, em frente a Prefeitura do Município - 02-10-2008. 
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Fonte: APPI, 02/04//2015 - Figura 2 - Alunos da Escola Pequeno Príncipe, em Ilhéus, estão sem local 

para estudar. 

 
Foto 2 - PAIS E ALUNOS PROTESTAM NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ILHÉUS. Fonte: Blog 

o Tabuleiro. 18/07/2017. 


