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GESTÃO ESCOLAR, PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA:  

experiências de participação em uma escola pública de Porto Seguro/BA 

 

RESUMO 
 

   Ancorada nos princípios da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Ba-
ses (LDB 9.394/96) e dos Planos Nacionais de Educação (2001; 2014), a Gestão Democrática 
(GD) é uma forma de organização da escola fundamentada na participação de todos os segmen-
tos nas tomadas de decisões e nas ações que envolvem todas as atividades da instituição. Nessa 
perspectiva, esta pesquisa objetiva analisar como se dá a participação dos sujeitos que compõem 
uma escola pública municipal de Porto Seguro/BA, na gestão escolar. As seguintes questões de 
pesquisa orientaram o desenvolvimento deste trabalho: Considerando os princípios de igual-
dade, liberdade, pluralismo de ideias e qualidade, abordados no artigo 206 da Constituição Fe-
deral de 1988, que trata da educação como direito de todos os brasileiros, de que modo o Colé-
gio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos de Porto Seguro/BA desenvolve ações no 
contexto escolar que caracterizam formas de gestão democrática? Como se dá a participação 
dos diferentes segmentos da escola na gestão escolar? A investigação do objeto fundamentou-
se em uma abordagem crítica e dialética, tendo como categorias de análise: totalidade, contra-
dição, mediação em Gramsci (1978); Cury (1987); Práxis em Vázquez (1977). Também, no 
desenvolvimento deste estudo, utilizamos as seguintes categorias e conceitos: Estado, Política 
Educacional (POULANTZAS, 1985; GRAMSCI, 1978a, 2018; HÖFLING, 2001), Implemen-
tação de Políticas Públicas (ARRETCHE, 1998), Gestão Democrática e Gestão Escolar (PARO, 
1997, 2012, 2016, 2017; MARQUES, 2006, 2018). Esta pesquisa, com base nos estudos de 
Thiollent (2011), foi orientada pela pesquisa-ação, que é um tipo de pesquisa social com base 
empírica, concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
um problema coletivo. Como procedimentos metodológicos, utilizamos um questionário-diag-
nóstico e diálogos coletivos com professores(as), coordendares(as) e gestores(as) do referido 
Colégio. Por meio das discussões com o grupo, os resultados demonstraram que o colégio pos-
sui mecanismos de participação, como os Conselhos de Família e Discente, mas que não se 
efetivaram ainda em seus objetivos. Há, portanto, um distanciamento entre as famílias e discen-
tes e a gestão da escola e a necessidade de se conhecer esses espaços para que haja organização 
e aproximação da comunidade escolar. Do processo de construção da delimitação dos proble-
mas encontrados pelo grupo, resultou o produto educacional, ou seja, um plano de ação com o 
intuito de diminuir esse distanciamento e promover espaços de participação no interior do Co-
légio.   
 
Palavras-chave: Gestão Democrática; Participação; Política Educacional; Gestão Escolar. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SCHOOL MANAGEMENT, PARTICIPATION AND  

DEMOCRATIC MANAGMENT: 

experiences of participation in a public school in Porto Seguro/BA 

 

ABSTRACT 
 
 Anchored in the principles of the Federal Constitution of 1988, the Law of Guidelines 
and Bases (LDB 9,394/96) and the National Education Plans (2001; 2014), Democratic Man-
agement (GD) is a form of school organization based on the participation of all segments in 
decision-making and actions that involve all the institution's activities. From this perspective, 
this research aims to analyze how the participation of subjects who make up a municipal public 
school in Porto Seguro/BA occurs in school management. The following research questions 
guided the development of this work: Considering the principles of equality, freedom, pluralism 
of ideas and quality, addressed in article 206 of the Federal Constitution of 1988, which deals 
with education as a right of all Brazilians, how Professor Álvaro Henrique Santos Municipal 
College of Porto Seguro/BA develops actions in the school context that characterize forms of 
democratic management? How is the participation of different segments of the school in school 
management? Is the investigation of the object based on a critical and dialectical reading, with 
the following categories of analysis: totality, contradiction, mediation in Gramsci (1978); Cury 
(1987); Praxis in Vázquez (1977). For the development of this study, we also used the following 
categories and concepts: State, Educational Policy (POULANTZAS, 1985; GRAMSCI, 1978a, 
2018; HÖFLING, 2001), Implementation of Public Policies (ARRETCHE, 1998), Democratic 
Management and School Management (PARO, 1997, 2012, 2016, 2017; MARQUES, 2006, 
2018). This research, based on studies by Thiollent (2011), is guided by action research, which 
is a type of social research with an empirical basis, conceived and carried out in close associa-
tion with an action or with the resolution of a collective problem. As methodological proce-
dures, we used a diagnostic-questionnaire and collective dialogues with teachers, coordinators 
and managers of the aforementioned College. Through discussions with the group, the results 
showed that the school has mechanisms for participation, such as the Family and Student Coun-
cils, but that they have not yet achieved their goals. There is, therefore, a gap between the fam-
ilies and Student and the school management and the need to know these spaces so that there is 
organization and approximation of the school community. From the process of constructing the 
delimitation of the problems encountered by the group, the educational product resulted, that 
is, an action plan with the aim of reducing this distance and promoting spaces for participation 
within the College. 
 
Keywords: Democratic Management; Participation; Educational Politics; School Manage-
ment. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Durante a década de 1980, “o Brasil vivenciou a travessia da ditadura militar à redemo-

cratização, quando a questão democrática assume centralidade nos debates e nas lutas em todos 

os âmbitos da sociedade ao longo dessa década” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2006, p. 30). 

Nesse contexto, muitas reivindicações foram feitas na busca por instituir, garantir e assegurar a 

educação como direito de todos, a partir da expansão e democratização das oportunidades de 

escolarização. 

A forte mobilização da sociedade civil em prol da democratização da educação pública 

intensificou a defesa da expressão “gestão democrática” como processo de estabelecimento da 

democracia na sociedade, englobando também a educação. Essas discussões e reivindicações 

foram incorporadas à Constituição Federal (CF) de 1988, que trouxe um capítulo dedicado à 

educação, introduzindo princípios da democracia no contexto educacional, como podemos no-

tar em seu artigo 206: 

 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de ins-
tituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 
lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, aos das redes públicas; 
VI -  gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade; 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação es-
colar pública, nos termos de lei federal. (BRASIL, 1988, n.p.). 

 

Esses princípios constitucionais recebem contornos práticos e mensuráveis, como é des-

tacado no parágrafo VI, art. 206, que estabelece “[...] espaço de deliberação coletiva (estudan-

tes, funcionários, professores, pais ou responsáveis)” (FREITAS, 2019, p. 72), abrindo possi-

bilidades para se colocar em prática a democracia “[...] como base para a melhoria da qualidade 

da educação e aprimoramento das políticas educacionais, enquanto políticas de Estado articu-

ladas com as diretrizes nacionais para todos os níveis e modalidades de educação/ensino” 

(DOURADO; AMARAL, 2011, p. 303). 

Nessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988 foi considerada um marco na história 

brasileira, pois até esse período presenciava-se no país “[...] uma cultura de comandos autoritá-
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rios de mandatos legais, baseados mais no direito da força do que na força do direito” (DAL-

BÉRIO 2008, p. 1). Nesse período, cria-se na sociedade um movimento nacional para uma nova 

legislação educacional que, na mesma direção da CF, registrasse os anseios da sociedade civil 

organizada por uma educação pública e para todos(as). Assim, o começo dos anos de 1990 foi 

marcado pela mobilização em torno da elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/1996.  

Esse período, contudo, teve outros contornos no contexto político e econômico demar-

cado pela ideia de globalização, livre mercado, competitividade, produtividade, reestruturação 

produtiva, reengenharia e “revolução tecnológica”, exigindo a reorganização do papel do Es-

tado brasileiro e das políticas econômicas e sociais aos moldes do neoliberalismo1.  

Segundo Ferreira (2016, p. 45), “[...] é no plano ideológico que o ideário neoliberal se 

expressa com mais veemência, à medida que suas ideias passaram a difundir a centralidade do 

econômico – o mercado – como elemento estruturador das relações sociais”, o que trouxe re-

percussões para o âmbito educacional. 

Ao discorrer sobre o neoliberalismo, Freitas (2019), respaldado nas reflexões de Gentilli 

(1995), sustenta que o neoliberalismo tem os mesmos enfoques econômicos do liberalismo da 

Revolução Industrial Inglesa, mas com aspectos modernos e desumanos. Para o autor, o neoli-

beralismo “[...] vinha para resolver as crises globalizadas como a taylorista2, a fordista3, a do 

‘Welfare State’4, a ecológica e as intervencionistas estatais. Aparecia como ‘salvador da pátria’ 

 
1 O neoliberalismo é uma ideologia que procura responder à crise do estado nacional ocasionada pela interligação 
crescente das economias das nações industrializadas por meio do comércio e das novas tecnologias, que enfatiza 
mais os direitos do consumidor do que as liberdades públicas e democráticas e contesta a participação do estado 
no amparo aos direitos sociais (MARRACH, 2015, p. 4). Embora as propostas de livre mercado já circulassem nas 
décadas de 1970 e 1980, as propostas de educação do Banco Mundial para o governo brasileiro acontecem a partir 
dos anos de 1990 em diante, quando os governos nacionais aderiram de forma sistêmica, intencional e orgânica 
aos princípios neoliberais, propondo liberalização do mercado, estímulo à competitividade de produtos e serviços, 
viabilização da privatização e da desnacionalização, eficiência e produtividade dos setores sociais, além da adesão 
das promessas de mercado livre (SILVA, 2014, p. 69). 
2 O taylorismo ou administração científica consiste em um sistema de organização industrial desenvolvido pelo 
economista e engenheiro mecânico americano Frederick Winslow Taylor, que apresentava como principal foco a 
organização racional do trabalho por meio de uma série de normas e paradigmas que deveriam ser implantados 
nas linhas de produção, para otimizar as tarefas desempenhadas nas empresas pela organização e divisão de fun-
ções dos trabalhadores (MARTINS; MIRANDA 2017a, p. 99).  
3 O Fordismo é um termo que se refere ao modelo de produção em série de produtos homogêneos, que foi criado 
pelo norte-americano Henry Ford, em 1914, revolucionando o mercado automobilístico e industrial da época, uti-
lizando a tecnologia rígida da linha de montagem, com máquinas especializadas e rotinas de trabalhos padroniza-
das “tayloristas” (CLARKE, 1991 p. 119).  
4 De acordo com Madeira (2014, p. 21), “a história do processo de desenvolvimento da maioria dos atuais países 
desenvolvidos contou com a consolidacao e com a permanência, no largo prazo, de forte ação do Estado”. Nas 
palavras do autor, essa ação do Estado, em toda sua diversidade e complexidade, trouxe influências e consequên-
cias em diversos elementos conformadores da economia, da sociedade e do mercado como, por exemplo, a mon-
tagem de fortes estruturas de proteção social no chamado welfare state, entendido como a “[...] mobilização em 
larga escala do aparelho de Estado em uma sociedade capitalista a fim de executar medidas orientadas diretamente 
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e responsabilizava as políticas públicas como as principais causadoras destas crises” (FREI-

TAS, 2019, p. 37). 

O neoliberalismo, nessa perspectiva, “[...] apresentava-se como a saída para as políticas 

públicas (regulamentações, ajustes ficais, privatizações, Estado mínimo, redução de funcioná-

rios e controle inflacionário), econômicas, jurídicas e culturais” (FREITAS, 2019, p. 38). Além 

disso, as políticas públicas do Estado Neoliberal representam diferentes interesses políticos e 

um deles corresponde às mudanças na educação, pois elas interferem nos fatores econômicos, 

culturais e éticos que limitam a execução, a funcionalidade e os resultados. 

As políticas públicas educativas, dentro do modelo e discurso do neoliberalismo, exi-

gem um conhecimento das transformações econômicas, políticas, culturais e até geográficas 

que mudariam o mundo contemporâneo. As modificações que ocorreram na forma de produção 

capitalista, que passaram do modelo taylorista e fordista para o modelo flexível em meados da 

década de 1970, repercutiram na economia, na gestão pública e na gestão escolar (FREITAS, 

2019). 

O sistema educacional insere-se nesse contexto e é influenciado e determinado pelas 

relações que se estabeleceram com esse modelo de sociedade na qual o neoliberalismo apre-

senta-se como um conjunto de regras, ideias e ideologias que defende a centralidade no plano 

econômico e a primazia do mercado, passando a orientar as relações sociais. Em outras pala-

vras, o neoliberalismo muda o projeto de sociedade abarcando também a educação, atendendo 

aos interesses econômicos (FREITAS, 2019). 

Nesse sentido, as políticas universalizantes defendidas nos anos de 1980 foram conver-

tidas em políticas de Estado mínimo, pautado por uma legislação e por políticas que se carac-

terizaram por um duplo movimento: “[...] descentralização nos aspectos referentes ao financia-

mento e à manutenção da escola pública e centralização no que diz respeito à produção e circu-

lação de conhecimento, à avaliação do ensino e às políticas de formação docente” (MESEN-

BURG, 2019, p. 46).  

Segundo Pinto (2016, p.74), com essas defesas, “o marco legal da educação brasileira 

seguiu (na década de 1990), na sua maior parte, os interesses e as diretrizes do Banco Mundial 

e do Fundo Monetário Internacional”. Na referida década de 1990, a reflexão desafiadora da 

escola, no cenário e projeto de sociedade e educação que se apresentavam, estava pautada nas 

 
ao bem-estar de sua população, a qual [...] no Brasil, surge a partir de decisões autárquicas e com caráter predomi-
nantemente político: regular aspectos relativos à organização dos trabalhadores assalariados dos setores modernos 
da economia e da burocracia” (MEDEIROS 2001, p. 6-8). 
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seguintes questões: como pensar em gestão democrática, participação e construção coletiva, em 

um momento em que o projeto de educação conjecturado era mercadológico, competitivo, de 

rankings e, principalmente, baseado na ideia de transformar o aluno em consumidor?  

No âmbito dessas questões pontuadas por Pinto (2016), entendemos que pensar a edu-

cação no contexto atual requer atenção aos princípios democráticos nos espaços escolares, uma 

vez que tais princípios são instituídos pela CF de 1988, no artigo 206, pois compreendemos que 

a qualidade de educação5 que almejamos demanda o atendimento a tais princípios.  

Nesse sentido, Pinto e Carreira (2006, p. 11-12) afirmam que “a qualidade da educação 

como a garantia do acesso ao direito se aprimora por meio de processos participativos e demo-

cráticos que independem da vontade política do gestor ou da gestora em exercício”. Corrobo-

rando desse pensamento, Gigante e Vieira (2019, p. 140) defendem que “a qualidade está ligada 

a formação de sujeitos plenos de direito, de aprendizagens, de conhecimentos, comprometida 

com a inclusão social e cultural”. 

Esse contexto de discussão em torno da gestão democrática e da participação tem insti-

gado o interesse de pesquisadores(as) para o tema nas últimas décadas. Observamos, assim, a 

expansão do estudo da temática “gestão democrática” nas pesquisas realizadas pelos grupos de 

pesquisas, pelos(as) docentes dos Programas de Pós-Graduação em Educação, suscitando de-

safios para a efetivação desse princípio nas escolas públicas (DRABACH; SOUZA, 2014; 

SOUZA, 2009; PARO, 2016; 2017; LUCK, 2011; 2017).  

Tomando como referência essas discussões anteriormente mencionadas, apresentamos 

as questões desta pesquisa: a) De que modo o Colégio Municipal “Prof. Álvaro H. Santos”, em 

Porto Seguro-BA, vem desenvolvendo ações no contexto escolar que caracterizam formas de 

gestão democrática do ensino, considerando os princípios constitucionais de igualdade, liber-

dade, pluralismo de ideias e qualidade – previstos no artigo 206 da CF/1988, que trata da edu-

cação como direito de todos brasileiros e brasileiras? b) Como se dá a participação dos diferen-

tes segmentos da escola na gestão escolar? 

Para responder a essas questões de pesquisa, o objetivo deste trabalho foi analisar como 

se dá a participação dos sujeitos que compõem o Colégio Municipal Prof. Álvaro Henrique 

Santos de Porto Seguro/BA na gestão escolar, para a construção de uma gestão democrática e 

de uma educação de qualidade. Como objetivos específicos: a) Analisar as atividades do con-

texto escolar relativas à atuação e representação de diferentes agentes, considerando os princí-

pios da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, acerca da educação como direito de 

 
5 No primeiro capítulo desta dissertação traremos a compreensão de “qualidade” adotada nesta pequisa. 
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todos(as) brasileiros(as). b) Conhecer os diferentes mecanismos de participação na gestão es-

colar instituídos pelo Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos de Porto Seguro-

BA e as experiências democráticas desenvolvidas em seu contexto, que contribuem para a qua-

lidade da educação no colégio. c) Elaborar com os(as) docentes, coordenadores(as), gesto-

res(as), a partir das demandas identificadas por esse grupo, ações que promovam práticas de 

participação dos diferentes sujeitos da escola no ambiente escolar. 

Nesse caso, precisamos enfatizar que não temos a intenção de analisar aqui a participa-

ção dos sujeitos no referido Colégio como condição imprescindível para a edificação de uma 

educação de qualidade. Sabemos que considerar essa relação é de extrema importância; mas, 

nesse momento, considerando os limites de uma dissertação de mestrado, propomos estudar o 

modo como ocorre a participação de docentes e funcionários da instituição na gestão escolar e 

sinalizar que uma participação efetiva de todos pode ser um dos instrumentos essenciais para a 

melhoria da qualidade da educação. Desse modo, nosso foco corresponde aos mecanismos e 

formas de participação existentes no Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos. 

Entendemos que a concretização dos princípios constitucionais para a efetivação da ges-

tão democrática e a elevação da qualidade do ensino público no interior da escola tem sido um 

grande desafio tanto para os profissionais da educação quanto para a comunidade escolar. Nesse 

sentido, a relevância desta pesquisa encontra-se em sua possibilidade, ao dialogar com os pro-

fissionais da educação, evidenciar as dificuldades e os desafios enfrentados e o que impede que 

o grupo avance para efetivar a gestão democrática. Conforme Paro (2016), favorecer o processo 

de democratização da gestão escolar é “condição necessária para a luta por objetivos coletivos 

de longo alcance, como o efetivo oferecimento do ensino de boa qualidade para a população” 

(PARO, 2016, p. 58-59).  

Analisar a participação dos sujeitos na escola, tendo os princípios democráticos como 

base, é “[...] considerar na discussão democrática da escola, a importância de não descolar os 

demais princípios constitucionais, a saber: igualdade, liberdade e pluralismo de ideias, previstos 

no artigo 206 da Constituição Federal de 1988” (MARQUES, 2018, p. 241).  

O estudo desta pesquisa pauta-se em referencial teórico-metodológico fundamentado 

em uma abordagem crítica e dialética do real e das relações contraditórias existentes no pro-

cesso educativo, compreendendo a realidade dinâmica, historicamente situada e inserida em 

uma totalidade (CURY, 1987). Concentramo-nos em uma análise do contexto das políticas edu-
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cacionais, entre elas, a da gestão democrática, assentada em uma correlação de forças em dis-

puta para um projeto de educação e de gestão escolar, tendo como contexto a redefinição do 

papel do Estado.  

Para amparar o estudo desta pesquisa, apoiamo-nos nas análises de Poulantzas (1985) 

em relação ao conceito de Estado; Höfling (2001) e Azevedo (2017), para o estudo das políticas 

educacionais; Cury (1987) e Gramsci (1978a), para o estudo das categorias de totalidade, con-

tradição e mediação; Vázquez (1977), em relação ao conceito de práxis; Paro (2001; 2004; 

2005; 2016) e Marques (2006; 2018), para o estudo dos conceitos de gestão democrática, par-

ticipação e gestão escolar; Arretche (2001), em relação aos estudos sobre a implementação das 

políticas públicas educacionais. 

Para compreensão de como o Colégio Municipal “Prof. Álvaro H. Santos”, em Porto 

Seguro-BA, vem desenvolvendo ações no contexto escolar que caracterizam formas de gestão 

democrática do ensino, considerando os princípios constitucionais de igualdade, liberdade, plu-

ralismo de ideias e qualidade – previstos no artigo 206 da CF/1988, acerca da educação como 

direito de todos brasileiros e brasileiras –, respaldamos no método da Pesquisa-Ação, ancorada 

nos estudos de Thiollent (2011), sendo esta caracterizada como forma de ação planejada, objeto 

de análise, deliberação e avaliação. 
Esclarecemos que “o planejamento da pesquisa-ação é muito flexível e não segue uma 

ordem rígida de fases” (THIOLLENT 2011, p. 79). De acordo com o autor, é preciso que seja 

uma ação problemática merecendo investigação para ser elaborada e conduzida. Entendemos 

que a pesquisa se enquadra no uso dessa metodologia, pois trata-se de uma temática que, mesmo 

muito presente nos estudos teóricos, requer uma análise na prática, para verificação dos fenô-

menos que abrangem a gestão democrática no contexto escolar.  

Para compreensão da pesquisa-ação, relacionando-a ao objeto de pesquisa, elegemos 

quatro das diversas caracteríticas dessa metodologia, as quais têm uma relação direta com o 

processo de gestão democrática na escola, a saber: o diálogo, o conhecimento prévio dos sujei-

tos, o trabalho coletivo e a participação ativa dos sujeitos envolvidos no processo de pesquisa.  

Outra característica importante que também corrobora a metodologia da pesquisa-ação 

e a relação com o tema é o fato de o pesquisador não trabalhar sobre o grupo de pessoas, mas 

com o grupo de pessoas implicadas na pesquisa. Essa característica da pesquisa-ação justifica 

o seu uso neste estudo, uma vez que evidencia a importância da utilização e contribuição das 

categorias dialéticas. Além disso, a pesquisa-ação requer o uso da mediação, para compreender 
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a totalidade do fenômemo da educação em meio às contradições do objeto, dada a sua impor-

tância e consideração de cada momento histórico e político. Desse modo, como sujeito pesqui-

sador, estive/estou/estarei implicado no processo investigativo. 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram professores(as), coordenadores(as) pedagó-

gicos e diretores(as) e vice-diretores(as) que atuam no Colégio Municipal Professor Álvaro 

Henrique Santos. Destacamos que foram convidados todos os 43 (quarenta e três) docentes, 

incluindo diretores e vices, dos quais 23 aceitararam participar da pesquisa. Por causa da pan-

demia do novo coronavírus (COVID-19)6 , que exigiu o distanciamento social, tivemos que 

fazer readequações à metodologia e aos procedimentos metodológicos da pesquisa, utilizando 

os meios tecnológicos, mas respeitando os princípios e características da pesquisa-ação. Assim, 

este trabalho está estruturado em quatro capítulos, além desta introdução.  

No primeiro capítulo “Quadro Teórico-Metodológico da Pesquisa”, apresentamos a fun-

damentação da pesquisa, em uma perspectiva crítica e dialética para compreensão da realidade 

pesquisada. Apresentamos os fundamentos teórico-metodológicos que orientam o estudo, evi-

denciando o nosso olhar para o objeto de pesquisa. Também apresentamos a orientação meto-

dológica, inspirada na pesquisa-ação de Michel Thiollent, demonstrando a inserção do pesqui-

sador na pesquisa, o percurso metodológico, a questão de pesquisa e objetivos e as etapas da 

pesquisa. 

No segundo capítulo, intitulado “Gestão Democrática do ensino no contexto das políti-

cas educacionais”, organizamos um levantamento bibliográfico abrangendo algumas pesquisas 

sobre gestão democrática e participação na escola pública e apresentamos uma síntese das apro-

ximações e divergências desses estudos sobre gestão democrática. Também organizamos infor-

mações sobre o município de Porto Seguro-BA, trazendo um breve percurso histórico e desta-

cando a área educacional, com o objetivo de compreender o funcionamento e características do 

sistema de ensino da rede, relacionados às políticas públicas educacionais e a materialização da 

gestão democrática nas escolas municipais, a organização da escola, objeto do presente estudo. 

Também descrevemos e analisamos quais são os mecanismos de Gestão Democrática existentes 

 
6 Segundo informações disponíveis no site do Ministério da Saúde, a pandemia da COVID-19 no Brasil teve início 
em 26 de fevereiro de 2020, após a confirmação de que um homem de 61 anos, em São Paulo, testou positivo para 
o SARS-CoV-2, causador da COVID-19. Desde então, confirmaram-se centenas milhares de casos e mortes, no 
mundo e no Brasil. A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e tem 
como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br. Acesso em: 
20 abr. 2021. 
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no âmbito municipal, por meio das informações obtidas junto a Secretaria Municipal de Edu-

cação de Porto Seguro-BA, e no âmbito do Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique San-

tos. 

No terceiro capítulo intitulado “Apresentação e análise das informações do contexto 

escolar: diagnóstico da Gestão Escolar” apresentamos a exposição dos resultados da pesquisa, 

partindo da análise das informações obtidas da aplicação do questionário diagnóstico, o que se 

deu por meio do roteiro de perguntas do formulário online Google Form (ANEXO II).  

No quarto e último capítulo “Diálogos: experiências e aproximações” trazemos a des-

crição e análise dos encontros com a equipe escolar na perspectiva metodológica da pesquisa-

ação, bem como as proposições feitas pelos sujeitos participantes da pesquisa.  

Nas Considerações Finais elencamos algumas questões relevantes constatadas ao longo 

do processo de desenvolvimento da pesquisa e a proposição do grupo do produto educacional 

resultado da pesquisa com os profissionais do Colégio. 
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1 QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

1.1 Inserção do pesquisador neste trabalho 
 

A minha inserção como pesquisador neste trabalho é marcada tanto pela minha trajetória 

pessoal quanto profissional. Inicia-se com a experiência profissional na área administrativa de 

uma escola pública no município de Santa Cruz Cabrália/BA, quando em 2000 fui aprovado no 

primeiro concurso público para o cargo de Técnico Administrativo Escolar. Exerci a função de 

2001 a 2009, quando me afastei temporariamente para assumir a função eletiva na coordenação 

do sindicato.  

No cargo administrativo, desenvolvi atividades de suporte pedagógico à docência, tare-

fas relacionadas aos multimeios didáticos, prestando atendimento à comunidade interna e ex-

terna da Unidade Escolar, classificando e guardando documentos de escrituração escolar, cor-

respondências, dossiês de alunos, documentos de servidores, pedagógicos, administrativos, fi-

nanceiros e legislações pertinentes.  

No ano de 2002, ingressei no curso superior de Administração Geral e, em 2006, obtive 

a oportunidade de realizar como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) uma pesquisa voltada 

para a área de gestão participativa em uma escola pública estadual de Ensino Médio no Muni-

cípio de Santa Cruz Cabrália/BA. Conclui o curso, recebi o título de bacharel em Administração 

pela Faculdade Costa do Descobrimento e fui diplomado pela Universidade Estadual de Santa 

Cruz - UESC. 

Em 2007, iniciei uma formação específica na área de licenciatura plena em Matemática, 

na Faculdade de Ciências da Educação de Valença, por meio do Programa de Formação em 

Complementação Pedagógica, em conformidade com o artigo 61, da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação/1996, com carga horária de 800 horas, realizando a sonhada formação docente 

para atuar como professor de Matemática na Educação Básica.  

Após concluí a formação docente na área de Matemática, em 2008, concorri ao segundo 

concurso público em Porto Seguro, sendo aprovado para atuar na área específica da disciplina, 

assumindo a docência no Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º ano) e na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). A partir dessa responsabilidade no cargo efetivo de do-

cente, o qual caminha para mais de uma década de exercício, concilio a atividade docente com 

o de cargo Técnico de Agente Administrativo Escolar em Cabrália/BA, concursado há mais de 

duas décadas.   

Em 2008, também assumi a Tutoria do Ensino Superior em Educação a Distância (EaD) 
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por três anos, na graduação em Administração, pela Universidade de Tocantins, vinculada a 

EADCON - Núcleo de Porto Seguro/BA. Em 2009, concorri às eleições para o primeiro man-

dato de dirigente do Sindicato dos Profissionais da Educação (APLB) - Núcleo Santa Cruz 

Cabrália e, eleito, iniciei um trabalho de base junto à categoria dos profissionais da educação. 

Em aproximadamente dois anos na luta sindical, com a participação dos profissionais 

da educação, conseguimos realizar a revisão e aprovação, no ano de 2011, de duas importantes 

leis: a Lei Municipal nº 475/2011 (SANTA CRUZ CABRÁLIA, 2011, p. 4), que dispõe sobre 

o Estatuto dos Servidores do Magistério Público, e a Lei n° 476/2011 (SANTA CRUZ CA-

BRÁLIA, 2011, p. 38), que dispõe sobre Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servi-

dores do Magistério Público. Assim, ambas as leis regulamentam o Estatuto e o Plano de Car-

reira do Magistério, constantes dos direitos e deveres da categoria, com as condições dignas 

para aprendizagem das crianças, jovens e adultos e a valorização dos profissionais da educação 

à luz das legislações vigentes.  

Em 2010, concluí uma primeira pós-graduação lato sensu, em Tutoria, Metodologia e 

Aprendizagem, pela Faculdade Educacional da Lapa - parceria com a EADCON. Em 2011, 

realizei outra pós-Graduação lato sensu em Matemática, pela Faculdade do Noroeste de Minas.  

Em 2012, fui reeleito para a continuidade dos trabalhos na gestão do sindicato, pelo 

segundo triênio. Posteriormente, houve mais duas sucessivas reeleições, que ocorreram nos se-

guintes períodos: de 2015 a 2019 e para o quadriênio de 2019 a 2023.  

A luta em prol do ensino público, democrático, de qualidade e valorização profissional 

requer uma formação continuada, por isso, sempre conciliei os dois cargos, de professor de 

Matemática, contribuindo para a aprendizagem e vivenciando o “chão da escola” em Porto Se-

guro/BA, e Técnico Administrativo Escolar (Licenciado). Atualmente, reeleito para a função 

de dirigente do sindicato em Cabrália/BA, defendo os interesses dos profissionais da educação 

nesse município. 

No ano de 2018, conclui a terceira pós-Graduação lato sensu em Saberes e Práticas da 

Matemática, pela Faculdade São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Em 2019, realizei mais 

uma pós-Graduação lato sensu em Gestão e Organização da Escola, com ênfase em coordena-

ção e orientação escolar, pela Universidade Pitágoras – UNOPAR.  

Nesse mesmo ano de 2019, fui aprovado no Mestrado Profissional em Educação/PPGE, 

da Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC, com Projeto de Pesquisa chancelado pelo Con-

selho de Ética e Pesquisa - (CEP), sob o parecer substanciado de nº. 3.523.424. Para essa for-
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mação stricto sensu, os Planos de Carreira dos Municípios de Porto Seguro e Cabrália, institu-

ídos pelas Leis Municipais nº 475/2011 (SANTA CRUZ CABRÁLIA, 2011, p. 4) e nº 

1460/2018 (PORTO SEGURO, 2019, p. 2), respectivamente, preveem ao servidor público efe-

tivo da educação o direito à formação continuada, com liberação parcial ou integral do profis-

sional do magistério. Assim, após comprovação e apresentação de documentos legais do curso 

da pós-graduação stricto sensu, aos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália a luz das 

leis municipais supracitadas, me dediquei aos estudos do Mestrado Profissional em Educa-

ção/PPGE, no primeiro semestre de 2019, quando iniciei meus estudos. Sendo assim, vinculado 

à Linha de Pesquisa “Políticas Educacionais e Gestão Escolar”, continuei minha formação, 

agora em nível de mestrado. 

A partir do meu percurso profissional na docência, no setor administrativo da escola e 

na direção do sindicato, resolvi, em 2019, trazer para a pós-graduação stricto sensu a proposta 

de estudar a gestão democrática como um dos pressupostos para a educação de qualidade e 

como uma experiência de participação em uma escola pública da rede municipal de Porto Se-

guro/BA, onde exerço a docência. Entendo que refletir sobre a formação docente implica com-

preender a construção da minha identidade profissional, tendo em vista que a qualidade da edu-

cação “[...] envolve dimensões extras e intra-escolares e, nessa ótica, devem se considerar os 

diferentes atores, a dinâmica pedagógica, ou seja, os processos de ensino-aprendizagem, os 

currículos, as expectativas de aprendizagem” (DOURADO, 2009, p. 205) e o posicionamento 

político-pedagógico da instituição escolar frente às questões educacionais. 

Venho participando, com o Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão Educacional 

(PPeGE), coordenado pela minha orientadora, Professora Dra. Emilia Peixoto Vieira, de diver-

sos debates pertinentes à política educacional, ao conceito de Estado, estudo da metodologia da 

pesquisa-ação. Esses encontros, muitos produtivos e enriquecedores, têm contribuído positiva-

mente para minhas reflexões acerca da minha prática docente e para a ampliação do meu reper-

tório de conhecimentos sobre o campo das Políticas Públicas Educacionais.  

Na oportunidade, realizei, ainda no segundo semestre de 2019, um Estágio em Docência 

no Ensino Superior, proposta curricular do mestrado, na disciplina de Políticas Públicas e Le-

gislação da Educação II, com a turma de graduandos do 4º semestre do curso de Pedagogia, na 

Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC, sob a coordenação da Profª. Dra. Emilia Peixoto 

Vieira, orientadora deste trabalho.   
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Desse modo, envolvido com as atividades do curso e no grupo de pesquisa PPeGE, 

tenho compreendido a importância do estudo da política educacional e da prática docente, vi-

sando buscar alternativas às realidades apresentadas pelo contexto escolar e sindical em que 

atuo. Assim sendo, a ação pedagógica pode se consolidar em uma práxis transformadora, visto 

que somos seres históricos que têm na prática sociocultural a essência do existir.  

Conforme destaca Freire (1982, p. 66), “existir é [...] um modo de vida que é próprio do 

ser capaz de transformar, de produzir, de decidir, de criar, de recriar, de comunicar-se”. Para o 

autor, “ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historica-

mente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinarem [...]” (FREIRE, 1986, p. 

32.). Como explicam Arelaro e Cabral (2019, p. 284), Freire “[...] considerava a prática docente 

como um ensaio ético e estético, que traduzia o compromisso social do comprometimento con-

junto, da coerência em sala de aula e da transformação social”. Como expõem as autoras, essa 

era “[...] a boniteza de estar no mundo, com o mundo e com os outros” (FREIRE, 1970, p. 54). 

Todo esse percurso na construção do conhecimento tem acontecido em um processo 

dinâmico e proveitoso, haja vista que as aulas presenciais, para além dos necessários suportes 

teóricos, também contribuíram para o aprimoramento da organização e realização das ativi-

dade/ações acadêmicas, tais como: apresentações de projetos e seminários de pesquisa interno-

externos, participação como membro da comissão organizadora do Primeiro Encontro de Egres-

sos e Alunos dos Mestrados Profissionais em Educação do Estado da Bahia -(ENEAMPRED), 

participação no Congresso de Educação de Porto Seguro (CONEPS) e apresentações de oficinas 

voltadas às práticas pedagógicas e à ação docente, com ênfase nas políticas educacionais dire-

cionadas para as relações étnicos-raciais.  

Todas as oficinas foram preparadas nas disciplinas do mestrado e desenvolvidas para 

alunos da Educação Básica, nos espaços escolares das redes municipais de Itabuna, Itacaré e 

Ilhéus, cidades situadas no Litoral Sul da Bahia. Como descreveu Paulo Freire, “não é no silên-

cio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 2003, p. 

92).  

Diante desse contexto, toda minha trajetória profissional e acadêmica demonstra pro-

funda preocupação com uma educação de qualidade que proporcione condições humanas para 

o bem estar dos discentes e docentes, desempenhando atividades pautadas na construção do 

conhecimento, na organização da coletividade e na relação interpessoal. Nesse processo de en-

sinar e educar é preciso reconhecer que “[...] a sala de aula de nossa escola é uma construção 
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histórica a ser superada pela abertura da escola para a vida, para a prática social” (FREITAS, 

2004, p. 161).  

 

1.2 Fundamentos teórico-metodológicos para o desenvolvimento do estudo  

 

Para analisar como se dá a participação dos sujeitos que compõem uma escola pública 

municipal de Porto Seguro/BA, na gestão escolar, elegemos um referencial teórico-metodoló-

gico fundamentado em uma abordagem crítica e dialética do real e das relações contraditórias 

existentes no processo educativo, compreendendo a realidade dinâmica, historicamente situada 

e inserida em uma totalidade.  

É pertinente destacar que a dialética, como processo e movimento de reflexão do próprio 

real, segundo Cury (1987), não visa apenas conhecer e interpretar o real e sim tranformá-lo no 

interior da história da luta de classes. É justamente por esse motivo que a reflexão só adquire 

sentido quando ela é um momento de práxis social humana. 

Assim, utilizamos as categorias de análise desenvolvidas por Marx e exploradas, poste-

riormente, por Gramsci (1978a) e Cury (1987): totalidade, contradição, mediação e práxis. En-

tendemos por categorias os “conceitos básicos que pretendem refletir os aspectos gerais e es-

senciais do real, suas conexões e relações. Elas surgem da análise da multiplicidade dos fenô-

menos e pretendem um alto grau de generalidade” (CURY, 1987, p. 21). 

A categoria de totalidade implica em lançarmos um olhar para a pesquisa percebendo-

a em sua complexidade, de modo que cada fenômeno só pode vir a ser compreendido como um 

momento definido em relação a si e em relação aos outros fenômenos. Isso não quer dizer que 

 

[...] se deve conhecer todos os fenômenos, igual e indistintamente. Significa 
que o fenômeno referido só se ilumina quando referido à essência, ou seja, 
àqueles elementos que definem sua própria natureza no seu processo de pro-
dução. A totalidade, então, só é apreensível através das partes e das relações 
entre elas (CURY, 1987, p. 36). 

 
Partindo dessa compreensão, a totalidade nos remete sempre a cada realidade e esfera, 

por ser uma totalidade de determinações e contradições atuais ou superadas. Cada esfera da 

realidade está aberta para todas as relações e dentro de uma ação recíproca com todas as esferas 

do real; mas a totalidade,  

 
[...] sem contradições é vazia e inerte, exatamente porque a riqueza do real, 
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isto é, sua contraditoriedade, é escamoteada, pra só se levarem em conta àque-
les fatos que se enquadram dentro de princípios estipulados a priori. A consi-
deração da totalidade sem as contradições leva a colocar a coerência acima da 
contradição. Nesse caso, o objeto de conhecimento ganha em coesão e coe-
rência, em detrimento, porém, do que há de conflituoso nele. E o privilegia-
mento da contradição revela a qualidade dialética da totalidade (CURY, 1987, 
p. 35). 

 
As ponderações de Cury (1987) levam-nos a perceber que a categoria de totalidade não 

deve ser compreendida como algo já pronto e acabado e sim como “[...] processo de totalização 

a partir das relações de produção e de suas contradições” (CURY, 1987, p. 35). Dessa forma, é 

na dialética entre a totalidade e contradição que se pode entender o real como um todo, ou seja, 

quando focamos o olhar para o nosso objeto de estudo estamos diante de diversos sujeitos que 

no espaço escolar desempenham funções distintas, com olhares e experiências diferentes sobre 

sua participação no contexto escolar e a perspectiva de pensar a gestão democrática. 

De acordo com Cury (1987), só alcançamos a totalidade em decorrência da contradição 

porque a totalidade organiza um processo que sustenta a nossa procura por entendimentos sobre 

determinada constatação. Nesse processo complexo rumo à compreensão da totalidade, no 

modo particular, a categoria da contradição nos auxilia a rebater a concepção de linearidade, 

pois parte do entendimento de que nada existe em permanência e, portanto, toda realidade é 

passível de superação. Assim, Cury afirma ainda que:  

 
Sob o ponto de vista de sociedade, negar a contradição no movimento histórico 
é falsear o real, representando-o como idêntico, permanente e a-histórico. O 
que termina por afetar a concepção de educação, pois, ao retirar dela a nega-
ção, passa-se a representá-la dentro de um real que se desdobra de modo linear 
e mecânico (CURY, 1987, p. 27). 

 
Em tal perspectiva, a contradição não deve ser compreendida apenas como mais uma 

categoria de interpretação da realidade, mas como algo existente no movimento da realidade, 

como “motor interno do movimento” (CURY, 1987, p. 30). Nesse sentido, a realidade é dialé-

tica e contraditória. É nesse movimento que a realidade se destrói e reconstrói, buscando a su-

peração da própria contradição.  

Ao dialogarmos com os diferentes sujeitos que exercem suas funções na escola, frente 

às questões da pesquisa, foi importante ter a clareza de que eles são inevitavelmente colocados 

em situação de concordância ou não, considerando os espaços que ocupam, suas formações e 

concepções, podendo gerar diferentes proposições acerca do objeto investigado. Essas diferen-

tes manifestações dos sujeitos, na busca por argumentar sobre a realidade, ainda que isolada, 
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preconiza outros tipos e formas de conhecimento, formando um elo constitutivo, uma rede dia-

lética de outros processos ou estruturas, denominada totalidade. 

Cury (1987) também menciona que, nesse processo, constitui-se uma teia de relações 

contraditórias, expressa por fenômenos, tendo a mediação, categoria de conexão dialética em 

tudo que existe, como indicador de que nada é isolado nem a-histórico. Assim, “o pensar que 

se pretende a-histórico, no fundo, faz o jogo da ideologia dominante” (CURY, 1987, p. 43), o 

que é contestado pela mediação, quando faz referência ao fato de nada ser isolado. Desse modo, 

toda a sociedade e seus nexos devem manter uma relação dialética com toda existência real. 

Para elucidar a questão da ideologia dominante, Cury (1987) exemplifica que o capita-

lismo se mantém na atualidade porque gerou uma cultura de acumulação e observa que a edu-

cação pode servir de elo mediador para os processos de acumulação ao reproduzir ideias e va-

lores que ajudam a reprodução ampliada do capital.  

A reprodução entendida de modo dialético, como categoria que não foge à sua negação, 

certifica um regime em que o capital se reproduz, repercurtindo na reprodução da ideologia 

dominante, sem que ambos se reproduzam simutaneamente como seus contrários. Assim, o 

capitalismo produz capital mediante a exploração do trabalho e tal ampliação leva consigo sua 

negação, seja na reprodução econômica, seja na idelogia. Vale mencionar que a reprodução 

como modo de existência é contraditória e reproduzida enquanto não se supera (CURY, 1987). 

A categoria da contradição torna-se importante para a educação, por seu caráter de me-

diação das diferentes práticas no contexto escolar, uma vez que ela possibilita a reflexão para 

realização de melhorias das práticas pedagógicas. Partindo do entendimento que o ser humano 

é mediador das relações sociais, logo ele é o agente para intervenção no real. Assim, o processo 

de mediação permite-nos confrontar as ideias e a ideologia dominante por meio do conheci-

mento que temos sobre os mecanismos de exploração. Como nos explica Cury (1987), a expo-

sição do fenômeno e como ele se expressa na vida dos sujeitos, por uma ação mediada, tanto 

auxilia na compreensão do meio/contexto social quanto oportuniza a superação dos antagonis-

mos de exploração do homem por ele próprio. 

Cury (1987, p.28) também destaca que “[...] dentro da ação crítica, a mediação trabalha 

para expressar ações conscientes, impedindo o trabalho da ideologia dominante”. Dessa ma-

neira, compreender que os antagonismos de classe estão implicados na satisfação dos interesses 

de uns como condição necessária da negação dos interesses de outros (PARO, 2005) fortalece 

a construção do pensamento e da ação colaborativa. 

Quando almejamos uma sociedade focada não na força e no poder de uns sobre os outros 
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e sim na colaboração recíproca entre seus membros, carecemos de uma fundamentação oposta 

ao antagonismo de interesses de alguns. Embora as contradições tenham sua origem na esfera 

das relações de produção em um tipo de sociedade, nesse caso a capitalista, é no nível da supe-

restrutura que se dá a sustentação a esse modo de produção da estrutura. É nesse nível que os 

homens adquirem a consciência de tais antagonismos que são levados às suas últimas conse-

quências, conforme Paro (2005) nos explica respaldando-se em MARX (1977).  

Por entender que a gestão democrática e participativa perpassa por ações colaborativas 

entre os sujeitos e as organizações em que atuam, pontuamos que a superação das atuais rela-

ções sociais de produção está assentada na transformação de relações de dominação por relações 

de colaboração recíproca. Tal transformação só se efetiva por um movimento prático, que re-

sulte da vontade coletiva dos sujeitos implicados em determinado contexto social, promovendo 

a transformação radical de toda ordem social vigente (PARO, 2005). Assim, a educação revela-

se como um importante elemento de transformação social, embora não seja o único, focando no 

caráter pedagógico e assumindo a luta política da classe trabalhadora em um esforço revoluci-

onário, buscando a desarticulação do poder da classe burguesa.  

Como um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, Gramsci (2004) atribui à es-

cola a função de dar acesso à cultura das classes dominantes, a fim de que todos possam se 

tornar seres humanos integralmente formados. Segundo o autor, é preciso lutar por uma tomada 

de poder que seja precedida de mudanças de mentalidade. Além disso, o filósofo da emancipa-

ção das massas defende que os agentes principais dessas mudanças são os intelectuais e um dos 

seus instrumentos mais importantes, a escola. Essa escola, conforme a concepção gramsciana, 

deve ser uma escola que oportunize aos indivíduos desenvolver livremente suas aptidões e ca-

pacidades para colaborar com o trabalho associado (GRAMSCI, 2004).  

 
Uma escola na qual seja dada à criança a possibilidade de ter uma for-
mação, de tornar-se homem, de adquirir aqueles critérios gerais que ser-
vem para o desenvolvimento do caráter. Em suma, uma escola huma-
nista, tal como a entendiam os antigos, e mais recentemente, os homens 
do Renascimento. Uma escola que não hipoteque o futuro da criança e 
não constrinja sua vontade, sua inteligência, sua consciência em forma-
ção a mover-se por um caminho cuja meta seja prefixada. Uma escola 
de liberdade e de livre iniciativa, não uma escola de escravidão e de 
orientação mecânica (GRAMSCI, 2004, p. 75).  

 
Gramsci, portanto, enfatiza que a escola deve ser orientada pela elevação cultural das 

massas e demarca essa função como condição imprescindível para a formação de indivíduos 

inteiros, intelectuais livres dos interesses imediatos e pessoais, ou seja, indivíduos capazes de 
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contribuir de forma efetiva com a coletividade.  Com isso, alguns conceitos desenvolvidos por 

Gramsci hoje são de uso corrente em várias partes do mundo, como o de intelectual orgânico, 

sujeito que procura pensar sobre as questões polêmicas e participar conscientemente dos assun-

tos que envolvem a sua realidade, atuando sempre criticamente na realidade em que está inse-

rido (GRAMSCI, 1978b, 2001). 

Conforme os escritos de Gramsci (1978a), o modo de ser do novo intelectual consiste 

no seu envolvimento ativo na vida prática como construtor, organizador, uma espécie de per-

suasor permanente. Desse modo, sua relação com as massas necessita apresentar a mesma uni-

dade que deve existir entre teoria e prática, considerando a elaboração de forma coerente tanto 

dos princípios quanto dos problemas colocados pelas massas, com sua atividade prática, que 

vão, desse modo, constituindo um bloco cultural e social.  

A formação do intelectual orgânico, na perspectiva de Gramsci (1978a), é um desafio, 

porque formar o educador como pesquisador comprometido com a colaboração e a construção 

de conhecimentos que sejam socialmente significativos para a massa da população exige dos 

sujeitos implicados um grau de consciência sobre sua inserção nesse processo, isto é, sua cons-

ciência da práxis (VÁZQUEZ, 1977). 

Para Vázquez (1977), esse grau de consciência, a práxis humana, apresenta níveis dife-

rentes, considerando o grau de criação da práxis (práxis criadora e reiterativa) e o grau de cons-

ciência dela (práxis reflexiva e espontânea). A práxis criadora, segundo Vázquez (1977), torna-

se determinante à medida que se traduz na produção ou autocriação do próprio homem. É ela 

que permite ao homem criar, sendo que o processo de criação é sempre motivado por necessi-

dade ou adaptação a novas situações, ou ainda, pela satisfação de novas carências.  

Assim, enquanto não se sente obrigado a criar o ser humano apenas repete; entretanto o 

ato de criar para o homem é a primeira e mais vital necessidade humana, pois só criando e 

transformando o mundo ele é capaz de fazer um mundo humano e humanizar-se. Por isso, a 

atividade prática é essencial ao homem e possui caráter criador. Essa atividade prática, todavia, 

deve ser percebida como relativa e transitória, já que está sempre aberta à possibilidade e ne-

cessidade de ser substituída pela repetição (VÁZQUEZ, 1977). 

Discorrendo ainda sobre a práxis criadora, o autor esclarece que o homem pensa o pro-

jeto inicial e confronta-se com as resistências em sua concretização. Quando tentamos superá-

las, há a necessidade de sua constante modificação, tanto no modo de sua realização, transfor-

mando o processo, quanto na forma do objeto real, tendo como resultado final um produto que 

não será mais idêntico ao que fora inicialmente projetado. Portanto, na práxis criadora, são 
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evidenciadas a indeterminação e a imprevisibilidade no processo e no produto dele resultante 

(VÁZQUEZ, 1977). 

Para Vázquez (1977), a atividade prática criadora não pode ser compreendida como uma 

série contínua de atos de consciência traduzidos em outra série contínua de atos materiais que 

se sucedem no processo prático, na mesma ordem em que se deram na consciência. Ele escla-

rece que a consciência estabelece uma espécie de finalidade aberta ou um projeto dinâmico e é 

exatamente por essa abertura ou dinamismo que permanece aberta e ativa ao longo de todo o 

processo.  

Na práxis imitativa ou reiterativa, o campo do imprevisível é estreitado. “O ideal per-

manece imutável, pois já se sabe por antecipação, antes da própria realização, o que se quer 

fazer e como fazer” (VAZQUEZ, 1977, p. 258). Diferente da práxis criadora, em que elabora-

mos o modo de criar, na atividade reiterativa não se inventa o modo de fazer, porque o modo 

de transformar já é conhecido, pois já fora criado antes. 

Como analisado por Vázquez (1977), a consciência prática está sempre presente na ati-

vidade administrativa do homem, sendo fundamental e exigida em elevada escala, em uma 

perspectiva de administração criadora. Na atividade administrativa reiterativa ou imitativa, há 

a consciência prática que, contudo, atua em menor proporção. A compreensão dessa extensão 

da atividade administrativa como práxis não está restrita à inserção da consciência no processo 

prático, uma vez que se deve considerar qual o grau de consciência da inserção que o sujeito 

implicado nesse processo tem, isto é, sua consciência da práxis. 

Segundo Vázquez (1977, p. 285), em relação ao grau de criação do sujeito ativo, a qua-

lificação da práxis em espontânea ou reflexiva demanda considerar “[...] o grau de consciência 

que se tem da atividade prática que se está desenvolvendo, consciência elevada num caso, baixa 

ou quase nula em outro”. Assim, não se trata de qualificar dois novos níveis práticos, nem de 

comparar de forma rígida as relações estabelecidas entre as práticas humanas. Correlacionando 

o grau de criação da práxis (práxis criadora e reiterativa) com o grau de consciência da práxis 

(práxis reflexiva e espontânea), Vázquez (1977, p. 286) pondera:  

 
A práxis criadora pode ser, em maior ou menor grau, reflexiva e espontânea. 
A práxis reiterativa acusa uma débil intervenção da consciência, mas não é 
por isso que se pode considerá-la espontânea. Nesse aspecto, a práxis mecâ-
nica, repetitiva, se opõe tanto à atividade prática criadora como à espontânea. 
 

Nesse sentido, cabe destacar que essa consciência crítica do contingente de uma classe 

trabalhadora não acontece de forma espontânea, sem uma ação intencional e organizativa. Com 
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base nas ponderações de Gramsci (1978a), Paro (2005) explica que uma massa humana não se 

caracteriza e não se torna independente por si mesma sem organização prévia.  

Desse modo, a expansão do significado da práxis, em especial da práxis social, é funda-

mental, conforme destacado por Vázquez (1977), pois como consciência da práxis, ou seja, a 

consciência que se volta sobre si mesma e sobre a atividade material que se plasma, ela ultra-

passa a consciência comum, isto é, o conhecimento imediato, ingênuo, espontâneo, e estabelece 

uma oposição radical entre teoria e prática.  

Segundo o autor, para a consciência comum alcançar a consciência da práxis, é preciso 

ultrapassar o ponto de vista espontâneo, ascender ao plano reflexivo (consciência reflexiva) que 

é o plano próprio da atitude filosófica, para só então unir conscientemente pensamento e ação. 

Quando se trata da educação, sua importância está como um dos elementos constitutivos da 

práxis e como tal deve ser apreendida, no sentido de, pela mediação, potencializar a construção 

de conhecimentos que sejam socialmente significativos para o contexto escolar e seus sujeitos, 

como lócus fundamental de articulação da democracia; pois, de acordo com Vázquez (1977), 

pensamento consciente se une à ação real, com vistas à transformação radical da sociedade.  

A práxis é, desse modo, tomada como categoria central na concepção teórica marxista, 

cuja filosofia está pautada “[...] não na interpretação do mundo, mas também como guia de sua 

transformação” (VÁZQUEZ, 1977, p. 5). Isso significa dizer que, para obter resultados, os quais 

representem os interesses coletivos, é preciso promover a integração das diversas práxis indivi-

duais, confluindo em uma práxis coletiva e intencional. Por conseguinte, sua concretização de-

pende da concordância coletiva, quanto aos objetivos a serem buscados, o que exige a inexis-

tência dos antagonismos de classes (PARO, 2005). 

Para esse autor, nessa relação indivíduo-objeto, o objeto será sempre algo produzido 

pelo sujeito, resultando em uma autoimplicação do indivíduo ao objeto, evidenciando uma re-

lação muito mais de unidade com o objeto do que de identidade. Assim, ao mesmo tempo, em 

que a sociedade produz o homem, ela também é produzida por ele.  

Nesse sentido, Paro (2005), fundamentado nos escritos de Marx e Engels (1986), explica 

que a produção das ideias – de representações e da consciência – está direta e intimamente 

ligada à atividade material e à comercialização material dos homens, que corresponde à lingua-

gem da vida real. Os homens são produtores de suas representações, de suas ideias etc., refe-

rindo-se aos homens reais e atuantes, os quais desenvolvendo sua produção material e suas 



37 
 

  

relações materiais também se transformam diante da realidade que lhes é própria, seu pensa-

mento e os produtos desse pensamento. Sendo assim, “não é a consciência que determina a 

vida, mas a vida que determina a consciência” (MARX, 1985, p. 22). 

Considerando essas análises sobre a práxis consoantes aos estudos de Vázquez (1977) e 

Paro (2016), podemos inferir que a gestão escolar terá uma dimensão muito mais ampla quando 

os sujeitos, a partir da consciência de sua atividade material, puderem mobilizar-se de forma 

criativa dentro das escolas. Isso poderá promover mudanças nas estruturas (funcionais, materi-

ais e humanas), resultando em avanços no processo educacional. 

Daí a relevância das escolas constituirem-se e fortalecerem-se como um núcleo que pro-

picie a participação das camadas mais pobres, tendo elas do seu lado, tanto para reenvidicação 

quanto para a colaboração, ambas necessitam de participação coletiva. De acordo com Bastos 

(2002), garantir a liberdade de expressão, a criação, o pensamento e a organização da coletivi-

dade facilitam e possibilitam o processo de cobranças de diversas pautas. A exemplo disso, a 

aquisição de equipamentos escolares, melhorias na estrutura, salário mais justo para os profis-

sionais da educação e a implementação de políticas públicas. Trata-se de questões que garantem 

condições para acesso, permanência, efetivação da gestão democrática e melhoria da educação 

para todos os cidadãos (BASTOS, 2002). 

Nessa direção, buscamos compreender quais ações são concretizadas de fato no con-

texto escolar, considerando o princípio constitucional da gestão democrática, inserido os pre-

ceitos legais e normativos instituídos, considerando sua aplicabilidade e funcionalidade. Assim, 

partimos de uma perspectiva que valoriza a realidade apresentada e vivenciada pelos sujeitos 

inseridos no contexto escolar e seu olhar sobre os diferentes aspectos que podem repercutir em 

sua prática educativa, para a compreensão do objeto de estudo proposto nesta pesquisa.  

Desse modo, a percepção do nível de consciência do sujeito, grau de criação do sujeito 

ativo (práxis criadora e reiterativa) e grau de consciência (práxis reflexiva e espontânea), con-

forme salientamos e fundamentamo-nos em Vázquez (1977) – quando este faz referência à prá-

xis humana e à compreensão das categorias de totalidade, contradição e mediação – têm grande 

valor para nossos estudos, porque contribuiu para nossos diálogos com os sujeitos/participantes 

desta pesquisa, auxiliando-nos na mediação com os/as docentes. 

Para o desenvolvimento do trabalho, também nos apoiamos nos estudos das categorias 

de Estado, políticas educacionais, implementação das políticas públicas educacionais, gestão 

democrática, participação e gestão escolar, além das leis e normativas que regulamentam a ges-
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tão educacional, considerando-as relevantes para análise e discussão com os sujeitos do con-

texto escolar.   

A implementação de políticas educacionais no Brasil tem sido marcada pela luta das 

classes trabalhadoras pelo direito à educação e pela responsabilização do Estado pela emissão 

das políticas públicas de educação, para diminuir as desigualdades educacionais, principal-

mente quando se trata da escolarização.   

Para definição das políticas educacionais, Höfling (2001), inicialmente, conceitua as 

políticas públicas compreendidas como Estado em ação, pois este implementa um projeto de 

governo, por intermédio de programas, em que são previstas as ações voltadas para os setores 

específicos da sociedade. O Estado é a estrutura composta por algumas instituições que têm 

autoridade para atuar na regulação e organização do funcionamento de uma sociedade. O go-

verno pode ser entendido como o grupo ou indivíduo que assume o controle do Estado por um 

determinado período (PINTO, 2016).  

 Entre as políticas públicas, segundo Höfling (2001), encontramos as políticas sociais e, 

entre elas, a educação. As políticas sociais se situam no interior de um tipo particular de Estado, 

as quais se desenvolvem por meio de formas de interferência, visando à manutenção das rela-

ções sociais de determinada formação social. Quanto às políticas educacionais, a autora ressalta 

que essas não são pensadas exclusivamente pelo Estado. Cabe ao Estado à função de imple-

mentação de políticas educacionais, entretanto o processo de elaboração, planejamento e co-

brança deve envolver necessariamente os sujeitos inseridos dentro da coletividade, de modo 

participativo (HÖFLING, 2001).  

Complementando essa discussão, recorremos novamente às palavras de Höfling (2001) 

para diferenciar políticas de governo e políticas de Estado. De um lado, temos as políticas de 

governo, que se referem a planos, programas e ações, que são idealizadas, elaboradas e desen-

volvidas para vigorar durante um determinado período de um governo, muitas vezes sem pro-

jeção de futuro. De forma negativa, esse tipo de política, na maioria das vezes, acaba sendo 

associado a projetos eleitorais, portanto assumindo o papel de propaganda política, sem ne-

nhuma continuidade. De outro lado, as políticas de Estado tendem a serem mais sólidas, pois 

abrangem os planos, programas e ações que não estão limitadas a um determinado governo, por 

um curto período de tempo, e relacionam-se ao cumprimento à nação, à população como um 

todo. Tais políticas de Estado possuem objetivos a longo prazo, que perpassam os períodos de 

gestão de governos. 
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Assim, as políticas são designadas como públicas porque devem necessariamente atingir 

todo o público, sendo do governo a responsabilidade de garantir que essas políticas beneficiem 

efetivamente todas as camadas da população. No entanto, devemos ter em mente que isso diz 

respeito não apenas ao que o governo faz, mas também ao que ele não faz. Isso porque quando 

determinado governo deixa de fazer algo está sinalizando que aquilo não é tão importante ou 

prioritário para ele. Dessa forma, em relação às políticas públicas, podemos dizer o seguinte:  

elas são “[...] tudo o que um governo decide fazer, faz ou deixa de fazer em relação às necessi-

dades dos cidadãos” (DYE, 1972) e podem ser compreendidas como o “[...] conjunto de politi-

cas, programas e ações do Estado, diretamente ou por meio de delegação, com objetivo de en-

frentar desafios e aproveitar oportunidades de interesse coletivo” (CASTRO; OLIVEIRA, 

2014, p. 22).  

Nas ponderações dos autores, tais políticas, programas e ações concretizam-se na oferta 

de bens e serviços que atendem às demandas resultantes das disputas políticas acerca do que é 

ou deveria ser de interesse público. Nesse sentido, para que estes “[...] se concretizem e se 

consolidem é preciso não esquecer que a Educação e as políticas educacionais também devem 

ser pensadas e equacionadas como parte integrante dos processos de globalização contra-hege-

mônica” (AFONSO, 2003, p. 45). 

Corroborando essa discussão, Poulantzas (1985, p. 162) pontua que “o Estado concentra 

não apenas a relação de força entre frações do bloco no poder, como também a relação de forças 

entre estas e as classes dominadas, na qual a autonomia relativa do Estado é necessária para a 

organização da hegemonia”. 

Quando discutimos e analisamos a finalidade das políticas públicas de educação, com-

preendemos que é essencial entender o caráter histórico do surgimento dessas políticas e seus 

contextos e as disputas travadas no seio da sociedade até chegar à elaboração de determinada 

política pública. A elaboração de uma política educacional, entretanto, não garante que ela seja 

efetivada, porque isso demanda ações a serem desempenhadas pelos agentes encarregados por 

sua execução, pensamento esse confirmado por Arrecthe (2001, p.53-54), ao destacar que: 

 
A implementação de políticas supõe (pelos menos) dois tipos de agentes situ-
ados em pontos distintos: agentes encarregados da formulação dos termos da 
operação de um programa – os quais têm autoridade para definir os objetivos 
e o desenho do programa – e agentes encarregados de executá-lo, traduzindo 
suas concepções em medidas concretas de intervenção. Na prática, são estes 
últimos que fazem a política.  
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Com base nas reflexões de Arretche (2001) e pensando nas questões práticas desde a 

idealização de uma política educacional no âmbito federal, estadual ou municipal, até sua con-

cretização real, em que os cidadãos possam de fato usufruirem dos seus direitos, entendemos 

que as políticas públicas, quando pensadas em sua prática/concretização e implementação, vão 

acontecer em um ambiente caracterizado por contínuas mudanças, como o contexto escolar, 

com sua própria realidade e diante de novas necessidades que surgem dos sujeitos ali inseridos. 

 Nesse sentido, essa investigação não se limita apenas à discussão e apresentação dos 

aspectos legais e documentais concernentes às políticas públicas educacionais, que são voltadas 

à gestão democrática, gestão escolar e à forma de participação dos sujeitos inseridos no con-

texto escolar, pois buscamos conhecer e analisar tais políticas, dialogando com os sujeitos sobre 

como as percebem no contexto escolar, confrontando com as determinações legais, com as 

ações realizadas e seus reflexos nesse contexto. 

 A luta para imprimir nos sistemas educacionais e nas escolas públicas a gestão demo-

crática é uma exigência constitucional para construção de práticas sociais que contribuam para 

a participação popular, democratização da sociedade e, portanto, para a solidariedade que re-

força o sentido de comunidade e de partilha.  

Marques (2018) exemplifica que a participação no processo de elaboração do currículo 

que priorize questões como a realidade local, o respeito à diversidade, o direito à aprendizagem, 

a construção de práticas cotidianas que possam integrar os sujeitos que estão presentes no dia-

a-dia da escola e que também podem contribuir para a garantia do direito à educação corres-

ponde a uma ação que se insere nesse processo de imprimir a gestão democrática no contexto 

escolar. 

Nessa direção, a reivindicação da gestão democrática pode ser entendida como possibi-

lidade de aniquilar o autoritarismo enraizado no processo educativo no interior das escolas e da 

sociedade. Essa proposição está relacionada à autonomia da escola que, segundo Paro (2004, p. 

11), “[...] significa em conferir poder e condições concretas para que ela alcance objetivos edu-

cacionais articulados com os interesses da comunidade”. No entanto, romper com a mentalidade 

autoritária na construção de uma experiência democrática na escola pública é uma tarefa que 

exige construção de experiências em torno da participação em diversas atividades desenvolvi-

das pela escola.  

A respeito disso, Navarro (2004, p.7) destaca um pensamento freiriano bastante conhe-

cido, o qual ressalta a necessidade de “[...] convocar os que vivem em torno da escola”, como 

também dentro dela, para, então “participarem e tomarem um pouco o destino da escola na 
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mão”. Esse é um importante passo para os indivíduos assumirem os espaços democráticos na 

escola e nos demais espaços sociais.  

Navarro (2004) argumenta ainda que, para assumir esse país democraticamente, se-

gundo o entendimento de Paulo Freire, precisamos compreender a dinâmica histórica e política, 

principalmente do período em que se marca a redemocratização no Brasil, depois de mais de 

20 anos de regime civil-militar (1964-1985), para então pensar em novas possibilidades para 

educação. Não podemos esquecer que o processo de mudança no país foi também reflexo da 

luta dos movimentos sociais organizados em prol de um Estado Democrático de Direito que, 

em 1985, conquistou as primeiras expêriencias do exercício da democracia, da participação da 

população nas questões políticas e econômicas.  

Para que possamos tratar do modelo da gestão nas escolas, sobretudo a gestão democrá-

tica, precisamos resgatar fatores históricos e políticos que conduziram esse processo. Como 

sabemos, o Brasil sofreu um golpe militar em meados da década de 1960, o que ocasionou 

repressões, cerceando os direitos dos brasileiros. Após a ditadura, que começou a perder força 

já na década de 1970 e caiu oficialmente ao longo da década de 1980 do século XX, ressurgiu 

o pensamento democrático e o anseio da população pela participação nos desígnios do país, 

inclusive nos campos educacionais. Sendo assim, com o fim da ditadura, houve o envolvimento 

da sociedade em diversos âmbitos da sociedade e o país passou a viver um celeiro de eleições. 

Tais fatos reforçaram na sociedade brasileira o desejo da participação. Este contexto instalado 

no país trouxe à escola a gestão democrática como um princípio legal e possibilitou a abertura 

de espaço para a comunidade (ROMANELLI, 1987; GERMANO, 2001; CHAUÍ, NOGUEIRA, 

2007).  

Já o contexto político atual vai além do interesse nacional, pois fundamenta-se em ques-

tões do mundo globalizado. Silva (2016, p. 7), em seu artigo intitulado “Processo histórico e 

político da gestão democrática escolar no Brasil”, trata da trajetória da gestão democrática no 

país. 

 
A gestão democrática no Brasil foi institucionalizada como um princípio legal 
- regra básica adotada pelas legislações a serem vivenciadas tanto pela popu-
lação como pelos governantes - através da Constituição Brasileira no ano de 
1988, em seu artigo 206, inciso VI, onde reza que essa nova forma adminis-
trativa escolar será ministrada no ensino público, na forma da lei. Ela passou-
se despercebida até o início dos anos noventa, década cujo debate sobre o as-
sunto ampliou-se e legitimou-se em leis, planos e normas.  
Foi no início nos anos 1990 que as discussões sobre o novo modelo de gestão 
nas escolas ganharam força. Foram criados diversos eventos (de fóruns, con-
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gressos, seminários e outros) em todo o país, no sentido de reivindicar e es-
clarecer o modelo almejado de gestão. As discussões levaram o texto à terceira 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, n. 9394/96) que 
seguindo a Constituição Nacional, legaliza e regula a gestão democrática 
como princípio a ser seguido em todas as escolas das redes públicas no Brasil.  

 
Perante o exposto, podemos dizer que a gestão democrática passou a ser instituída após 

a redemocratização do país e tornou-se um dever educacional em todas as escolas da rede pú-

blica brasileira. Não podemos deixar de dizer que sua implantação ocorreu, na maioria das redes 

públicas brasileiras, sob o prisma do poder econômico, o que fez com que o governo criasse 

diversos programas de recursos para a escola, entre eles o Programa Dinheiro Direto na Escola 

(BRASIL, 2004, n.p.), que “[…] tem por finalidade prestar assistência financeira, em caráter 

suplementar, às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Dis-

trito Federal”. 

A partir da (CF) de 1988, portanto, tivemos oportunidades de mudanças nas políticas 

públicas educacionais estabelecidas, especialmente com a relevância do artigo 205 que assegura 

o seguinte: “[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, a qual será promo-

vida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pes-

soa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 

1988).  

Na primeira seção do cap. III da CF de 1988, o artigo 206 apresenta a seguinte redação 

a respeito do ensino com base nos seguintes princípios: 

 
I -  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o     saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de ins-
tituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, pla-
nos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e in-
gresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988, n.p.). 

 
De acordo com Souza e Pires (2016), em relação ao artigo 206 da CF de 1988, o ensino 

em nosso país deve atender a um conjunto de princípios que solidificam a educação nacional, 

incluindo a gestão democrática, conforme inciso VI da referida lei. Para Marques (2018, p. 

238), esse princípio é compreendido como prática que envolve a efetiva participação “[...] nas 

decisões dos segmentos que compõem a comunidade escolar, na organização, na construção e 
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na avaliação do projeto político pedagógico e na definição da utilização dos recursos financeiros 

da escola”. 

A relevância do texto constitucional está, conforme Valle (2008), no termo “gestão de-

mocrática”, que apareceu pela primeira vez na Constituição Federal de 1988 como dispositivo 

legal. “[...] nem nas Constituições anteriores, nem na legislação de ensino em vigor até esta 

data, pode se encontrar esta referência” (VALLE, 2008, p. 63).  

A partir do que a Constituição estabelece nos artigos 205 e 206, ocorreu um longo perí-

odo de debate para elaboração da atual LDB nº 9.394/1996, a qual garante o direito, dever e as 

responsabilidades que o Estado e a sociedade civil possuem em relação à educação básica, com-

preendida com dois objetivos: a preparação para o mundo do trabalho e para a prática social. 

Desse modo, foi a luta possível para imprimir a responsabilidade ao Estado, com a política 

educacional como política de Estado.  

A LDBEN nº 9394/96 reafirma no artigo 2º: “A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade 

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifi-

cação para o trabalho” (BRASIL, 1996, n.p.). Em relação à gestão democrática, o artigo 3° 

dispõe: “o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VIII – gestão demo-

crática do ensino público na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino” (BRASIL, 

1996, n.p., grifos nossos).  

Outros três artigos da LDBEN 9394/96 também se referem à gestão democrática. O 

artigo 12, com incumbências aos estabelecimentos de ensino, como nos incisos I, da elaboração 

e execução da proposta pedagógica, e VI, que estabelece que as instituições escolares se articu-

lem com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a es-

cola. O artigo 13 versa sobre as incumbências dos docentes, como no inciso I, da participação 

dos docentes na elaboração da proposta pedagógica, e no inciso VI, que marca a valorização da 

colaboração dos/das docentes no desenvolvimento das atividades que visam à articulação da 

escola às famílias e à comunidade. Além disso, o artigo14 dispõe:  

 
Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: I - participação dos profissionais da educação na elabo-
ração do projeto pedagógico da escola; II - participação da comunidade esco-
lar e local em conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996, n.p.). 
 

É importante destacar que, nesses artigos, a categoria da “participação” é compreendida 

em duas frentes, uma delas é interna à escola, com uma ação dos trabalhadores da educação na 
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elaboração do projeto da escola, e a outra é externa, com a inclusão de pessoas da comunidade 

na qual a escola está inserida para a composição e funcionamento dos conselhos escolares.   

Embora haja previsão legal de pouco mais de três décadas, com o princípio da gestão 

democrática, conforme garantido pela CF (1988), quando nos deparamos com as experiências 

e realidades nas escolas públicas notamos o quão estamos distantes da efetivação dos mecanis-

mos de gestão democrática. Esse princípio constitucional foi e continua sendo alvo de grandes 

discussões e debates nos movimentos sociais organizados que lutam pela melhoria da escola 

pública. Esse princípio remete à qualidade social no ambiente educacional e opõe-se às atuais 

políticas educacionais brasileiras fundadas na concepção de Estado mínimo. Para Azevedo 

(2017), o maior desafio reside justamente na efetivação do referido princípio nas escolas públi-

cas, considerando a importância da participação, autonomia, trabalho coletivo, descentraliza-

ção, entre outros. 

Nesse processo de luta e reivindicação, é preciso lembrar que, entre as vitórias alcança-

das tanto na promulgação da CF de 1988 quanto na LDB nº 9394/96 1996, também vivenciamos 

algumas derrotas; pois precisamos lembrar que, na ocasião da aprovação da referida lei, “a 

classe trabalhadora já tinha perdido espaço na disputa pela hegemonia societal e educacional 

para a burguesia” (PINTO, 2016, p. 74). Esse “marco legal da educação brasileira seguiu, na 

sua maior parte, os interesses e as diretrizes do Banco Mundial e do Fundo Monetário Interna-

cional” (PINTO, 2016, p. 74). 

 Pinto (2016) esclarece que, no final da década de 1980, o capitalismo reacende suas 

ideias, com uma nova proposta de reorganização, considerando a reestruturação produtiva e a 

globalização, que transcende aspectos econômicos dos países (Estados-Nação) e invade as di-

mensões políticas, sociais, culturais e educacionais. Desse modo, o início da década de 1980 

foi marcado pelo tema da democracia, a próxima década – 1990 – foi demarcada pela ideia de 

globalização, neoliberalismo, livre mercado, competitividade, produtividade, reestruturação 

produtiva, reengenharia e revolução tecnológica. Após a década de 1990, a globalização trouxe 

para o nosso país mudanças significativas na organização do trabalho e nas atribuições e res-

ponsabilidades do Estado. Por isso, a globalização veio afetar de forma intensa o mundo laboral, 

repercurtindo sobre as questões sociais e educacionais (PINTO, 2016). 

A força do poder, do influxo neoliberal com as reformas economicistas de um lado, e as 

lutas travadas a partir da participação popular, de outro, estamparam que, no Brasil, “a demo-

cracia segue sendo um campo de profundas contradições, tencionados referenciais de dignidade 
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humana e do exercício da cidadania, como a qualidade da participação política dos atores soci-

ais” (RIBEIRO; NARDI, 2018, p. 9). 

 Esse processo de disputa entre a sociedade política com sua visão neoliberal centrali-

zadora e de Estado mínimo e a sociedade civil em busca de espaços e de democratização dos 

respectivos espaços tornou-se um terreno propício para as reformas educacionais estimuladas 

pelos organismos internacionais, como o Banco Mundial, que se instaurou como articulador 

financeiro e ideológico das diretrizes educacionais sob a ótica do mercado capitalista liberal, 

exigindo mudanças no papel do Estado na condução das políticas educacionais.  

Pinto (2016, p. 59), respaldando-se nas reflexões de Santos (2012), pontua que, no ce-

nário da política educacional brasileira, a “LDB é maior de todas as políticas públicas regula-

tórias, em razão de sua estrutura redefinir as relações, os acordos e os conflitos que podem se 

desenrolar no âmbito da educação brasileira”.  

O conturbado período, ao mesmo tempo que se apresenta com retiradas das conquistas 

legais, também revela a disputa por uma política educacional, especialmente pela sociedade 

civil organizada respaldada no artigo 214 da CF de 1988, o qual estabelece a criação de um 

plano decenal para a educação, em âmbito nacional. O resultado desse processo, em 2001, foi 

a aprovação do primeiro Plano Nacional de Educação/PNE (2001-2011) e, contraditoriamente, 

o governo federal, comandado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, realizou vários ve-

tos ao Plano, em especial, àqueles pontos ligados diretamente ao financiamento, como o que 

propunha o investimento de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) em educação.  

Na visão de Pinto (2016, p. 237), “as metas propostas e necessidades da educação naci-

onal, neste plano pouco se avançou, durante a vigência do PNE 2001/2011”, por entender que 

o progresso nas metas gerais para o conjunto da nação demandava desdobramento e adequação 

às especificidades locais e definição de estratégias adequadas a cada circunstância. Também 

carecia da elaboração de planos estaduais e municipais de forma articulada. No referido plano, 

fez constar em seu artigo 2º, a gestão democrática, como prioritária para a educação pública.  

 Durante a década seguinte, o segundo PNE (2014-2024), instituído pela Lei Federal nº 

13.005/2014, evidencia a matéria da gestão democrática, destinando a meta 19 para o assunto. 

Entre as estratégias expressas na meta 19, três estão relacionadas ao objeto de estudo desta 

pesquisa: a estratégia 19.4, que aborda a constituição e o fortalecimento de associações de pais, 

a existência de espaço adequado e condições de funcionamento para articular os conselhos es-

colares; a estratégia 19.5, que reforça o fortalecimento dos conselhos escolares; e a estratégia 

19.6, que assinala a participação e a consulta dos familiares ao PPP, ao currículo escolar, ao 
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plano de gestão e aos regimentos escolares, bem como a participação dos pais na avaliação de 

docentes e de gestores escolares (BRASIL, 2014). Essas estratégias da meta 19 do PNE (BRA-

SIL,2014) reafirmam a necessidade de participação dos diferentes sujeitos que estão implicados 

nas ações ligadas ao contexto escolar, como os pais e mães e discentes, e apresentam-nos como 

peça essencial para mobilização e participação dentro da gestão escolar, em busca da qualidade 

da educação. 

 Além da meta 19, o PNE prescreve nos artigos 2º, 6º e 9º diretrizes e incumbências da 

União, Estados, DF e municípios:  

 
Art. 2º. São diretrizes do PNE: VI - promoção do princípio da gestão demo-
crática da educação pública; [...].  
Art. 6.º A União promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências 
nacionais de educação até o final do decênio, precedidas de conferências dis-
trital, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional 
de Educação, instituído nesta Lei, no âmbito do Ministério da Educação [...]. 
Art. 9º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar leis 
específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrá-
tica da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 
(dois) anos contado da publicação desta Lei, adequando, quando for o caso, a 
legislação local já adotada com essa finalidade (BRASIL, 2014, n.p.). 
 

 A meta 19 no PNE foi resultado de vários embates a respeito do princípio da gestão 

democrática na gestão pública e “[...] incentiva as conferências; estimula espaços de participa-

ção tais como: grêmio, associação de pais, conselhos escolares, bem como de aplicação de prova 

nacional específica para o provimento de cargos de diretor” (DOURADO, 2017, p. 153-54). O 

artigo 9º estabelece um prazo de dois anos para a instituição de mecanismos legais, conforme a 

realidade de cada localidade para a implantação da gestão democrática nas escolas públicas, ou 

seja, o período para consolidação dessa questão encerrou-se em 2016.  

 De acordo com Souza e Pires (2018, p. 71), a gestão democrática, contudo, “[...] não se 

consolidou a luz das legislações em mais de 50% dos Entes Federativos brasileiros”. Paro 

(2016, p. 124) afirma que é preciso instituir “[...] espaços reais de participação, buscando formas 

para atrair a comunidade para dentro da escola, desconstruindo a estrutura hierarquizante e au-

toritária da escola pública”. 

 A partir das reflexões de Dourado (2017), Souza; Pires (2018) e Paro (2016) sobre ges-

tão democrática, inferimos que, instituir leis e mecanismos prescritos na CF de 1988, LDBEN 

nº 9394/96 e no PNE (2014) representa um importante passo, rumo à gestão democrática. En-

tretanto, isso não basta, para garantir sua efetivação, é preciso que a gestão democrática se 

concretize, na prática, nos espaços educacionais onde os sujeitos estão inseridos e envolvidos.  
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Dessa forma, entendemos que, mais do que isso, é preciso aferir, acompanhar e moni-

torar os planos, nos âmbitos: nacional, estadual e municipal, observando o quanto de avanço se 

obtém, estagnação ou retrocesso, nas metas e estratégias, constantes nos respectivos planos. É 

preciso conhecer a realidade de cada localidade e quais os desafios enfrentados e os avanços. 

Feito isso é essencial adotar medidas para avançar. Considerando o processo de monitoramento 

e avaliação do PNE (2014-2024) sob o ponto de vista do acompanhamento,  

 
[...] estabelece avanços em relação ao Plano anterior (2001-2010), na medida 
em que delimita um conjunto de objetivos e prazos passíveis de aferição e 
monitoramento. Ao demarcar patamares objetivos para cada uma das metas, 
o Plano oferece um ponto de referência para os estudos de avaliação acerca de 
sua execução. Apesar de ser uma política pública ampla, o PNE pode ser ana-
lisado de forma delimitada a partir da circunscrição temática de suas metas e 
respectivas estratégias. O processo de 10 anos para a completa implantação do 
Plano conta com fases intermediárias, nas quais o alcance das metas se impõe 
como etapa necessária para a consecução do seu objetivo central (BRASIL, 
2015, p.15). 
 

Dessa forma, o MEC buscando orientar os estados e municípios no procedimento de 

acompanhamento das metas e estratégias dos planos de educação, criou uma Rede de Assistên-

cia Técnica para Monitoramento e Avaliação7 com a finalidade de subsidiar as comissões co-

ordenadoras locais, responsáveis pelo acompanhamento do plano. Após conhecer a metodolo-

gia de trabalho e de desenvolvimento, nesse processo, os estados e municípios fazem adesão à 

assistência técnica ofertada pelo MEC, o que contempla: processo formativo, coleta de infor-

mações e acompanhamentos das ações desenvolvidas por meio de planilhas, durante a vigência 

do PNE. 

Para aferição dos avanços do plano, em relação às projeções feitas, o MEC, apresenta 

indicadores para as metas e estratégias que auxiliam no processo de análise do seu cumpri-

mento. Isso, a nosso ver reflete no contexto escolar, pois eles nos ajudam no processo de aferi-

ção possibilitando um comparativo entre a projeção nacional, estadual e municipal para identi-

ficarmos elementos que caracterizam a gestão democrática. Dessa forma, elencamos 11 (onze) 

indicadores8 relativos à gestão democrática: 

 
7 Informações disponíveis no site: http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao. Acesso em 
25/07/2021 às 00:21 horas. 
8 Para apresentação nesta pesquisa foi necessário ajustarmos a organização dos indicadores de estratégia e auxili-
ares propostos pelo MEC. Dessa forma, os ítens de 1 à 3 estão disponíveis no Observatório do PNE; 4 à 8 no 
Relatório do 3º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação – 2020 e correspondem aos 
indicadores 19A, 19B, 19E e 19F, por fim, os itens de 9 à 11 estão em conformidade com o Observatório PNE. 
Disponível em: https://www.observatoriodopne.org.br/meta/gestao-democratica. Acesso 24 jul. 2021. 
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1) Existência de Conselho Municipal de Educação o qual expressa o número de muni-

cípios que possuem Conselho Municipal de Educação em relação ao total de municípios brasi-

leiros;  

2) Existência de Secretaria Municipal exclusiva para Educação. Esse indicador demons-

tra o número de municípios brasileiros que possuem Secretaria Municipal exclusiva para aten-

der a Educação;  

3) Caráter do Conselho Municipal de Educação (CME) o qual revela as 4 (quatro) for-

mas de atuação assumidas por este conselho (Consultivo, Deliberativo, Normativo e Fiscaliza-

dor). Tais funções, não são mutuamente excludentes, considerando o total de municípios brasi-

leiros;  

4) Forma de nomeação dos diretores das escolas das redes municipais, o qual aponta o 

número de municípios que adotam cada uma das 4 (quatro) formas de nomeação para diretores 

das escolas em relação ao total de municípios brasileiros. As formas de nomeação são: concurso 

público, livre nomeação, indicação, eleição/outro), sendo que, os municípios podem adotar um 

ou mais critérios;  

5) Existência de colegiados intraescolares (Conselho Escolar, Associação de pais e mes-

tres, Grêmio estudantil) que sinaliza os colegiados existentes nas escolas; 

6) Existência de colegiados extraescolares (Conselho Municipal de Educação, Conselho 

de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Conselho de Alimentação Escolar e Fórum 

Permanente de Educação). Esse indicador se refere aos órgãos colegiados constituídos no âm-

bito municipal; 

 7) Oferta de infraestrutura e capacitação aos membros de Conselho Municipal de Edu-

cação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e Conselhos de Alimenta-

ção Escolar nos municípios. Esse indicador está relacionado às condições de funcionamento 

destes órgãos, apoio dado pela gestão municipal também na formação; 

8) Legislação para a gestão democrática nas escolas, diz respeito aos dispositivos legais 

que garantam a gestão democrática; 

9) Fortalecimento dos Grêmios, APMs e Conselhos, se refere às ações desenvolvidas, 

no sentido de apoiar tais órgãos no processo de participação;  

10) Participação no Projeto Político Pedagógico, esse indicador pode mensurar qual o 

nível de envolvimento dos diversos sujeitos que atuam nos espaços escolares quanto ao pro-

cesso de elaboração, revisão e acompanhamento do PPP.  
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11) Autonomia das Escolas, diz respeito à uma forma de gestão escolar mais descentra-

lizada pedagogicamente, administrativamente e financeiramente. 

 Conforme exposto, antes, as legislações CF (1988), LDB (1996) e PNE (2001; 2014) 

incumbiram os Estados, DF e municípios de se apropriarem dessas normativas e organizá-las, 

em âmbito local, garantindo que os sistemas de ensino estabeleçam normas para as escolas 

públicas, pautando-se no princípio a gestão democrática, o que requer a participação dos diver-

sos sujeitos da escola, nos órgãos colegiados rumo à qualidade da educação.  

A qualidade da educação é entendida neste trabalho de acordo com as reflexões de Dou-

rado (2020), Cury (2014), Paro (2017), Oliveira e Santos (2007), como um conceito polissê-

mico. Entretanto, para esses autores a qualidade da educação é um processo educacional que 

corrobora o desenvolvimento integral do ser humano, proporcionando a construção de uma so-

ciedade democrática e cidadã, ou seja, nessa perspectiva, a concepção prima pela qualidade 

intra e extraescolar (DOURADO, 2020).  

Cury (2014, p. 1054) explica que o termo qualidade advém do latim qualitas, que, por 

sua vez, procede de “[...] poiótês do grego e que significa um título definidor de uma categori-

zação ou classificação, que por essa origem greco-latina, é um termo polissêmico, cuja defini-

ção não só carece de uniformidade como também se louva em sentidos de muita complexidade”.  

 Desse modo, a discussão acerca da qualidade da educação remete à definição do que se 

entende por educação que, para alguns, restringe-se às diferentes etapas de escolarização que 

se apresentam de modo sistemático por meio do sistema escolar. Para outros, a educação deve 

ser entendida como espaço múltiplo, compreendendo diferentes atores, espaços e dinâmicas 

formativas, efetivada tanto por meio de processos sistemáticos quanto assistemáticos, e também 

como elemento constitutivo e constituinte das relações sociais mais amplas, contribuindo, con-

traditoriamente, para a transformação e manutenção dessas relações (DOURADO; OLIVEIRA, 

2009).  

 As Diretrizes Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013b) conceituam a qualidade 

social da educação brasileira como uma conquista a ser construída de forma negociada, pois 

significa algo que se concretiza a partir da qualidade da relação entre todos os sujeitos que nela 

atuam direta e indiretamente9. Desse modo, é preciso valorizar a socialização e a cultura garan-

tindo a presença dos sujeitos das aprendizagens na escola. A qualidade social da educação es-

colar supõe o processo de permanência dos/das estudantes na escola, por isso é fundamental 

reduzir os índices de evasão escolar, repetência e distorção idade/ano/série (BRASIL 2013b).    

 
9 A garantia de padrão de qualidade é um dos princípios da LDB (inciso IX do artigo 3º). 
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 Nesse sentido, Paro (2017) alerta que, se estamos convictos da relevância social da es-

cola, é preciso afirmar nosso compromisso com a qualidade dos serviços prestados pela escola, 

ou seja, com a eficiência que a instituição escolar deve alcançar na sua finalidade, que consiste 

na apropriação do saber pelos estudantes. Isso significa dizer que a qualidade da educação não 

se limita à capacidade do discente de tirar notas ou responder a provas e testes, nos moldes da 

avaliação externa da escola e à imagem e semelhança dos concursos vestibulares.  

A natureza específica de seu produto “educação”, segundo Paro (2017), exige que a 

avaliação seja um processo constante, o qual deve permear todas as atividades e procedimentos 

no interior da escola, procurando dar conta da qualidade da educação e do desempenho de todos 

os envolvidos, não somente dos/das educandos/as. Por isso, é tão relevante a existência de me-

canismos coletivos, a exemplo dos Conselhos de Classe10, que é composto por diversos sujeitos 

(professores, funcionários, alunos e pais), sendo rearticulados em suas funções e propósitos, de 

modo a constituir elemento de constante avaliação e redimensionamento de todas as atividades-

fim da escola e instrumento de prestação de contas da qualidade de seu produto à sociedade 

(PARO, 2017).  

A existência de mecanismos coletivos no interior da escola pressupõe, conforme Rogé-

rio (2016), processos de aprendizagem de participação. De acordo com Luck (2011, p. 18), “a 

participação em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela 

qual os membros de uma unidade social reconhecem e assumem seu poder de exercer influência 

na determinação da dinâmica, de sua cultura, e de seus resultados”. A gestão democrática, nesse 

sentido, para Rogério (2016), envolve também outras ações e atividades, sendo possível visua-

lizá-la em outros âmbitos de relações existentes dentro da escola, como por exemplo: 

 
[...] na entrada e na saída dos estudantes, quando é necessário uma organização 
e um cuidado especial para que tudo transcorra tranquilamente para todos; na 
realização das aulas, onde o professor planeja a atividade de ensino e organiza 
sua aula de modo democrático e respeitoso, considerando a participação dos 
alunos e das pessoas no cotidiano escolar demanda o trabalho coletivo, cola-
borativo, compartilhado e corresponsável. (ROGÉRIO, 2016, p. 9). 
 

As palavras de Freire (1996, p. 308) contribuem para essa reflexão, quando problema-

tiza a discussão sobre gestão democrática, por ele percebida como necessidade de cidadanizar. 

 
10 Conforme Paro (2017) os respectivos conselhos precisam perder seu caráter meramente burocrático e atribuidor 
do baixo rendimento dos alunos a fatores externos à unidade escolar. Desse modo, precisamos criar mecanismos 
institucionais que nos permitam avaliar não apenas o desempenho dos/das discentes, e, sim todo o processo escolar, 
tendo os pais e os estudantes como avaliadores, porque são eles, os usuários da escola. Logo, seus interesses devem 
ser levados em conta tanto na identificação dos problemas quanto na proposição de soluções. 
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Para o autor, “a organização escolar não nos parece compatível com certas concepções neoli-

berais de cidadania, seja na relação com o membro participante de um órgão colegiado seja na 

relação com o consumidor individual de um serviço”. Freire justifica esse posicionamento en-

fatizando que  

 
[...] ninguém vive plenamente a democracia nem tampouco a ajuda a crescer, 
primeiro, se é interditado no seu direito de falar, de ter voz, de fazer o seu 
discurso crítico; segundo, se não se engaja, de uma ou de outra forma, na briga 
em defesa deste direito, que no fundo é o direito também a atuar - só se aprende 
democracia fazendo democracia, na prática da participação. (FREIRE,1993, 
p. 88). 

 
A questão da participação dos sujeitos no processo de constituição e fortalecimento da 

democracia e da cidadania é vital, quando são possibilitados a esses sujeitos o direito de serem 

ouvidos. Segundo Bordenave (1994, p. 22), “participação é fazer parte, tomar parte ou ter parte, 

que pode se realizar na forma individual ou coletiva, não importando como se organiza, mas 

como a mesma aconteça com instrumento legítimo e democrático dos indivíduos ou dos gru-

pos”. A participação é um dos meios de reforço dos canais democráticos e por meio dela os 

cidadãos podem manifestar seu contentamento ou descontentamento em relação aos assuntos 

de pauta coletiva que muitas vezes são decididos por poucos. Quando os sujeitos sentem que 

podem contribuir de forma significativa, eles são impulsionados a participarem (BORDE-

NAVE, 1994).  

Isso nos leva a compreender que a participação está presente nas relações sociais distin-

tas com estreita ligação com as diversas atividades/campos de nossas vidas: família, comuni-

dade, trabalho, luta política, educação, entre outros. Por envolver diversos sujeitos implicados 

nessas relações é que o ato de participar está estreitamente ligado ao ato de dialogar. Trazendo 

tal reflexão para nosso lócus de pesquisa, a “participação da comunidade na escola entendida 

como mecanismo da gestão democrática se fundamenta essencialmente no diálogo como prática 

educativa” (DRABACH; SOUZA, 2014, p. 237). 

Nesse contexto, Paro (2016) alerta para uma reflexão sobre os condicionantes internos 

e externos presentes na comunidade onde a escola está inserida, os quais influenciam a forma 

de efetivar o envolvimento dos sujeitos com a escola e que, se não forem observados no interior 

do contexto escolar, auxiliam no fracasso da tentativa de estabelecer espaços de participação. 

Dos condicionantes internos, destacamos os seguintes: 1) condicionante material – referente à 

estrutura e às condições de trabalho em si –; 2) condicionante institucional –  dizem respeito à 

existência, ou não, de relações hierárquicas –; 3) condicionantes político-sociais –  abrangem 
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questões como interesses imediatos, conflitos, constituição de grupos com diferentes perspec-

tivas em que o confronto é algo inevitável –; 4) ideológicos da participação –  que são associa-

dos às concepções e crenças sedimentadas historicamente na personalidade de cada pessoa e 

que movem suas práticas e comportamentos nas formas de relacionamento com os outros 

(PARO, 2016, p. 54). 

Quanto aos condicionantes externos, Paro (2016, p. 55) destaca: 1) condicionantes 

econômicos e sociais – relacionados ao modo como as condições objetivas de vida da comuni-

dade podem interferir na participação da comunidade na vida da escola, como, por exemplo, 

jornadas de trabalho longas e cansativas, falta de tempo, condições precárias de vida, entre 

outros fatores que podem afetar a relação entre comunidade e escola; 2) condicionantes dos 

aspectos culturais –  ligados à visão da população sobre a escola e a participação –; 3) condici-

onantes institucionais –  dizem respeito aos mecanismos coletivos de participação, marcando 

que o ato de participar precisa ser concreto, organizado e coletivo.  

Paro (2016) esclarece ainda que esses determinantes interferem de certa maneira na par-

ticipação da comunidade na vida da escola, bem como na forma como cada profissional da 

educação exerce sua função no interior da instituição. Desse modo, entendemos que a Gestão 

Escolar precisa estar atenta aos condicionantes externos e internos. Ou seja, é essencial conhe-

cer melhor os sujeitos que compõem os diversos segmentos de sua comunidade escolar (pais, 

mães e/ou reponsáveis, alunos e alunas, funcionários dentre utros indivíduos). Partindo desse 

conhecimento do público atendido pela escola, a gestão poderá adotar estratégias que estimulem 

a participação nas atividades desenvolvidas pela escola. 

Acreditamos que quando a comunidade escolar participa ativamente coloca em prática 

a cidadania, opinando, reenvidicando e também colaborando. Isso auxilia a gestão escolar, para 

que a mesma possa promover de forma coletiva, melhorias na escola, de modo a atender às 

especificidades da localidade onde a mesma está inserida. 

Para Costa (2008), “ser cidadão e cidadã é ter direito a ter direitos, é conhecer esses 

direitos para poder exercê-los. Isso é: o direito a ter direitos é condição de cidadania”. Dessa 

maneira, “a cidadania tem sido, via de regra, o horizonte para o qual os movimentos sociais 

apontam ao reivindicarem uma educação pública de qualidade, que atenda aos interesses das 

camadas populares” (RIBEIRO, 2002, p. 115).  

A luta por uma educação voltada ao exercício da cidadania, em que os cidadãos efeti-

vamente participem das decisões políticas que os afetam, “[...] exige uma revisão profunda na 
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relação entre educação, cidadania e participação política” (ARROYO, 1995, p. 74). Nessa pers-

pectativa, o espaço escolar se torna essencial nesse processo de exercício da cidadania, já que 

possui mecanismos de Gestão Democrática, já prescritos na CF de 1988 e na LDB nº 9394/96, 

os quais objetivam promover a participação dos diversos segmentos que compõem a comuni-

dade escolar.  

Assim, organizar a gestão da escola considerando a participação da comunidade escolar 

e dos profissionais da instituição, de forma a construir um projeto político pedagógico em de-

fesa das aprendizagens dos estudantes, tem sido um desafio para as escolas públicas. 

Desse modo, os professores, coordenadores e gestores também enfrentam dificuldades 

no cotidiano da escola para construir uma educação que favoreça a formação cidadã dos estu-

dantes, considerando a política pública da gestão democrática. A democracia deve ser entendida 

como uma prática social pela qual se constrói a convivência pacífica e livre entre as pessoas e 

os grupos nos quais elas atuam. Nesse processo tais indivíduos se afirmam como sujeitos his-

tóricos (PARO, 2009). 

 

1.3 Orientação do trabalho pela pesquisa-ação: os procedimentos metodológicos da pes-

quisa 

 

 Guiados pelo quadro teórico-metodológico mencionados anteriormente, inspiramo-nos 

na pesquisa-ação apresentada por Thiollent (2011), que se caracteriza como forma de ação pla-

nejada, objeto de análise, deliberação e avaliação de uma determinada situação, tendo como 

base o movimento e a postura crítica e dialética, partindo do pressuposto de que os sujeitos da 

pesquisa são conhecedores dos temas a serem abordados. Desse modo, o grupo tem condições 

de contribuir com o levantamento dos problemas, com as discussões e proposição de ações para 

resolução dos problemas elencados. Isso ocorre justamente porque a pesquisa-ação se realiza 

no espaço de interlocução em que os sujeitos implicados, necessariamente, participam de todo 

o processo de discussão e resolução dos problemas (THIOLLENT, 1985).  

A pesquisa-ação organiza-se dentro da possibilidade de coleta de informações e, ao 

mesmo tempo, de investigação-ação, de modo que o levantamento de dados (documentos e 

referencial bibliográfico) relacionados ao tema de pesquisa não têm um fim em si mesmo, ao 

contrário disso, nos dão subsídios para o processo de reflexão e ação.  

Nesse sentido, o pesquisador é sempre convocado a se perceber implicado na estrutura 

social e, ao mesmo tempo, implica os outros por meio de seu olhar e de sua ação singular no 
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mundo, compreendendo que as ciências humanas são essencialmente ciências de interação entre 

sujeitos e objetos de pesquisa. Conforme nos alerta Thiollent (2011), não se trabalha sobre os 

outros, mas sempre com os outros. O autor destaca os aspectos principais da pesquisa-ação, 

vista como estratégia metodológica da pesquisa social: 

 
1) Ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na 
situação investigada; 2) Desta interação resulta a ordem de prioridade dos pro-
blemas a serem pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma 
de ação concreta; 3) O objeto de investigação não é constituído pelas pessoas 
e sim pela situação social e pelos problemas de diferentes naturezas encontra-
dos nesta situação; 4) O objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, 
pelo menos, em esclarecer os problemas da situação observada; 5) Durante o 
processo há um acompanhamento das decisões, das ações e de toda a atividade 
intencional dos atores da situação; 6) A pesquisa não se limita a uma forma de 
ação (risco de ativismo): pretende-se aumentar o conhecimento dos pesquisa-
dores e o conhecimento ou o “nível de consciência” das pessoas e grupos con-
siderados (THIOLLENT, 2011, p. 22-23). 
 

Assim, a metodologia da pesquisa-acão considera o contexto dinâmico e complexo dos 

pesquisadores. É preciso considerar que o atual cenário, muitas vezes marcado por mudanças 

repentinas, exige diferentes formas de identificar e resolver problemas coletivos. Eis aí a eficá-

cia da aplicação da pesquisa-ação, “conjunto de estudos bastante significativo em termos 

numéricos e em termos de variação nos princípios e procedimentos” (ANDRÉ; GATTI, 2008, 

p. 8). Sobre essa metodologia, André e Gatti afirmam:  

 
São os estudos que envolvem algum tipo de intervenção na realidade e que 
podem implicar um grau maior ou menor de participação dos sujeitos na pes-
quisa. Podem ter uma forte inclinação política, na linha da emancipação ou 
podem enfatizar mais os aspectos afetivos, sociais, sociopedagógicos (AN-
DRÉ; GATTI, 2008, p. 8). 

  
Esses aspectos elencados reforçam nossa escolha em se inspirar nessa metodologia, por-

que valoriza a participação e a coletividade, dando voz aos sujeitos, e como uma ação política, 

como destaca Thiollent (1985). Essa metodologia tem ainda uma função política associada a 

uma ação ou resolução de um problema de natureza coletiva. Em relação ao tema desta pes-

quisa, gestão democrática, pressupomos que os diálogos com os(as) docentes (professores(as), 

coordenadores(as) e gestores(as)) da escola podem auxiliar a superar o “espontaneísmo” para 

atingir o nível da crítica, pela construção de um espaço que fomente a transformação da educa-

ção no âmbito local.  
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Para Gramsci (1978a, p. 7), "todos os homens são intelectuais, mas nem todos os ho-

mens têm na sociedade a função de intelectuais". Tal afirmativa nos leva a pensar sobre os 

diversos espaços sociais em que os sujeitos estão inseridos, inclusive a escola, e então somos 

provocados a pensar se tais espaços oportunizam ou não à comunidade escolar momentos que 

estimulem a participação, reflexão e discussão sobre os problemas existentes na escola e o au-

xílio na tomada de decisões.  

Thiollent (2011) esclarece ainda que esse tipo de pesquisa-ação exige a participação dos 

sujeitos implicados nos problemas investigados e, no percurso, a metodologia da pesquisa-ação 

tem como condição necessária a participação das pessoas envolvidas; no entanto isso não sig-

nifica que toda pesquisa participante seja uma pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011; THIOL-

LENT, 1987). O autor explica que a pesquisa-ação consiste em “[...] descobrir o campo de 

pesquisa, os interessados e suas expectativas e esclarecer um primeiro levantamento (ou “diag-

nóstico”) da situação, dos problemas prioritários e de eventuais ações” (THIOLLENT, 2011, p. 

56). 

Para o autor, classificar uma pesquisa como pesquisa-ação tem como característica fun-

damental a evidência de uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob 

observação. Ele também acrescenta que “a ação seja uma ação não-trivial, o que quer dizer uma 

ação problemática merecendo investigação para ser elaborada e conduzida” (THIOLLENT 

1998, p. 15). 

Nessa perspectiva, as ponderações de Thiollent (2011) nos permitem compreender que 

a existência da pesquisa-ação requer participação não apenas dos pesquisadores, mas também 

dos pesquisados em torno de uma ação planejada, assumindo o aspecto de intervenção, pro-

pondo mudanças na situação investigada.  

Cabe salientar também que no contexto escolar, lócus deste trabalho, o pesquisador tam-

bém é sujeito implicado na realidade dessa rede e da escola e, por ser professor do município, 

envolve-se e participa também do processo de autoformação de novas realidades, contribuindo 

para que “a gestão democrática do ensino, envolva todos os segmentos no processo de tomada 

de decisão na escola com a participação ativa dos sujeitos” (FERNANDES, 2016, p. 23).  

O uso “da pesquisa-ação visa transformações, retirando o pesquisador da condição de 

transmissor de investigações meramente acadêmicas e burocráticas, para incluí-lo como sujeito 

que aceita que os fatos podem ser mudados e reconstruídos” (THIOLLENT, 1985, p. 15), no 

coletivo, a partir das demandas elencadas por aqueles/as que aceitaram participar da pesquisa.  
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Ressaltamos a relevância da pesquisa-ação defendida por Thiollent (1985) como me-

todologia que agrega vários procedimentos da pesquisa social, por meio do uso de técnicas para 

coleta e interpretação das informações, intervenção na solução de problemas e organização de 

ações. Tal metodologia também prioriza os procedimentos e dinâmicas de grupo voltados ao 

trabalho com a dimensão coletiva e interativa na produção do conhecimento e programação da 

ação coletiva. Nesse sentido, a pesquisa-ação demanda a construção de um planejamento reali-

zado em espiral, passando por três fases de construção, conforme Figura 1 interpretada e ela-

borada em 2015, pela coordenadora do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão Educa-

cional (PPeGE) da Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC. 

 
                              Figura 1 - Espiral – Fases da Pesquisa-Ação 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborado por Vieira e Vaillant, do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão Educacional 
(PPeGE), Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC (2015). 

 

Essas fases da pesquisa-ação abordadas por Thiollent (2011) são denominadas como 

objeto dos acordos, que é a descrição da problemática e das negociações entre pesquisadores 

e pesquisados. A fase exploratória do problema trata da delimitação do problema com base 

nas leituras, discussões e construção das abordagens e concretização de conhecimentos teóricos. 

O seminário é a fase para examinar, discutir as interpretações das informações coletadas, ava-

liar os dados e tomada de decisões, por meio de diretrizes de ação que acontecem de forma 

coletiva e simultânea. A divulgação externa consiste no retorno da informação sobre os resul-

tados aos membros dos grupos implicados e demais setores interessados (THIOLLENT, 2011).  

Essas etapas são desenvolvidas em um constante movimento de ação e reflexão de modo 

que cada uma delas exige necessariamente: a) planejamento e ação; b) avaliação e teorização; 
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e c) retroação sobre o problema. A reflexão permanente é uma das características da pesquisa-

ação que, para além dos resultados, se concentra no processo. Por isso é importante e torna-se 

necessário descrever os fatos de cada fase com riqueza de detalhes, analisar os resultados a cada 

passo e apresentar os registros constantemente ao grupo, não apenas no final do trabalho (THI-

OLLENT, 2011). 

De acordo com a figura 1, não há uma rígida condução da pesquisa, que pode retornar 

aos acordos à medida que assim o grupo definir ou passar à fase exploratória do problema. Para 

Thiollent (2000, p. 55), o debate constante está vinculado à teoria: “O papel da teoria consiste 

em gerar ideias, hipóteses ou diretrizes para orientar a pesquisa e as interpretações” que levam 

a um resultado da pesquisa com o estabelecimento de modelos dos processos coletivos, condu-

zindo à realização dos objetivos da ação, à resolução dos problemas iniciais. 

Nessa concepção e organização da pesquisa proposta por Thiollent (2011), o planeja-

mento da pesquisa-ação é muito flexível e não segue uma ordem rígida das fases, ou seja, a lista 

de temas/fases a ser apresentada aos sujeitos não segue uma ordem apenas parcialmente no 

tempo, pois os temas são marcados por constantes vaivéns, de acordo com a dinamicidade e 

interação interna do grupo.  

Destacamos que todas as fases são desenvolvidas em um constante movimento de ação 

e reflexão, em um grau de conscientização dos problemas encontrados e das possiblidades de 

resolução, analisando coletivamente o que tem impedido a mudança pelos sujeitos. Nesse mo-

vimento, somos questionados a pensar: Como superar e propor mudanças quando a situação é 

complexa e apresenta-se como difícil de se resolver? É possível resolver os problemas encon-

trados por meio de um trabalho coletivo em que os pares se engajam na luta por um mesmo 

propósito?  

A participação é um caminho possível, mas depende do grau de consciência dos sujeitos 

sobre os problemas (VÁZQUEZ, 1977), demandando ação deles sobre os problemas detecta-

dos. Por ter a pesquisa-ação o caráter participativo-coletivo e favorecer a emancipação dos gru-

pos, a escolhemos como metodologia para analisar como se dá a participação dos sujeitos que 

compõem o Colégio Municipal Profº. Álvaro Henrique Santos de Porto Seguro/BA, na gestão 

escolar. 

Como procedimentos metodológicos, segundo Thiollent (2011), a pesquisa-ação pode 

utilizar-se de questionários convencionais e técnicas antropológicas como: observação partici-

pante, diários de campo, história de vida, entre outros, desde que haja discussão coletiva e to-
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mada de decisão coletiva. No percurso metodológico, organizamos o estudo, sem perder a pers-

pectiva crítica e dialética de construção da pesquisa, em etapas de trabalho para responder aos 

objetivos geral e específicos. 

A primeira etapa da pesquisa consistiu na construção do estudo do aporte teórico-meto-

dológico da pesquisa, o que implicou a autoformação do pesquisador e sua compreensão do 

fenômeno estudado para a orientação do desenvolvimento da pesquisa. O estudo das categorias 

de totalidade, mediação, contradição, práxis e trabalho, com base nas contribuições de Gramsci 

(1978a), Cury (1992), Vásquez (1977) e Marx (1975; 1983), serviram de lente para olhar e 

compreender a realidade vigente, considerando a dinâmica das relações e suas contradições 

implicadas no objeto de pesquisa, o referido colégio situado no município de Porto Seguro-BA. 

Também fizeram parte dessa primeira etapa da pesquisa o estudo das categorias de Es-

tado, políticas educacionais, implementação de políticas públicas, gestão democrática, partici-

pação e gestão escolar, com contribuições de Poulantzas (1985), Gramsci (2001), Höfling 

(2001), Arretche (1998; 2001), Marques (2006; 2018) e Paro (2016; 2017). 

Na segunda etapa, realizamos um levantamento bibliográfico, mapeando outros traba-

lhos e pesquisas realizadas e buscamos identificar aquelas que se aproximavam da temática 

desta pesquisa. O levantamento bibliográfico e das legislações auxiliaram-nos na discussão e 

compreensão sobre a gestão democrática e os desafios de sua efetivação no contexto escolar. O 

mapeamento usou o período entre 2014 e 2019 como corte temporal, e o banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES11 e a 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações/BDTD. As informações sobre as teses e 

dissertações depositadas no repositório da CAPES são fornecidas pelos programas de pós-gra-

duação das universidades brasileiras, os quais disponibilizam para consulta apenas o título e o 

resumo da dissertação ou tese e, eventualmente, o link do site em que estão publicados os textos 

completos. Na maioria das vezes, no site da universidade de origem, o trabalho do autor está 

disponibilizado para a pesquisa. Para as buscas, utilizamos os seguintes descritores: gestão es-

colar democrática na “escola pública” e participação na “escola pública”. Também realizamos 

buscas por artigos científicos relacionados ao objeto de pesquisa no repositório da Scielo12. Para 

as buscas nesse repositório, utlizamos os seguintes descritores: “gestão democrática” e “gestão 

participativa”. 

 
11 O ano de 2013 foi o início do funcionamento do Banco de Teses e Dissertações da CAPES.  
12 Site de busca específico para trabalhos científicos (artigos e periódicos) que estão disponíveis em forma de 
biblioteca eletrônica. 
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Os resultados destacados no segundo capítulo mostram que os professores, coordenado-

res e gestores escolares não fizeram parte do conjunto dos estudos selecionados, pressupondo 

certo entendimento de que esse grupo naturalmente seja democrático. A compreensão que tive-

mos foi de que esses sujeitos também carecem de formação e aprendizagem sobre o contexto 

escolar em perspectivas democráticas.  

A terceira etapa da pesquisa consistiu em visitas à Secretaria de Educação, ao Conselho 

Municipal de Educação, ao Sindicato APLB e à Secretaria do Colégio Municipal, nosso lócus 

de pesquisa. Na Secretaria de Educação e no Conselho, obtivemos um diagnóstico da rede de 

ensino, as legislações municipais (PME, 2015) e as Leis 1460/2018 e 1461/2018, Estatuto do 

Magistério e Plano de Carreira do Magistério de Porto Seguro, respectivamente, as quais são 

confrontadas com as informações fornecidas pelo sindicato, no que diz respeito ao quadro de 

profissionais da rede.  

No âmbito escolar, realizamos um levantamento e análise dos documentos relacionados 

aos mecanismos de gestão democrática instituídos pelo colégio. Identificamos instrumentos que 

se constituem como fortalecimento da gestão escolar: Regimento Interno, Projeto Político Pe-

dagógico (PPP) e os Conselhos Escolar, Discente, Docente e Familiar. Os documentos da es-

cola, o PPP e a formação dos conselhos foram objetos de discussão com os docentes para com-

preender o processo de participação dos sujeitos dos diversos segmentos e, por conseguinte para 

que pudéssemos refletir sobre a gestão democrática na escola. 

A quarta etapa consistiu no contato com o gestor e os coordenadores que atuam no Co-

légio Municipal Prof. Álvaro Henrique Santos, com o objetivo de apresentar o projeto de pes-

quisa, aprovado pelo comitê de ética da UESC. O contato foi realizado em 11 de fevereiro de 

2020 e a gestão da escola concordou com a realização da pesquisa na instituição, sugerindo que 

o projeto fosse apresentado ao corpo docente em uma reunião presencial, para a compreensão 

dos objetivos propostos. Em virtude da organização do ano letivo, o gestor escolar sugeriu que 

isso fosse feito no mês de abril de 2020, pois nesse momento as aulas já teriam iniciado.  

Para o primeiro encontro de apresentação da pesquisa ao grupo de docentes da escola 

organizamos um questionário diagnóstico (Anexo II), com o objetivo de coletar informações 

sobre o grupo e usá-las nos momentos de diálogos coletivos com os participantes da pesquisa. 

No entanto, a crise sanitária da pandemia da COVID-19 provocou o isolamento social, com o 

fechamento das instituições públicas, entre elas, as escolas, sem nenhuma perspectiva de re-

torno às aulas presencias no ano letivo de 2020. Essa situação impediu-nos de manter o plane-

jamento inicial da realização dos acordos e seminários em abril de 2020.  
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Diante desse contexto, como pesquisador, a continuidade da investigação demandou es-

forços para reinventar e planejar outras estratégias. É válido destacar que durante as orientações 

recebidas para esta pesquisa, inclusive no exame de qualificação deste trabalho, ocorrido dia 29 

de julho de 2020, surgiu uma grande preocupação sobre como conduziríamos os trabalhos de 

pesquisa, inspirados na pesquisa-ação, com as escolas fechadas até aquele momento.  

Depois de quase oito meses de fechamento das escolas e de isolamento social, definimos 

prosseguir com a parte da pesquisa de campo, a partir da utilização dos aparelhos tecnológicos, 

por meio de contatos individuais e coletivos13, tanto por whatsApp quanto por e-mail, para dia-

logar com os(as) professores(as), gestores(as) e coordenadores(as) do Colégio. No mês de ou-

tubro de 2020, encaminhamos uma mensagem via whatsApp para os 43 (quarenta e três) do-

centes, a fim de convidá-los(as) a participar da pesquisa e a preencher o questionário-diagnós-

tico (Anexo II), organizado na plataforma Google Form. Nesse caso, explicamos a todos(as) a 

necessidade de assinar o TCLE (Anexo III) e estar disponível para responder o questionário.  

Depois de ter estabelecido esse contato com todos os profissionais do Colégio, enviamos 

o questionário e combinamos um prazo de 20 dias para devolutiva. Obtivemos depois desse 

prazo, o retorno de apenas sete docentes. Insistimos nos contatos, utilizando os mesmos instru-

mentos de comunicação para reforçar a importância da participação dos sujeitos na pesquisa. 

Precisamos prorrogar o prazo por mais 20 dias e manter um contado a cada três dias com os 

participantes, no sentido de lembrá-los acerca do preenchimento do questionário.  

No decorrer desse prazo, obtivemos retorno de mais nove docentes, somando 16, o que 

naquela ocasião representaria 37% do total dos docentes do colégio. A nossa intenção de contar 

com a participação de todos/as nesse processo exigiu muita persistência e, assim, utilizamos 

uma última estratégia de prorrogação do prazo por mais 15 dias. Obtivemos, então, mais sete 

questionários respondidos, totalizando 23 docentes (20 professores/as e três gestores/as), repre-

sentando 53% do corpo docente. 

Estruturamos o questionário em seis partes: a 1ª e 2ª parte estão relacionadas à identifi-

cação profissional – perfil dos/as docentes do Colégio, o nível de formação acadêmica, identi-

ficação das temáticas dos trabalhos de conclusão de curso e se há relação entre estes e a pauta 

 
13 Trilhando esse caminho rumo aos primeiros movimentos junto aos docentes, solicitamos ao Colégio uma lista-
gem atualizada da relação dos docentes do quadro efetivo, bem como os contatos telefônicos que nos permitissem 
fazer uma comunicação direta com esses profissionais. Assim, foi possível iniciar um diálogo com os docentes em 
06 de outubro de 2020, via whatsApp, por meio do envio de mensagens individualmente aos 35 professores/as, 4 
gestores/as e 4 coordenadores/as. Feito esse primeiro contato individual, pedimos permissão para criar um grupo 
de WhatsApp, com a finalidade de socializar as informações acerca da pesquisa e agendar as reuniões que aconte-
ceriam remotamente pelo aplicativo Google Meet.  
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da gestão democrática; a 3ª parte do questionário refere-se à experiência docente e à jornada de 

trabalho na escola; a 4ª parte refere-se ao conhecimento sobre algumas questões da educação – 

a percepção/avaliação do trabalho desenvolvido pela escola a respeito do Índice de Desenvol-

vimento da Educação (IDEB), a relação dos sujeitos com a gestão democrática da escola, o 

entendimento sobre a qualidade da educação, o Projeto Político Pedagógico (PPP) e o pro-

cesso de escolhas de gestores escolares; a 5ª parte do questionário trata dos conhecimentos 

acerca dos documentos institucionalizados no Colégio, como o Regimento Interno, o PPP e 

os Conselhos (Escolar, Classe, Familiar e Discente); a 6ª parte consistiu em identificar as 

atividades/ações no Colégio que contam com o envolvimento/participação dos docentes. 

Nessa última parte do questionário, verificamos também se há ou não a participação dos/as 

estudantes e das famílias nas atividades desenvolvidas pela escola e identificamos os desafios 

enfrentados pelos docentes no Colégio Álvaro Henrique Santos (CMPAHS) e relacionados 

ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

De posse dos 23 questionários respondidos, realizamos a organização das informações 

para apresentação no 1º encontro, que foi marcado para o dia 21 de dezembro de 2020, com os 

23 participantes da pesquisa. O diagnóstico refere-se à percepção dos sujeitos a respeito das 

questões da escola e possíveis problemas relacionados à participação dos sujeitos na gestão 

escolar. Essa fase da pesquisa, de acordo Thiollent (2011), é a fase exploratória e serve para 

“descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas expectativas e esclarecer um primeiro 

levantamento (ou diagnóstico) da situação, dos problemas prioritários e de eventuais situações” 

(p. 56). Assim foi com essa perspectiva que organizamos as informações obtidas no questioná-

rio.  

As respostas ao questionário diagnóstico foram agrupadas, visando facilitar o processo 

de compreensão das informações obtidas, sendo selecionadas pelo grau de aproximação das 

respostas, repetição ou distanciamento das respostas. Na sequência, foram produzidos gráficos 

e tabelas com o objetivo de obtermos dados significativos sobre o posicionamento dos docentes 

frente a cada uma das questões apresentadas pelo questionário. Essa discussão está descrita e 

analisada no terceiro capítulo desta dissertação.  

Realizamos quatro encontros coletivos com os participantes da pesquisa, sendo dois na 

modalidade remota, via plataforma Google Meet, e dois presenciais14. Os encontros duraram 

 
14 Vale destacar que, como sujeito implicado e pertencente ao corpo docente da escola, participei dos encontros 
não somente como pesquisador. 



62 
 

  

em média 1 hora e meia e foram realizados nos dias 21 de dezembro de 2020 e 08, 09 e 11 de 

fevereiro de 2021. 

Os encontros com diálogos coletivos foram momentos importantes do trabalho. De 

acordo com Thiollent (2011), os sujeitos são conhecedores da realidade em que estão inseridos 

e podem contribuir para resolver determinadas situações. Além disso, os diálogos permitem a 

construção mais detalhada de informações, conhecimentos e reflexões acerca do objeto estu-

dado, bem como a busca por resolução para as problemáticas discutidas pelo grupo.  

 

1.4 Os encontros com os/as docentes (professores/as, coordenadores/as, gestores/as): desa-

fios diante da pandemia da COVID-19 

 

O primeiro encontro foi realizado no dia 21 de dezembro de 2020, via plataforma Goo-

gle Meet. Nele, apresentamos as informações obtidas e contamos com a presença de quatro 

docentes, da orientadora e do pesquisador. Esse encontro teve duração de 1 hora e 40 minutos 

e começamos a discussão explicando como se deu a realização das etapas anteriores, que con-

sistiram no levantamento bibliográfico e documental, pelo qual identificamos os documentos 

relacionados à temática da pesquisa. Em seguida, apresentamos os resultados da aplicação do 

questionário diagnóstico.  

Dando sequência, apresentamos os slides com as informações, sendo que cada slide 

apresentado foi aberto para análise, discussão, possível alteração e aprovação do grupo.  Quanto 

à organização dos slides, não seguimos a ordem das questões elencadas no questionário, pois 

iniciamos com as informações referentes ao tempo de atuação e formação dos docentes, depois 

expusemos as informações relacionadas aos conhecimentos desses sujeitos sobre a gestão es-

colar e participação nos mecanismos de gestão democrática (informações obtidas na 5ª parte do 

questionário).  

Na continuidade, apresentamos e colocamos em discussão os slides, contendo as infor-

mações sobre a experiência docente e a participação nas atividades/ações desenvolvidas pelo 

colégio, que contam com participação dos(as) alunos(as), famílias e docentes, bem como a opi-

nião dos(as) docentes acerca de quais os desafios encontrados no contexto escolar que interfe-

rem no desenvolvimento das atividades pedagógicas e, particularmente, na execução do seu 

trabalho (informações obtidas na 6ª parte do questionário). Por último, apresentamos e discuti-

mos os slides que traziam as informações relacionadas ao conhecimento dos docentes sobre os 

documentos instituídos pela escola (informações obtidas na 5ª e 6ª parte do questionário). 
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As discussões que ocorreram nesse encontro nos possibilitaram identificar os proble-

mas. Essa ação foi feita pelo próprio grupo e contou com a mediação do pesquisador. Os pro-

blemas foram organizados para apresentação no próximo encontro. Os problemas a serem tra-

balhados não foram impostos pelo pesquisador, mas foram levantados pelo grupo, iniciando o 

processo de discussão para pensar possíveis soluções, engajada de uma reconceitualização da 

prática, conforme orienta Thiollent (2011). 

Todo o processo de organização das informações e dos diálogos coletivos tiveram como 

referência as contribuições metodológicas de Thiollent (2011), na perspectiva da pesquisa-ação, 

que necessita do envolvimento do pesquisador e dos sujeitos da pesquisa de modo cooperativo 

e participativo. O diálogo e a participação das pessoas implicadas com os problemas existentes 

no contexto escolar condizem com as reflexões de Cury (1987) em relação ao princípio da dia-

lética marxista da historicidade e totalidade de todo fenômeno social, porque a própria 

experiência de vida de uma classe é um momento pedagógico de intensa significação, que dá 

uma certa ordem às ações vividas.  

Para Cury (1987, p. 95) “a experiência de vida educa pelas condições de vida, pelo estilo 

de vida, pelas necessidades a serem preenchidas e pelos problemas reais com que uma classe 

se defronta. As condições materiais de existência e de trabalho educam”. Dessa maneira, a rea-

lização da tarefa pedagógica implica a compreensão da experiência vivida em suas contradi-

ções, para elevá-la, transformando-a em conhecimento capaz de gerar, além do pensamento, 

uma ação política organizada. “[...] o vivido sem conceito é cego, [...] o conhecimento pode 

impregnar a experiência, que, cultivada conceitualmente, ganha em amplitude e coerência” 

(CURY 1987, p. 98). Para o autor, a função mediadora da educação, em vista dessa ação real-

mente transformadora, implica uma dialética entre o que vivemos e conhecemos.  

Nessa direção, Dourado (2006) salienta que o processo de gestão da escola necessita 

da participação da comunidade escolar tanto no processo de discussão quanto de definição 

das políticas e projetos educacionais. Para tanto, são consideradas as experiências de vida, 

as quais educam pelas suas condições, pela forma como os problemas são apropriados pe-

los grupos e pelo modo como os sujeitos significam tais problemas buscando resolvê-los. 

O processo de participação, na escola, nesse sentido, não se resume em encontrar condições 

favoráveis para discussão dos problemas. É preciso que tais problemas sejam percebidos/iden-

tificados pelo grupo. Ademais, é preciso compreender como os sujeitos enfrentam os proble-

mas para então procurar solucioná-los.  
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O segundo encontro aconteceu no dia 08 de fevereiro de 2021, pela plataforma Google 

Meet, com duração de 30 minutos. Nesse momento, compareceram dois docentes e o pesquisa-

dor. Alguns participantes justificaram a ausência no grupo do WhatsApp, explicando que não 

estariam presentes devido a outros compromissos pessoais ou por não terem uma internet com 

boa conexão. Por isso não obtivemos a participação esperada dos docentes. Mesmo assim soci-

alizamos com os presentes as informações sobre os encaminhamentos e a sistematização dos 

relatos do encontro anterior, o que foi feito e decidido até o presente momento pelo grupo e o 

levantamento pelo grupo dos problemas diante das informações. 

 

Quadro 1 - Delimitação dos problemas com base nos diálogos do primeiro encontro 
Problemas encontrados? (Contradições) 

Problemas elencados pelo grupo 

ü A garantia da gestão democrática participativa na escola, em todos os seus espaços de organiza-
ção, planejamento e decisões coletivas, fortalecendo os processos de construção do conhecimento;  
ü Distanciamento e ausência dos pais/famílias nas reuniões, atividades/ações, bem como a falta de 

maior interação entre eles na formação dos discentes; 
ü Desconhecimento dos documentos legais dos mecanismos de gestão democrática do colégio, por 

alguns docentes, gestores e coordenadores; 
ü Dificuldade tanto no processo de execução quanto na revisão do PPP do Colégio pesquisado; 
ü Conselho Escolar que, apesar de algumas vezes ter realizado algumas ações, em outros momen-

tos, não houve atuação que sustentasse um trabalho conjunto com a gestão escolar; 
ü O Conselho Familiar que, embora esteja entre os documentos da escola pesquisada, na prática 

nunca desenvolveu ações/atividades; 
ü Conselho Discente que, quando é formado/renovado, não recebe o apoio da gestão escolar no 

sentido de ajudar na organização, orientação e formação, o que daria melhores condições para atuação 
dos seus integrantes;  
ü Quanto ao aspecto pedagógico – falta de recursos materiais para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, logísticas para execução de aulas práticas e equipamentos eletrônicos que auxilie a prática 
de ensino; 
ü Quanto à Gestão Escolar – é necessário que ela motive, mobilize e acompanhe as discussões das 

demandas da escola, bem como trabalhe em conjunto com professores, estudantes e família, no sentido 
de buscar a colaboração coletiva desses sujeitos nos projetos;  
ü A comunidade escolar pensa que a gestão democrática se resume apenas nas eleições para gesto-

res escolares; 
ü Quanto às políticas públicas educacionais – é preciso assegurar a qualidade da educação na es-

cola, preservando o direito de acesso, permanência, pluralidade de ideias e aprendizagem a todos os 
estudantes. 

Fonte: elaborado e organizador pelo autor (2021). 
 

A fase exploratória e delimitação do problema envolvem a leitura, discussão e cons-

trução das abordagens teóricas, concretização de conhecimentos teóricos. Essas fases, segundo 
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Thiollent (2011), são momentos nos quais se realça quais são os problemas elencados pelo 

grupo para discussão. São momentos em que se identifica como têm sido as ações do grupo 

frente aos problemas apresentados e como, historicamente, esses problemas têm sido apresen-

tados e enfrentados pelo grupo.  

Segundo Vázquez (1968), o grau de consciência dos sujeitos a respeito da realidade é 

um importante processo para se atingir a práxis, não para atender às necessidades que vão sur-

gindo no processo prático. Para o autor, além da consciência prática, o sujeito percebe de forma 

consciente a sua participação no processo e, de alguma maneira, pode romper com essas situa-

ções, em atitudes assumidas pelo grupo (VAZQUEZ, 1968). 

Antes de encerrar o encontro, soubemos que os(as) docentes da escola foram comuni-

cados pela direção sobre a necessidade de agendar uma reunião15 para apresentação do novo 

calendário letivo e promover a discussão e a proposição de alternativas pedagógicas a serem 

adotadas para o atendimento aos estudantes da rede municipal. Diante desse novo contexto, 

programamos nosso próximo encontro presencial com os docentes para os dias 9 e 11 de feve-

reiro de 2021.  

Em decorrência da reunião convocada pela gestão escolar coincidir com a data de nosso 

3º encontro (09/02/2021) com os(as) docentes e também devido ao surgimento de contratempos 

e dificuldades de alguns por terem outros compromissos agendados ou por não terem acesso à 

plataforma do Google Meet, solicitamos à gestão escolar um tempo dentro dessa reunião pre-

sencial, cuja pauta era tratar do calendário escolar, para apresentar a pesquisa ao grupo.  

 Desse modo, o terceiro encontro aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2021, na forma 

presencial, no colégio, e teve a duração de 2 horas e 07 minutos. Obtivemos o maior quantitativo 

de docentes em relação aos dois encontros anteriores: 23 professores(as) dos anos iniciais, finais 

e modalidade EJA, das áreas de Língua Portuguesa, Produção Textual, Artes, Inglês e Educação 

física, 1 diretor, 2 vice-diretores e 1 coordenadora.  

No diálogo com os(as) docentes, a dinâmica de trabalho nesse dia se deu da seguinte 

forma: primeiramente, apresentamos uma sequência de slides explicando a pesquisa e sua rela-

ção com os estudos das políticas educacionais e gestão escolar, o título da pesquisa, Gestão 

democrática como instrumento de fortalecimento da educação de qualidade: experiências do-

centes de uma escola pública em Porto Seguro/BA, e o objetivo geral, analisar como se dá a 

 
15 Todas as escolas da rede municipal de Porto Seguro/BA foram orientadas pela Secretaria Municipal de Educação 
a convocarem os docentes, de forma presencial, para apresentação do calendário letivo com previsão de início 
letivo para 08/03/2021. 
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participação dos sujeitos na gestão escolar do Colégio Municipal Profº. Álvaro Henrique San-

tos. 
Na continuidade, mediamos as discussões acerca dos problemas16 delimitados pelo 

grupo, a partir das demandas que percebemos nas respostas ao questionário diagnóstico e os 

diálogos nos dois primeiros encontros, retomando o nosso objetivo que é elaborar com os(as) 

professores(as), coordenadores(as), gestores(as), a partir das demandas identificadas por esse 

grupo, ações que promovam práticas de participação dos diferentes sujeitos da escola no ambi-

ente escolar.  

A partir da discussão no dia 08 de fevereiro de 2021, com os dois docentes que apare-

ceram no encontro, acertamos delimitar os problemas e concentrarmo-nos naqueles para os 

quais seria possível fazer-se algo. Da análise do quadro 1, sintetizamos dois problemas, con-

forme destacamos no Quadro 2. Tais questões foram apresentadas nas duas reuniões seguintes 

para serem validadas pelo grupo.  

 
Quadro 2 - Delimitação dos problemas a partir dos diálogos (segundo encontro) 

Síntese dos problemas elencados pelo grupo para tentativas de soluções 

ü 1º) Como podemos pensar no envolvimento das famílias na escola se os dados mostram que mui-
tos docentes no colégio ainda não conhecem os dois conselhos (Familiar e Discente), não sabem para 
que eles servem e, também, não participam efetivamente para mudar essa realidade?  
ü 2º) Porque a escola não avançou com os Conselhos (Escolar e Familiar), que talvez sejam formas 

para diminuir o distanciamento das famílias, dos alunos e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade da 
educação com a participação desses sujeitos? 

Fonte: elaborado pelo autor (2021). 
 

De acordo com o Quadro 2, o grupo evidencia que há baixa participação da comunidade 

escolar, com destaque para os Conselhos Familiar e Discente, o que seria, portanto, ponto de 

partida para o debate e possíveis proposições. Quando apresentamos na primeira e segunda 

reunião os dados levantados junto ao grupo, os quais partiram das respostas obtidas por meio 

do questionário-diagnóstico, mostramos que essas duas questões foram recorrentemente iden-

tificadas pelo grupo: a dificuldade de engajamento/participação das famílias nas ações desen-

volvidas pela escola; pouco envolvimento dos discentes, inclusive no Conselho Discente, nas 

questões da escola.  

 
16 No quarto capítulo desta dissertação apresentamos os problemas identificados pelo grupo de docentes, assim 
como a proposição de ações para as possíveis soluções dos problemas encontrados. 
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O quarto encontro aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2021, também na forma presen-

cial, no colégio, com duração de 2 horas. Participaram 12 professores(as), 1 vice-gestora e 1 

coordenadora, no total 14 participantes. A gestão da escola cedeu nesse dia um espaço da reu-

nião promovida pela instituição, especificamente com os(as) professores(as) que atuam nos 

Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e na Modalidade EJA. Nesse dia17, participaram 

especificamente aqueles/as que atuam nas áreas de Matemática, História, Geografia, Ciências, 

Diversidade Afrodescente e Indígena e História de Porto Seguro.  

Como os grupos foram diferentes dias 9 e 11 de fevererio, no encontro do dia 11 de 

fevereiro ressaltamos mais uma vez a relevância do trabalho conduzido pelo pesquisador, des-

tacando a importância do movimento que abrange a coletividade e, nesse sentido, os resultados 

da pesquisa apresentados no material da dissertação revelaram o olhar do grupo e do pesquisa-

dor. Esclarecemos toda trajetória e percurso da pesquisa e apresentamos os quadros 1 e 2 dos 

problemas delimitados pelo grupo para confirmação e possíveis ações. 

 Nesse que foi o último encontro, agradecemos à equipe da escola pela contribuição, 

sobretudo pela disposição em tempos de pandemia, e aos docentes pelas valiosas contribuições. 

Explicamos aos participantes que as informações obtidas por todos esses diálogos culminarão 

em um plano de ação que comporá o produto educacional desta investigação, em que serão 

propostas ações concretas com as contribuições dadas pelos participantes. 

Os três últimos encontros serviram para examinar, discutir as interpretações das infor-

mações coletadas e avaliar as informações para tomada de decisões. Essa fase, de acordo Thi-

ollent (2011), é conhecida como seminário. 

Os diálogos foram amparados pelas reflexões de Paro (2017), que defende que se esta-

mos interessados na participação da comunidade em atividades desenvolvidas pela escola, pre-

cisamos ter em mente que o modo de pensar e agir dos sujeitos que atuam no referido espaço 

pode facilitar e/ou incentivar, dificultar e/ou impedir a participação de tais sujeitos, por isso é 

tão importante essa busca pelo diálogo com os(as) docentes.  

1.5 Sujeitos da pesquisa 
 

Os sujeitos da pesquisa são os(as) professores(as), coordenadores(as) pedagógicos, vice-

diretores(as), diretor e o pesquisador do Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos 

 
17 Esclarecemos que o colégio organizou a reunião para dar continuidade à discussão sobre o calendário escolar. 
Dessa forma, agrupando os docentes pela especificação por área de atuação, para evitar um grande quantitativo de 
docentes reunidos, o que poderia ocasionar aglomeração.  
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de Porto Seguro/BA. Atualmente, a escola tem 43 docentes concursados, sendo 35 em exercício 

da docência, quatro na função de gestores/as e quatro atuando como coordenadores/as.  

Todos os(as) docentes, coordenadores(as) pedagógicos(as), diretores(as) e vices foram 

convidados (via WhatsApp e ligação telefônica) a participarem da pesquisa, sendo que no mo-

mento desse contato foi feita a exposição da finalidade da pesquisa, para que compreendessem 

sua relevância. Após essa exposição, obtivemos a participação de 23 desses docentes, o que 

representa 53% do total de pessoas que atuam nas funções mencionadas.  

 Os participantes da pesquisa foram identificados por cinco diferentes abreviações, con-

forme as etapas e modalidades de ensino que exercem a docência: Professor/a dos Anos Iniciais 

(P.A.I), Professor/a dos Anos Finais (P.A.F), Professor/a da Educação de Jovens e Adultos 

(P.E.J.A), Professor/a Gestor/a (P.G) e Professor/a Vice-Gestor/a (P.V.G). Tais abreviações são 

seguidas pelos números de 1 até 23.  

A particiapação dos sujeitos da pesquisa atende aos seguintes critérios: a) ser professor, 

coordenador, vice-diretor e diretor concursado/efetivo da referida escola; b) estar disposto a 

participar da pesquisa e c) concordar em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), conforme (Anexo III). 

 

1.6 Caracterização da escola pesquisada  

 

Sobre o Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos, lócus da pesquisa, está 

localizado em um bairro de classe popular, no município de Porto Seguro, e, segundo seu PPP, 

datado de 2015, o respectivo colégio é uma Unidade de Porte Especial18, inaugurada em 3 de 

agosto de 2003, a qual foi construída com o objetivo de diminuir o número de prédios alugados 

pela prefeitura. Com essa inauguração, na ocasião, esse novo prédio absorveu estudantes e fun-

cionários das quatro escolas menores localizadas em seu entorno. 

 

 

 

 

 

 
18 O artigo 18 da Lei nº 1.460/2018 classifica as Unidade de Ensino quanto à estrutura admisnitrativa, respeitando 
o quantitativo de alunos, assim as escolas de porte especial são aquelas que possuem mais de 1.500 (hum mil e 
quinhentos) alunos. 
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Figura 2 - Estrutura Arquitetônica do Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos, da rede 
pública do município de Porto Seguro –BA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: PPP do do Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos (2015). 
 

O Colégio é considerado como “Porte Especial”; pois, conforme o Censo Escolar de 

2019, atendeu a 1.712 (um mil setecentos e doze) alunos, quantitativo esse que correspondeu, 

em 2019, a 5,52% do total de alunos matriculados no município. Com os dados atualizados de 

2020, temos 1.430 (um mil e quatrocentos e trinta) alunos. O colégio oferece os Anos Iniciais 

e Finais do Ensino Fundamental e a Educação de Jovens Adultos/EJA, segmentos I e II (1ª a 

4ª série), correspondentes ao ciclo do 1º ao 5º ano, e segmentos III e IV (5ª a 8ª série), 

correspondente ao ciclo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

Segundo informações coletadas com a secretaria da escola e confrontadas com o 

CENSO escolar dos dois últimos anos, percebemos que, no ano de 2018, o Colégio passou a 

atender apenas a turmas a partir do 3º ano do Ensino Fundamental; no ano seguinte, 2019, o 

atendimento foi para alunos do 4º ano em diante. Na Tabela 1, apresentamos o número de 

matrículas das diferentes turmas da educação básica do Colégio.  
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Tabela 1 - Comparação entre o número de matrículas do Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique 
Santos de 2018 a 2020 

MATRÍCULAS 2018 

ANOS INICIAIS ANOS FINAIS EJA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

TOTAL 

3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Seg.I e II 3º ao 9º ano  

49 111 186 353 382 237 186 379 145 2028 

MATRÍCULAS 2019 

 4º 5º 6º 7º 8º 9º Seg. I e II 4º ao 9º ano  

97 124 341 333 236 150 377 54 1712 

MATRÍCULAS 2020 

 4º 5º 6º 7º 8º 9º Seg. I e II 4º ao 9º ano TOTAL 

Observação: Não obtivemos, para o ano de 2020, as matrículas específicas por ano. 1430 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos dados disponíveis na página https://www.qedu.org.br/, para 
2018, no Censo Escolar de 2019 e nos dados de 2020 disponibilizados pela Secretaria Municipal de 
Educação de Porto Seguro. 
 

Complementando o que já foi exposto, esclarecemos que o total de alunos atendidos 

tem idade que varia entre 8 anos de idade até 60 anos; portanto os estudantes dos Anos Iniciais 

e dos Anos Finais do Ensino Fundamental estão distribuídos nos turnos matutino e vespertino 

e, no turno noturno, temos o atendimento à Educação de Jovens e Adultos/EJA. Para o 

atendimento aos alunos, o colégio dispõe de um espaço físico com sala de direção e vice-

direção, sala de coordenação pedagógica, secretaria, biblioteca, sala dos professores, sala de 

vídeo, auditório, sala multifuncional destinada ao Atendimento Educacional 

Especializado/AEE, laboratório de informática, 26 salas de aula, banheiros, almoxarifado, 

cantina, quadra esportiva, arquivo inativo e cozinha do Programa Mais Educação. 

É válido destacar que o município, desde 2014, realiza o processo de eleição para diretor 

e vice-diretor escolar, o que, a nosso ver, revela-se como um fator favorável, que dá visibilidade 

à gestão democrática, visto que a partir dessa política, a comunidade escolar exerce o ato de 

cidadania, escolhendo, por meio do voto, o corpo diretivo que conduz os trabalhos da escola.  

Em relação ao desempenho da escola, apresentamos, a seguir, dados referentes ao Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica/IDEB19, conforme as informações disponíveis no por-

tal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira/INEP. Sobre esse índice, Gi-

gante e Vieira (2017, p. 142) esclarecem que “as médias de desempenho dessas avaliações so-

madas à taxa de rendimento escolar (aprovação) obtidos através do Censo Escolar realizado 

 
19 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/ideb. Acesso em: 12 set. 2020. 
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anualmente, resulta no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) implantado a 

partir de 2007 pelo INEP”. 

Corroborando esse entendimento, as informações disponibilizadas pelo site do INEP20 

permitem-nos perceber que um único indicador reúne resultados do fluxo escolar e as médias 

de desempenho obtidas por meio das avaliações realizadas nas escolas com os estudantes con-

cluintes dos 5º e 9º anos. Esses dois conceitos utilizados servem de parâmetro para pensarmos 

sobre política pública e qualidade da educação. Vejamos como o INEP explica a composição 

do referido indíce:  

 
O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no 
Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb). O Ideb agrega ao enfoque pedagógico das avaliações em 
larga escala a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, 
e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O 
índice varia de 0 a 10. A combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito 
de equilibrar as duas dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos 
para obter resultados de melhor qualidade no Saeb, o fator fluxo será alterado, 
indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema 
apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indi-
cará igualmente a necessidade de melhoria do sistema. (INEP, 2020). 
 

É pertinente esclarecer que não cabe, nesta apresentação, fazer ou demonstrar críticas 

relacionadas ao IDEB e aos resultados obtidos por meio de seus índices. Portanto, a exposição 

dos números oficiais desses resultados relacionados ao desempenho dos alunos do Colégio au-

xiliou-nos no diálogo com os docentes durante os encontros e na reflexão sobre como a insti-

tuição se apresenta em relação à avaliação externa, comparando o IDEB observado com as 

metas projetadas para a escola. 
 

Figura 3 - Colégio Municipal Prof. Álvaro Henrique Santos, informação do IDEB (2005-2019) sobre as 
turmas das 4ª séries e do 5º ano21 dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/INEP (2020). 

 
20 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/ideb. Acesso em: 14 out. 2020. 
21 Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/. Acesso em: 16 set. 2020. 
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Nessa figura, observamos que as turmas da 4ª série e do 5º ano dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental só conseguiram atingir a meta que foi projetada no ano 2007. Entretanto, 

algumas questões precisam ser destacadas: em 2009, houve um decréscimo de 0,1 no índice; 

em 2011, um aumento de 0,3; em 2013, um aumento de 0,5 que também se repete em 2015, 

ficando bem próximo de atingir a meta projetada, faltando apenas 0,1. 

A descontinuidade de realização das provas do SAEB nos dois últimos períodos, 2017 

e 2019, interrompe o acompanhemento desse índice, visto que não foi possível a verificação do 

avanço ou retrocesso, porque as avaliações não foram feitas, não tendo a escola atingido o nú-

mero de participantes suficientes para o Sistema de Avaliação da Educação Básica/SAEB, tor-

nando inviável a divulgação dos resultados. Por isso, não há a média do SAEB por dois períodos 

consecutivos (2017 e 2019).   

 
Figura 4 - Colégio Municipal Prof. Álvaro Henrique Santos, informação do IDEB (2005-2019) sobre a 
8ª série e 9º ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2020). 
 

Fazendo uma análise comparativa sobre o desempenho das turmas da/o 8ª série/9º ano 

dos Anos Finais do Ensino Fundamental, no período de 2005 a 2019, percebemos que as metas 

projetadas para os anos de 2011, 2013 e 2015 foram atingidas. Além disso, é possível notar que 

em 2011 obteve 0,3 pontos acima da meta projetada em 2013 (0,7 pontos acima da projeção 

feita) e em 2015 (0,4 pontos a mais que a projeção).  

Porém, quanto ao ano de 2017, não se tem dados disponíveis, portanto não há condições 

de se verificar se houve acréscimo ou decréscimo em relação à meta projetada. Isso aconteceu 

porque a escola não obteve o número de participantes suficientes no SAEB para que os resul-

tados fossem divulgados e o mesmo fato ocorreu também com os anos iniciais. Em 2019, o 

último período avaliado mostra-nos que a meta projetada não foi cumprida, por diferença de 

0,1 ponto (zero vírgula um); entretanto a meta obtida em 2015 foi mantida. 
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2 GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLI-

CAS EDUCACIONAIS 

 

O tema gestão democrática foi explorado nas décadas de 1980 a 2000, por diversos 

pesquisadores da área educacional, como Paro (2001; 2018), Valle (2008), Azevedo (2017), 

Marques (2006; 2018), Freire (1993; 1996), Dourado (2005; 2018) e Luck (2009; 2011).  

Tais autores discutem sobre a realidade educacional brasileira e a efetividade do princípio da 

gestão democrática no ambiente escolar. 

Esse contexto de discussão em torno da gestão democrática e da participação tem insti-

gado o interesse de pesquisadores para o tema nas últimas décadas. Observamos, assim, a ex-

pansão do estudo da temática gestão democrática nas pesquisas realizadas pelos grupos de pes-

quisas, pelos docentes dos programas de pós-graduação em educação, suscitando desafios a 

efetivação desse princípio nas escolas públicas (DRABACH, SOUZA, 2014; SOUZA, 2009; 

PARO, 2016; 2017).  

Nesse sentido, com esta pesquisa, buscamos compreender como a gestão democrática 

tem sido abordada nas publicações acadêmicas, apresentando uma análise crítica do material 

selecionado (com suas experiências, desafios e conclusões), problematizando os desafios e pos-

sibilidades de participação dos sujeitos (professores, coordenadores e gestores) que compõem 

a escola pública. 

Compreendemos que analisar a participação dos sujeitos na escola, à luz dos princípios 

democráticos, é “[...] considerar na discussão democrática da escola, a importância de não des-

colar os demais princípios constitucionais, a saber: igualdade, liberdade e pluralismo de ideias, 

previstos no artigo 206 da Constituição Federal de 1988” (MARQUES, 2018, p. 241).  

Tendo em vista o caráter científico desta pesquisa, realizamos um estudo prévio bastante 

minucioso, pelo qual selecionamos as pesquisas que se aproximam do nosso tema de estudo, a 

gestão democrática e participativa na escola pública. Destacamos que com a realização do le-

vantamento bibliográfico, pelo qual buscamos estudos sobre o assunto, não identificamos pro-

duções acadêmicas com discussões envolvendo a participação dos professores, coordenadores 

e gestores escolares, no sentido de pensar o processo de gestão escolar e propor ações visando 

à gestão democrática, de modo que fosse considerada a participação efetiva dos envolvidos, 

propondo ação interventiva no contexto escolar diante dos problemas vivenciados. Também 

não identificamos nesses estudos os mesmos procedimentos metodológicos adotados por esta 

pesquisa. 
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Para termos um panorama das produções acadêmicas acerca da gestão democrática, re-

sultantes do levantamento bibliográfico realizado, apresentamos a seguir as análises dos seus 

conteúdos a fim de visualizarmos como a temática foi abordada pelos pesquisadores e membros 

dos programas de pós-graduação em educação e verificar as tendências de estudo e as conclu-

sões a que tais estudos chegaram. 

Nossas buscas foram realizadas no banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES, na Biblioteca Digital Brasileira de Tese 

e Dissertações/BDTD e no repositório da Scielo. Para a realização das buscas, utilizamos uma 

técnica de filtro com base nos seguintes descritores: “gestão democrática na escola pública” e 

“participação na escola pública”. Além disso, o período de busca foi de 2014 a 2019. 

O recorte escolhido se justifica pelo fato de marcar a vigência do segundo Plano Naci-

onal de Educação/PNE de (2014-2024), Lei nº 13.005⁄2014, tendo em vista que o respectivo 

plano apresenta uma meta específica sobre a gestão democrática, ratifica os preceitos constitu-

cionais, estabelece a Meta 19 e diretrizes para a educação nacional e pressupõe que o contexto 

escolar coloque em prática esse princípio.  
 

Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão de-
mocrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho 
e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, 
prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. (BRASIL, 2014, p. 
83). 

 
Esse levantamento bibliográfico tem respaldo teórico-metodológico na abordagem crí-

tica e dialética do real e das relações contraditórias existentes no processo educativo, compre-

endendo a realidade dinâmica, historicamente situada e inserida em uma totalidade (Cury, 

1987). Concentramo-nos em uma análise do contexto das políticas educacionais, entre elas, a 

da gestão democrática, assentada em uma correlação de forças em disputa para um projeto de 

educação e de gestão escolar, tendo como pano de fundo a redefinição do papel do Estado.  

 É por esse viés que realizamos um levantamento bibliográfico e a seleção de materiais 

pertinentes ao tema estudado – nos repositórios dos programas de pós-graduação das universi-

dades brasileiras, por meio da CAPES, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), 

entre outros bancos de dados virtuais –, o que nos possibilitou organizar e planejar as informa-

ções das produções científicas, sobretudo realizar uma análise aprofundada da área de conheci-

mento pretendida.  
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Nas últimas décadas, pesquisas dessa natureza, de “levantamento bibliográfico”, têm 

crescido, a fim de mapear a produção acadêmica em educação e traçar um panorama de tendên-

cia das pesquisas publicadas, possibilitando aos pesquisadores encontrar, entre os resultados, 

lacunas e novos objetos de pesquisa. Nesse viés, analisamos, nas produções acadêmicas em 

educação, tanto como o tema gestão democrática foi abordado, quanto o quadro teórico-meto-

dológico, as metodologias, as conclusões suscitadas pelos estudos, as aproximações e divergên-

cias dos estudos e as conclusões. 

Compreendemos que a gestão democrática se configura como um tema amplo, abrindo 

possibilidades para inúmeras investigações. Daí a necessidade de se limitar o foco deste estudo, 

que teve como finalidade auxiliar a pesquisa de mestrado, cujo objetivo principal é analisar 

como se dá a participação dos sujeitos (professores, coordenadores e gestores) que compõem 

uma escola pública municipal em Porto Seguro/BA, na gestão escolar. A temática “gestão de-

mocrática” em nossa compreensão está associada à participação dos sujeitos nos espaços esco-

lares e, de acordo com Paro (2000, p. 30), 
 

[...] considerados não apenas como "titulares de direito", mas também como 
"criadores de novos direitos", é preciso que a educação se preocupe com dotar-
lhes das capacidades culturais exigidas para exercerem essas atribuições, jus-
tificando-se, portanto, a necessidade de a escola pública cuidar, de forma pla-
nejada e não apenas difusa, de uma autêntica formação do democrata. 

 
Como explicam Cabral Neto e Castro (2011, p. 753), a defesa da gestão democrática 

“[...] centra-se no princípio de que a melhoria dos sistemas escolares em todos os níveis requer, 

necessariamente, uma ampliação dos espaços de participação da sociedade na definição e im-

plementação das políticas”. Assim, para os autores, 

 

[...] a realização desse princípio exige mudanças substanciais nas organizações 
escolares e nas pessoas que nelas trabalham, considerando que o que tem pre-
valecido, historicamente, em nossas escolas, no geral, são práticas de gestão 
com características centralizadoras, fruto de uma cultura de autoritarismo, 
conformada na realidade brasileira. Essa é uma situação que vem sendo re-
construída, no país, na medida em que passos iniciais têm sido dados para a 
edificação de novas práticas que buscam superar as relações eivadas pelo au-
toritarismo, trilhando caminhos que podem representar um processo em cons-
trução da gestão democrática. O que se coloca no horizonte é a necessidade 
de se consolidar práticas democráticas com características duradouras, o que 
não será possível sem o desenvolvimento da consciência da importância da 
democracia em todos os níveis de atuação social. (CABRAL NETO; CAS-
TRO, 2011, p. 753-754). 
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Essa concepção que apresentamos evidencia a importância da participação dos “titula-

res de direito” na vida escolar, que devem ter a garantia de uma formação para ação qualifi-

cada. Trata-se de uma formação como a defendida por Gramsci (1978a), que critica o ensino 

profissional por se preocupar apenas com a formação técnica do trabalhador: 

 

A tendência democrática, intrinsecamente, não pode consistir apenas em que 
um operário manual se torne qualificado, mas em que cada ‘cidadão’ possa 
se tornar ‘governante’ e que a sociedade o coloque, ainda que ‘abstrata-
mente’, nas condições gerais de poder fazê-lo (GRAMSCI, 1978a, p. 137). 

 
Construir democracia, conforme Gramsci (1978a) e Paro (2000) pontuam, perpassa 

pelo processo em que todos tenham o direito de participar efetivamente da vida escolar, à 

medida que tenham condições e capacidades culturais de se apresentar na sociedade. A gestão 

democrática na escola é entendida, portanto, “[...] como uma das formas de superação do ca-

ráter centralizador, hierárquico e autoritário que a escola vem assumindo ao longo dos anos 

[...]” (ANTUNES, 2002, p. 131). 

Sobre essa temática, determinados autores brasileiros têm sido bastante citados nas pes-

quisas acerca da gestão. Os nomes recorrentes nas pesquisas citadas são: Vitor Henrique Paro, 

Heloisa Luck, Ângelo Ricardo de Souza e Luiz Fernandes Dourado. Encontramos também mui-

tas pesquisas cujo foco central consiste em caracterizar a gestão democrática pela participação 

na escola pública, vista como um modelo que possibilita a melhoria da qualidade da educação 

e da escola, por proporcionar o sentimento de pertencimento e responsabilidade de todos pelos 

processos que ali acontecem, fortalecendo assim os processos democráticos (DRABACH; 

SOUZA, 2014). 

Assim como mencionamos anteriormente, apresentamos para este trabalho um levanta-

mento bibliográfico sobre gestão escolar democrática e participação na escola pública, com o 

objetivo de traçar um panorama dos estudos e pesquisas sobre o assunto, compreendendo dessa 

forma como a temática vem sendo caracterizada nas produções acadêmicas e nas tendências 

dos estudos. O recorte da pesquisa compreende o período que vai de 2014 a 2019, a partir da 

vigência do PNE de 2014 até os dias atuais.  

Utilizamos uma metodologia de natureza bibliográfica para identificar as publicações 

sobre a temática “gestão democrática” no banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES22 e na Biblioteca Digital Brasileira de 

 
22 O ano de 2013 foi o início do funcionamento do Banco de Teses e Dissertações da CAPES.   
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Tese e Dissertações/BDTD. Precisamos destacar que, antes de proceder a um processo de refi-

namento, realizamos uma busca geral. Para essa primeira busca, utilizamos o descritor “gestão 

democrática na escola pública” e obtivemos o montante geral de 1.009.825 (um milhão nove 

mil oitocentos e vinte cinco) resultados no sistema da CAPES, entre trabalhos de mestrado e 

doutorado distribuídos nas diversas áreas de conhecimento. Para o descritor “participação na 

escola pública”, encontramos uma quantidade de 1.003.155 (um milhão, três mil cento e cin-

quenta e cinco) trabalhos. Os montantes das pesquisas nos dois descritores mencionados refe-

rem-se às publicações do período que compreende os anos de 1987 a 2018. Para cada descritor, 

precisamos realizar dois procedimentos, a saber: 

1. No primeiro refinamento, realizamos uma seleção dos trabalhos publicados a partir 

do ano de 2014 até 2018, considerando as diversas áreas de conhecimento. 

2. Para o segundo refinamento, com base no montante encontrado, direcionamos a 

busca para os programas de pós-graduação em educação.  

Quanto às informações do ano de 2019, destacadas na tabela a seguir, referem-se ao 

período de janeiro a novembro, em que foram mapeados os dados da Biblioteca Digital de Teses 

e Dissertações, com foco na gestão democrática e participação da escola pública.  

2.1 Gestão Democrática na Escola Pública 
 

Considerando o período mencionado anteriormente, realizamos o primeiro refinamento, 

inserindo o descritor “gestão democrática na escola pública” e obtivemos um quantitativo ini-

cial de 357.647 (trezentos e cinquenta e sete mil seiscentos e quarenta e sete) teses e dissertações 

das diversas áreas de conhecimento. No segundo refinamento, direcionamos a busca para os 

programas de pós-graduação em educação e obtivemos 9.915 (nove mil novecentos e quinze) 

trabalhos, sendo 3.201 (três mil duzentas e uma) teses e 6.714 (seis mil setecentos e quatorze) 

dissertações organizadas por ano, conforme mostra a Tabela 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

  

Tabela 2 - Teses e Dissertações presentes no sistema da CAPES (2014-2018) e da BDTD (2019) 
/ Descritor: “gestão democrática na escola pública” 

Fonte: elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada no catálogo da CAPES e BDTD (2019).    
 

Realizamos a leitura dos 9.915 títulos dos trabalhos encontrados, entre teses e disserta-

ções e selecionamos os trabalhos cujos títulos estivessem relacionados aos objetivos e descri-

tores desse estudo – “gestão democrática na escola pública” e “participação na escola pública” 

– e referenciassem tanto a política educacional quanto a gestão escolar. Realizado esse proce-

dimento, chegamos a um montante de 53 trabalhos, conforme mostra a Tabela 3. 
 
Tabela 3 - Teses e Dissertações presentes no sistema da CAPES (2014-2018) e da BDTD (2019) 
/ Descritor: “gestão democrática na escola pública” 

Fonte: elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada no catálogo da CAPES e BDTD (2019). 
*Dados da BDTD, de janeiro a novembro de 2019. 

 

 
23Quanto às informações do ano de 2019, período que está destacado com asterisco no quadro 1, são correspon-
dentes ao período de janeiro a novembro, em que foram mapeados os dados da Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações, pois as publicações de 2019 ainda não haviam sido encerradas.  
 

Gestão democrática na escola pública 
 

Ano 
Quantidade de trabalhos 

Teses Dissertações Totais 
2014 568 1307 1875 
2015 572 1374 1946 
2016 669 1351 2020 
2017 707 1363 2070 
2018 676 1295 1971 

2019*23 09 24 33 
TOTAIS 3.201 6.714 9.915 

 Ano 
 

Nº. Temáticas  
Teses Dissertações Totais 

2014 03 16 19 
2015 01 17 18 
2016 01 04 05 
2017 00 05 05 
2018 02 02 04 
2019* 01 01 02 

TOTAIS 08 45 53 
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A primeira etapa do estudo consistiu em fazer a leitura dos 53 resumos dos trabalhos, 

analisando os objetivos, o quadro teórico-metodológico, a metodologia utilizada e os resultados 

alcançados pelas pesquisas. No item posterior, apresentamos as discussões e as análises dos 

trabalhos. 

2.2 Participação na Escola Pública 
 

Quanto ao segundo descritor, “participação na escola pública”, o sistema da CAPES 

forneceu 1.003.155 (um milhão, três mil cento e cinquenta e cinco) trabalhos de mestrado e 

doutorado distribuídos entre as diversas áreas de conhecimento, sendo 319.287 teses e 683.868 

dissertações. Tais trabalhos referem-se às publicações do período compreendido entre os anos 

de 1987 a 2018.  

Com base nesse levantamento geral, direcionamos as buscas para os trabalhos publica-

dos no período compreendido de 2014 a 2018, considerando as diversas áreas de conhecimento 

e obtivemos o quantitativo de 355.520 (trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e vinte) 

teses e dissertações referentes aos períodos mencionados. 

No segundo refinamento, a partir desse montante de 355.520, direcionamos a busca para 

os programas de pós-graduação em educação. Obtivemos 9.860 trabalhos (nove mil oitocentos 

e sessenta), sendo 3.186 (três mil cento e oitenta e seis) teses e 6.674 (seis mil seiscentos e 

setenta e quatro) dissertações, organizadas por ano, sendo que a esse quantitativo acrescentamos 

também as produções da BDTD de 2019, totalizando assim 10.050 (dez mil e cinquenta) traba-

lhos, conforme apresentamos na Tabela 4. 
 

Tabela 4 - Teses e Dissertações presentes no sistema da CAPES (2014-2018) e da BDTD (2019) 
/ Descritor: “participação na escola pública” 

Fonte: elaborado pelo autor com base na pesquisa realizada no catálogo da CAPES e da BDTD (2019). 
*Dados da BDTD, de janeiro a novembro de 2019. 
 

Participação na escola pública 
Ano Quantidade de trabalhos 

Teses Dissertações Totais 
2014 564 1322 1886 
2015 572 1371 1943 
2016 669 1353 2022 
2017 706 1355 2061 
2018 675 1293 1968 
2019*   33 137 170 

TOTAIS 3.219 6.831 10.050 
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Realizamos a leitura dos 10.050 títulos dos trabalhos encontrados, entre teses e disser-

tações, conforme exposto na tebela 4, e selecionamos os trabalhos cujos títulos se relacionassem 

com os objetivos e descritores desse estudo – “gestão democrática na escola pública” e “parti-

cipação na escola pública” –, e referenciassem a política educacional e a gestão escolar.  Rea-

lizado esse procedimento, chegamos a um montante de 17 trabalhos, conforme exposto na Ta-

bela 5. 

 

Tabela 5 - Teses e Dissertações presentes no sistema da CAPES (2014-2019) e da BDTD 
(2019) / Descritor: “participação na escola pública” 

Fonte: elaborado pelo autore com base na pesquisa realizada no catálogo da CAPES (2019).  
*Dados da BDTD, de janeiro a novembro de 2019. 

 

Essa etapa do estudo consistiu em fazer a leitura dos 17 resumos dos trabalhos apresen-

tados na Tabela 5, analisando os objetivos, o quadro teórico-metodológico, a metodologia uti-

lizada e os resultados alcançados. Dos 70 trabalhos selecionados, conforme apresentado nas 

tabelas 2 e 4, referentes aos descritores “gestão democrática na escola pública”, com 53 traba-

lhos, e “participação na escola pública”, com 17 trabalhos, a etapa seguinte consistiu na leitura 

crítica e minuciosa dos resumos, o que nos fez eliminar 50 (cinquenta) trabalhos, devido ao fato 

de se distanciarem do objeto de estudo desta pesquisa. Ao final, selecionamos 20 trabalhos, 6 

teses e 14 dissertações, conforme mostra a Tabela 6, o que evidencia a leitura de seus títulos, 

resumos e palavras-chave e a aproximação dos referenciais teóricos aos descritores explorados. 

 

Tabela 6 - Trabalhos selecionados por categorias: “gestão democrática na escola pública” e 
“participação na escola pública” / Base de dados da CAPES e da BDTD 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

Ano 
 

Nº. Temáticas  
Dissertações Teses Totais 

2014 05 00 05 
2015 01 01 02 
2016 03 01 04 
2017 00 00 00 
2018 04 00 04 
2019* 02 00 02 

TOTAIS 15 02 17 

DESCRITORES 
CAPES/BDTD 

Teses Dissertações Totais 
Gestão Democrática na escola pública 4 8 12 

 Participação na escola pública 2 6 08 
TOTAIS 6 14 20 
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Identificamos que as produções científicas resultam de pesquisas desenvolvidas em di-

ferentes regiões brasileiras, como São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio 

Grande do Norte, Minas Gerais, Mato Grosso, Amazonas, Ceará e Paraíba. Tal fato demonstra 

que as temáticas também foram pesquisadas em diferentes programas de pós-graduação em 

educação. 

Os vinte trabalhos selecionados, conforme mostra a tabela 5, apresentam pontos con-

vergentes ou divergentes da nossa pesquisa, sejam em relação à temática, à metodologia, aos 

sujeitos pesquisados, ao contexto de pesquisa ou aos mecanismos observados para mensurar a 

efetivação da gestão democrática e participação, entre outros. Os trabalhos, contudo, têm certa 

correlação com nossa discussão, ao passo que os pesquisadores têm um entendimento comum 

sobre a necessidade da gestão democrática e da valorização da participação como fator de qua-

lidade no espaço escolar público e acerca da efetivação da política educacional.  

  Dos vinte trabalhos, selecionamos sete deles, considerando as produções que se aproxi-

mam do objeto desta pesquisa. Realizamos a leitura deles na íntegra, evidenciando o quadro 

teórico-metodológico, objetivos e metodologias, e organizamos, conforme apresentado no Qua-

dro 3, por dissertação e/ou tese, autor, título, programa, instituição e ano, seguido de sínteses e 

aproximações acerca dos estudos sobre gestão democrática na pós-graduação em educação. 
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Quadro 3 - Produções selecionadas por aproximações na base de dados da CAPES e BDTD 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 
 

2.3 Sínteses e aproximações: estudos sobre gestão democrática na Pós-Graduação em 

Educação 

 

 Silva (2014), em seu trabalho, defende a participação no processo de elaboração do pro-

jeto político-pedagógico (PPP) nas escolas públicas da zona sul de Manaus. Apresenta as polí-

Autor/a Título/Programa e Instituição Ano 
D

is
se

rt
aç

ão
  

Ronilda Rodrigues Couto  
da Silva 

Projeto Político-Pedagógico - PPP nas escolas públi-
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ticas públicas a respeito da gestão democrática do ensino público, as concepções e as configu-

rações do PPP. Além disso, analisa as diretrizes e as ações do poder municipal e o processo de 

construção e implantação do projeto político-pedagógico de duas escolas públicas de ensino 

fundamental do sistema municipal de ensino, em articulação com as políticas públicas instituí-

das para a educação nacional e local, tendo por foco a gestão democrática.  

 Sua pesquisa parte de uma análise do método dialético, com abordagem qualitativa, 

fundamentanda na análise documental e realização de entrevistas, contemplando os seguintes 

sujeitos: gestores, pedagogos, professores, pais e/ou responsáveis, serviço de apoio administra-

tivo e/ou pedagógico, representantes do conselho escolar e da comunidade local.  

A referida pesquisa comprova que os planos e os programas implantados pela SEMED, 

em certa medida, inserem diretrizes para a gestão democrática na educação básica, em especial 

a elaboração do PPP. Tal estudo aponta que a participação no processo de elaboração do PPP 

da comunidade escolar e local da Escola A foi mais expressiva que na Escola B, reunindo 

grande parte dos segmentos. As duas escolas apresentaram dificuldades para maior participação 

dos pais e/ou responsáveis devido ao conflito de horário do trabalho com o das reuniões da 

escola e dos professores que, muitas vezes, cumprem jornadas de trabalho em outras escolas.   

Os resultados dessa pesquisa sugerem uma reflexão sobre as diretrizes formuladas pelo 

poder municipal de Manaus, em relação ao projeto político-pedagógico, na direção de fortalecer 

esse instrumento em processos de gestão democrática com a participação da comunidade esco-

lar e local e, assim, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino público. 

A temática abordada por Silva (2014) converge para nossa pesquisa, pois enfatiza o 

projeto político-pedagógico, destacando-o como um dos elementos essenciais da gestão demo-

crática, elemento que as escolas, em geral, declaram possuir. Esse instrumento pode indicar 

potencialidade democrática à medida que apresenta o grau de envolvimento e o tipo de partici-

pação das pessoas do universo escolar nesse processo. Logo, para a autora, um projeto que teve 

sua elaboração realizada integralmente pela equipe diretiva da escola, ou ainda que apenas se-

guiu um modelo determinado pela secretaria de educação, será certamente menos democrático 

do que um PPP que foi elaborado com a efetiva participação dos sujeitos da escola (SOUZA, 

2014). 

Embora as determinações e orientações municipais tenham sua importância na condu-

ção e implementação da política educacional, no caso da gestão democrática, a materialização 

de uma gestão democrática e de qualidade não depende apenas das diretrizes municipais 

(SOUZA, 2018). Ou seja, precisamos ir além desse âmbito, e adentrar as escolas e instituir 
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outros documentos que promovam a gestão democrática. O PPP, por exemplo, é um caminho 

significativo e as reais condições de sua implementação está associada à participação dos sujei-

tos nos espaços escolares. De acordo com Paro (2000), tais sujeitos são “[...] considerados não 

apenas como "titulares de direito", mas também como "criadores de novos direitos” [...], por-

tanto a necessidade de a escola pública cuidar, de forma planejada e não apenas difusa, de uma 

autêntica formação do democrata (PARO, 2000, p. 30). 

A participação é um dos meios de reforço dos canais democráticos e, por meio dela, os 

cidadãos podem manifestar seu contentamento ou descontentamento em relação aos assuntos 

de pauta coletiva que, muitas vezes, são decididos por poucos. Quando os sujeitos sentem que 

podem contribuir de forma significativa, sentem-se motivados a participar (BORDENAVE, 

1994). 

Ainda nessa direção da importância da participação, Pasquali (2014), em sua disserta-

ção, analisa as diversas formas de participação de jovens dos últimos anos do Ensino Funda-

mental, nos espaços institucionalizados e não institucionalizados de duas escolas municipais de 

Campinas - SP.  

O autor buscou compreender os sentidos da experiência escolar de jovens que partici-

pavam, no momento, das Comissões Próprias de Avaliação (CPA), espaços criados no âmbito 

da proposta de Avaliação Institucional Participativa (AIP) do município e que tem por objetivo 

fomentar processos de autorreflexão entre os diversos segmentos escolares (alunos, professores, 

gestores, funcionários e pais).  

De acordo com Pasquali (2014), tal política de avaliação mostrou-se interessante pelo 

seu viés participativo, com vistas à democratização das relações escolares, ao contrário dos 

sistemas de avaliação hegemônicos, baseados em concepções mercadológicas de educação. 

Contudo, como explica o autor, para além do espaço da CPA, que se constituiu como 

ponto de partida para esta pesquisa, verificou-se que a participação juvenil nessas escolas ocor-

ria de forma significativa em espaços não institucionalizados. Assim, o autor encontrou outros 

espaços de experiências de participação dos jovens investigados: representação, monitorias, 

projetos como espaços geridos pelas escolas e intersticiais, espaços criados pelos próprios jo-

vens, à revelia dos adultos.  

Para o autor, a participação dos jovens em cada escola se dava de forma muito distinta, 

a depender das oportunidades que a instituição oferecia, mas também da ação dos jovens no 

sentido de criar seus próprios espaços. Sua pesquisa é orientada por um estudo qualitativo, por 



85 
 

  

meio da realização de entrevistas, com base em um roteiro semiestruturado por questões, ob-

servações de campo, aplicação de um questionário sociodemográfico, análise de documentos e 

pesquisa bibliográfica. Embora seu estudo esteja pautado na participação da juventude, o pes-

quisador ressalta que a participação desse grupo no interior da escola é muito importante, pois 

coaduna com as reflexões de Freire (2001, p. 52), quando ressalta que “[...] o diálogo é o pri-

meiro elemento que permite a participação dos sujeitos da comunidade escolar no espaço da 

escola”. Para Freire (2001), refletida por Rogério (2016, p. 50), “ensinar exige disponibilidade 

para o diálogo” e a participação da comunidade escolar exige da escola e, em especial, dos 

gestores escolares, disponibilidade para o diálogo. 

Para Rogério (2016), o diálogo permite o reconhecimento e a valorização das diversi-

dades socio-históricas e culturais das pessoas envolvidas no cotidiano escolar e nos seus res-

pectivos interesses, “[...] no respeito às decisões construídas coletivamente e na corresponsabi-

lização de todos pelo bom desenvolvimento e pelas aprendizagens dos/das estudantes” (ROGÉ-

RIO 2016, p. 6). 

Ainda na mesma direção da participação, a dissertação de Bueno (2016) analisa a parti-

cipação dos funcionários nas decisões pedagógicas da escola, compreendendo as possibilidades 

e desafios de uma escola de Ensino Fundamental. A pesquisadora identifica as formas de par-

ticipação dos funcionários, no sentido de compreender quais são os elementos que dificultam a 

participação desse segmento nas instâncias decisórias. Seu universo de pesquisa se deu em uma 

unidade educacional da Rede Municipal de Educação de São Paulo, com aplicação de questio-

nário para 15 funcionários (sendo cinco de cada escola) e, posteriormente, realizou uma entre-

vista, com três funcionários (sendo um de cada escola). A autora não destacou, contudo, quais 

os segmentos fizeram parte da entrevista. 

Para a estudiosa, as análises dos dados permitiram fazer algumas inferências sobre a 

participação de funcionários e também sobre os mecanismos que dificultam essa participação. 

Entre essas inferências, ela observou as seguintes questões: os funcionários não sentem que sua 

palavra é valorizada nos processos decisórios, levando a uma participação meramente formal; 

a realização de serviços de limpeza e organização da escola nos horários de reunião dificultam 

a participação efetiva desse segmento. 

As reflexões de Bueno (2016) convergem para a abordagem de Rogério (2016), quando 

menciona que a participação de todos os sujeitos pertencentes à comunidade escolar precisa ser 

valorizada, defendida e estimulada no interior da escola, pois não há como promover a partici-

pação das pessoas em um ambiente não democrático. Além disso, de acordo com Paro (2017), 
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não há gestão democrática onde o espaço escolar é hierarquizado, no sentido burocrático das 

instâncias de poder. A gestão democrática pressupõe a participação efetiva não somente da 

equipe diretiva, mas de professores, funcionários, pais e de todos aqueles que de certa forma 

fazem uso da escola (PARO, 2016). 

Na dissertação de Bôas (2018), a participação das juventudes na escola também é tema 

importante na construção da gestão democrática e foca seus estudos no protagonismo juvenil. 

Sua pesquisa se deu com base em um estudo de caso, tendo como instrumentos a observação 

em campo e o grupo focal. Para Bôas (2018), os jovens demonstram desconhecer os mecanis-

mos de participação da escola e não sabem como criar tais espaços.  

A autora constatou que os estudantes participam parcialmente das ações propostas pela 

escola, sendo elas repassadas sem orientação e acompanhamento. Diante das problemáticas 

identificadas nessa participação juvenil nas ações da escola, a pesquisadora propôs um Plano 

de Ação Educacional, que sugere fomentar a participação das juventudes, fundamentada na 

categoria do protagonismo juvenil. De acordo com essa proposta, a efetiva participação e o 

protagonismo juvenil exigem que as juventudes participem ativamente de todo o procedimento, 

desde a elaboração à execução, até a avaliação das ações propostas. 

Mais uma vez recorremos aos estudos de Paro (2017) e Gramsci (1978a), pois tais au-

tores salientam que a participação é um processo de formação humana, não no sentido da obe-

diência, por meio da imposição. De acordo com essa perspectiva, é possível que “[...] cada 

‘cidadão’ possa se tornar ‘governante’ e que a sociedade o coloque, ainda que ‘abstratamente’, 

nas condições gerais de poder fazê-lo” (GRAMSCI, 1978a, p. 137), nesse caso, na escola. 

Nesse contexto, a democracia não se constrói apenas com discurso, mas necessita de 

ações práticas que possam corporificá-la e isso costuma levar tempo para aprender; mas, sem 

dúvida, “[...] só se aprende a fazer, fazendo, experimentando, errando e acertando. Então, é 

preciso criar espaços para a participação de todos na escola, para se aprender a exercitar a de-

mocracia” (DALBERIO 2008, p. 4). 

Arêdes (2019), em sua dissertação, também analisa a participação da família nas ativi-

dades escolares da Escola Estadual Professor Pedro Calmon. A autora tem como objetivos iden-

tificar as causas da baixa participação das famílias nas atividades pedagógicas propostas pela 

equipe educacional e investigar e analisar os possíveis motivos que fazem com que os familiares 

dos alunos não compareçam aos eventos pedagógicos da escola. Fundamentada na identificação 

dos problemas, Arêdes propõe um Plano de Ação Educacional (PAE) que possa minimizar esse 

problema.  
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O trabalho foi desenvolvido, por meio de uma pesquisa qualitativa, tendo como principal 

instrumento a aplicação de entrevistas para seis mães de alunos das turmas finais do Ensino 

Fundamental da escola pesquisada, além das duas especialistas educacionais que trabalham na 

escola. A partir dos dados coletados, foram propostas ações de intervenção pelo Plano de Ação 

Educacional, cujas estratégias foram voltadas para estimular a participação dos responsáveis 

nas atividades escolares. 

Entre as propostas mencionadas por Arêdes (2019), para minimizar os problemas de 

comunicação entre a escola e a família, há  a ideia de elaboração de um grupo de transmissão 

via WhatsApp, com o número do telefone dos pais de alunos do Ensino Fundamental da escola 

pesquisada, para melhorar a comunicação com os responsáveis; reestruturação do PPP e do 

Regimento Escolar da Escola Estadual Professor Pedro Calmon, com o objetivo de  reorgani-

zação dos documentos, adequando-o às necessidades atuais da comunidade escolar, tendo em 

vista que esses documentos são fundamentais para a implementação de uma gestão democrática 

escolar, devendo ser elaborados coletivamente, com a participação de todos os segmentos da 

escola. 

A pesquisa de Arêdes (2019) suscita relevantes reflexões quando apresenta, em seus 

resultados, um Plano de Ação que sugere a utilização de mecanismos tecnológicos – como a 

multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz WhatsApp –, como instrumento 

de comunicação para melhoria da participação das famílias na escola, no sentido de propiciar 

uma participação coletiva que possa viabilizar a reestruturação do Projeto Político-Pedagógico 

e Regimento Escolar. 

A autora busca alternativas com os sujeitos pesquisados para o exercício de uma gestão 

escolar participativa, de maneira que todos os segmentos se envolvam. Ela busca utilizar novos 

métodos tecnológicos que propiciem o envolvimento das famílias nas questões da escola, como 

é o caso do PPP e Regimento Escolar.  

Para Arêdes (2019), deve-se realizar o planejamento de ações compreendendo que a 

gestão democrática e participativa pode melhorar o que é específico da escola. O processo de 

ensino e aprendizagem envolve diferentes dinâmicas e outras atividades programadas em um 

cronograma, como grupos de estudos e de discussões, em que os profissionais da escola envol-

vem toda comunidade escolar (funcionários, professores, pessoal técnico-pedagógico, alunos, 

pais e a própria gestão) no processo educacional da instituição de ensino. Desse modo, para 

autora, a participação deve ser organizada, bem informada e sem objetivos pessoais, devendo 

haver comprometimento para a implementação das decisões tomadas coletivamente. 
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Silva (2018), em sua tese, analisa o processo de gestão democrática em duas escolas na 

rede pública municipal de João Pessoa, apresentando sua compreensão sobre a gestão demo-

crática com base nos mecanismos de participação – eleições diretas para gestor, conselho esco-

lar, conselho de classe, projeto político-pedagógico, planejamento pedagógico e assembleia de 

estudantes. Esses mecanismos, de acordo com a autora, precisam ser realizados como um tra-

balho coletivo, com significativa organização. A pesquisadora, com base em Bardin (2010), 

realiza uma pesquisa de abordagem qualitativa e faz uso da pesquisa bibliográfica e documental 

e de entrevistas semiestruturadas, com análise de dados. Ao observar esses mecanismos de par-

ticipação, ela identificou que o conselho de classe, por exemplo, é realizado sem os estudantes. 

Segundo Lourenço (2019, p. 50),  

 
[...] esse modelo de conselho de classe composto por docentes e equipe téc-
nico-pedagógica permanece até os dias atuais na grande maioria das escolas 
públicas brasileiras com variações locais previstas no Projeto Político Peda-
gógico e Regimento Escolar de cada escola. 

 
 Nas reflexões de Mascarenha e Cunha (2014), abordadas por Lourenço (2019), os con-

selhos participativos de classe, como espaços de avaliação, poderiam contribuir para a reflexão 

sobre o processo de ensino e aprendizagem e, nesse sentido, a prática pedagógica e o próprio 

sentido das avaliações realizadas pelos docentes e discentes.  

Outra análise realizada por Silva (2018) refere-se ao conselho escolar (CE). Em sua 

pesquisa, evidenciou que nas duas escolas pesquisadas esse órgão é de representação e delibera-

ção, composto por representantes de todos os segmentos da escola, eleitos por seus pares e 

aprovado em assembleia comunitária. O espaço do CE é público e coletivo, aberto à participação 

da comunidade e seus representantes, atuantes no processo de discussão, debatem e tomam de-

cisões coletivas, na resolução de questões administrativas, pedagógicas e financeiras, inerentes 

à realidade escolar, porém não sem conflitos e tensões. Para autora, o CE constitui uma instân-

cia organizadora da escola, na direção da prática da democracia participativa.  

Como intervenção, Silva (2018) propõe que haja por parte do sistema municipal de en-

sino de João Pessoa e no âmbito da escola pública a iniciativa de promover processos formati-

vos e capacitações para os sujeitos integrantes da comunidade escolar, sobretudo para os repre-

sentantes que atuam nos CEs, a fim de capacitá-los e fazê-los reconhecer a importância desse 

mecanismo no cotidiano da escola e seus desdobramentos no processo de construção da gestão 

democrática escolar, tendo em vista que possibilita, no interior da escola, o aprendizado e a 

vivência da democracia participativa. 
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A tese de Silva (2018) ressalta a importância e relevância dos mecanismos de participa-

ção no interior da escola, a qual necessita de aprendizagem coletiva sobre participação, bem 

como de formação para o exercício nessas instâncias. A gestão escolar participativa não se 

refere apenas à democratização interna dos processos decisórios na/da escola, mas também 

ao fortalecimento da escola em sua totalidade. 

A tese de Freitas (2019) examina a gestão democrática ou participativa como uma forma 

de política pública para superar a gestão centralizadora e burocrática do período do Regime 

Militar. O objetivo da pesquisa foi realizar um estudo sobre os efeitos da gestão democrática 

dentro da escola, com uma abordagem qualitativa e quantitativa, para verificar se essa nova 

forma de política pública educacional, a partir da redemocratização da sociedade brasileira, 

influenciou os índices de aproveitamento dos alunos no período de 2011 a 2017. A gestão par-

ticipativa contribuiu para a aprovação dos alunos no ENEM, SISU e PROUNI e o conselho 

escolar permitiu que o corpo técnico e discente participassem ativamente das decisões tomadas 

em colegiado, verificando se o Conselho Escolar teve realmente autonomia pedagógica, admi-

nistrativa e financeira em relação à SEDUC.  

A pesquisa constatou que os resultados das aprovações dos alunos egressos no ENEM, 

SISU e PROUNI possuem influência direta da gestão democrática, que contribui para a melho-

ria dos processos de aprendizagem e para a formação cidadã. O autor ressalta, porém, que a 

representatividade social ainda passa por dificuldades em termos de compreensão, por falta de 

conhecimento associado aos saberes e fazeres, inclusive dos próprios profissionais da escola. 

Nessa pesquisa, Freitas (2019) vislumbra questões que extrapolam a ação do contexto 

escolar, como resultados do ENEM, SISU e PROUNI, embora tenham estreita relação com esse 

espaço, porque referem-se ao desempenho dos estudos dos estudantes. Para o autor, os resulta-

dos indiretos das avaliações externas têm relação com a gestão democrática, pois esta demanda 

discussão sobre os interesses dos estudantes e suas aprendizagens. O conselho escolar, nesse 

sentido, influencia a eficiência da escola; uma vez que, com a participação dos sujeitos nesse 

espaço de discussão e deliberação, auxilia o corpo docente e técnico da escola, trazendo har-

monia e segurança para a realização das atividades da comunidade, porque discute a condução 

dos recursos financeiros e pedagógicos da escola.  

Com a política pública de organização da gestão democrática, a comunidade escolar 

passou a participar da administração e a discutir, analisar e resolver os problemas da estrutura 
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da escola. O conselho escolar tornou-se um mecanismo importante, por meio do qual seus mem-

bros (gestão, profissionais, técnicos, pais, responsáveis e estudantes) participam das reuniões e 

têm direito à voz e ao voto.  

Nesse espaço, de acordo com o autor, há a necessidade de se discutir entre os sujeitos 

os objetivos e fins da escola. O pesquisador ressalta, ainda, que apesar da voz dos estudantes e 

técnicos ainda serem minoria em sua composição, a prática da gestão democrática nesse espaço 

oportuniza o diálogo sobre os interesses dos grupos, o que sugere e destaca a qualidade da 

educação ofertada pela escola. 

Para Freitas (2019), as políticas públicas educacionais da gestão democrática buscam 

garantir espaços de participação e autonomia na escola pública, enfatizando que a gestão de-

mocrática participativa, apesar do atraso de sua implementação no estado de Rondônia, foi fun-

damental para a democratização da educação; pois, pela descentralização da gestão escolar, o 

Estado passou a dividir as responsabilidades da gestão com a comunidade escolar. Assim, a 

escola passou a gerenciar as alterações pedagógicas e financeiras sem perder o foco do ensino-

aprendizagem.   

Os trabalhos analisados destacam a importante participação dos diferentes segmentos 

da escola no processo de efetivação da gestão democrática. Não identificamos, todavia, produ-

ções acadêmicas que trouxessem discussões envolvendo os segmentos específicos de participa-

ção dos professores, coordenadores e gestores escolares no processo de pensar sobre a gestão 

escolar e propor ações que busquem efetivar a gestão democrática. 

Em nosso entendimento, esse grupo de profissionais da educação também carece de 

aprendizagem e formação e, muitas vezes, são vistos como os que impedem o processo de im-

plementação da gestão democrática. De fato, muitas vezes, esses sujeitos tomam a gestão de-

mocrática como uma ameaça ao seu próprio poder no espaço escolar; pois, no contexto histórico 

e político, a gestão escolar foi conduzida, como no período do Regime Militar, de forma cen-

tralizadora e burocrática, com a ideia de que o saber a respeito da educação e da escola está 

naqueles que a conduzem. 

Nesse contexto, Peroni (2012) afirma que a gestão democrática, como parte do projeto 

de construção da democratização da sociedade brasileira, exige que no interior da escola se 

construa o projeto político-pedagógico/PPP e insira os sujeitos na participação das decisões. 

Para a autora, todo esse engajamento para a democratização do interior da escola provoca mu-

danças e aprendizagens nos mecanismos de participação: 
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[...] eleição para diretores, a autonomia financeira, são processos peda-
gógicos de aprendizagem da democracia, tanto para a comunidade esco-
lar, quanto para a comunidade em geral, porque a participação, depois de 
muitos e muitos anos de ditadura, é um longo processo de construção. 
(PERONI, 2012, p. 28). 

 
Segundo Rogério (2016), esse processo de aprendizagem de participação pressupõe 

ainda que não é somente nos colegiados escolares que a gestão democrática está presente, 

 
[...] mas também em outros âmbitos de relações na escola, por exemplo, 
na entrada e na saída dos estudantes, quando é necessário uma organização 
e um cuidado especial para que tudo transcorra tranquilamente para todos; 
na realização das aulas, onde o professor planeja a atividade de ensino e 
organiza sua aula de modo democrático e respeitoso, considerando que a 
participação dos alunos e das pessoas no cotidiano escolar demanda o tra-
balho coletivo, colaborativo, compartilhado e co-responsável. (ROGÉ-
RIO, 2016, p. 9). 

 
Todo o aprendizado sobre as atividades, no interior da escola, tem implicações que, de 

acordo com Paro (2016), estão relacionadas aos condicionantes internos e determinantes exter-

nos presentes na comunidade que influenciam a forma de efetivar o envolvimento dos sujeitos 

com a escola. A autora apresenta quatro condicionantes internos: 1) condicionante material – 

referente à estrutura e às condições de trabalho em si; 2) condicionante institucional – dizem 

respeito à existência, ou não, de relações hierárquicas; 3) condicionantes político-sociais – 

abrangem questões como interesses imediatos, conflitos, constituição de grupos com diferentes 

perspectivas sobre o confronto como algo inevitável; 4) ideológicos da participação – que são 

associados às concepções e crenças sedimentadas historicamente na personalidade de cada pes-

soa e que movem suas práticas e comportamentos nas formas de relacionamento com os outros.  

Quanto aos determinantes externos à unidade escolar, presentes na comunidade, Paro 

(2016, p. 55) destaca “[...] os condicionantes econômicos e sociais; culturais; e institucionais”. 

Esses determinantes interferem de certa maneira na participação da comunidade na vida da 

escola, bem como na forma como cada profissional da educação exerce sua função no interior 

da instituição. 

Assim sendo, os professores, coordenadores e gestores também enfrentam dificuldades 

no cotidiano da escola para construir uma educação que favoreça a formação cidadã dos estu-

dantes, considerando a política pública da gestão democrática. A democracia deve ser enten-

dida, conforme expõe Paro (2009, p. 11), como “[...] uma prática social pela qual se constrói a 

convivência pacífica e livre entre indivíduos e grupos que se afirmam como sujeitos históricos”. 
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Nessa pesquisa, identificamos, nas produções acadêmicas dos diversos programas de 

pós-graduação em educação das universidades brasileiras e na literatura, a importância dos di-

ferentes sujeitos que compõem a escola em ações no contexto escolar, ou seja, a participação é 

essencial para a concretização da gestão democrática, considerando os sujeitos que têm o direito 

de participar das decisões das escolas, não somente como cumprimento dos princípios consti-

tucionais, mas porque a educação deve ser entendida como direito de todos os brasileiros. 

Notamos que os mecanismos de gestão democrática e de participação, eleições diretas 

para gestor, conselho escolar, conselho de classe, projeto político pedagógico, planejamento 

pedagógico e assembleia de estudantes, apesar de normatizados por legislações educacionais, 

tanto nacionais como locais, há algumas décadas, ainda não estão consolidados no interior das 

escolas, exigindo aprendizagens e formação.  

Diferentes fatores interferem nesse processo de efetivação da gestão democrática, como 

o distanciamento das famílias, dos funcionários, a falta de formação, a ausência de autonomia, 

resquícios de autoritarismo e burocracia, bem como o pouco envolvimento dos educadores na 

construção e significação da gestão na escola.   

Com os dados, percebemos que os professores, coordenadores e gestores escolares não 

compõem o conjunto dos estudos, o que pressupõe que há um entendimento de que esse grupo 

seja naturalmente democrático, não reconhecendo que esses sujeitos também carecem de for-

mação e aprendizagem sobre o cotidiano escolar em perspectivas democráticas. 

2.4 O município de Porto Seguro-BA e sua área educacional 
 

 Nesta seção apresentamos uma breve contextualização sobre o município de Porto Se-

guro-BA, mostrando sua organização para o atendimento à Educação Básica. Também traze-

mos os documentos relacionados à gestão democrática, presentes tanto no âmbito municipal 

quanto no contexto escolar. 
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2.4.1 Breve histórico da cidade de Porto Seguro – Bahia 

 
Figura 5 - Imagem da cidade de Porto Seguro - Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

      Fonte: divulgação da Prefeitura Municipal de Porto Seguro (2020)24. 
 

O município de Porto Seguro - BA está localizado no extremo Sul da Bahia, mais co-

nhecido como Costa do Descobrimento. Essa região é bastante próspera devido à sua diversi-

dade econômica, cultural e histórica, tornando-se um atrativo para investimentos, principal-

mente no segmento turístico.   

A cidade apresenta um contexto histórico muito importante para o país e para o mundo, 

já que sua história remonta ao perído das Grandes Navegações e ao Descobrimento do Brasil, 

à disputa entre Portugal e Espanha, por novas terras, o que culminou na chegada da esquadra 

de Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, mais especificamente, em Porto Seguro-BA, 

marcando, portanto, o respectivo município como o berço do nascimento do Brasil (CÂMARA 

MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, 2015). 

Segundo Silva (2014, p. 46), “[...] até meados do século XX, o município de Porto Se-

guro permaneceu com uma população de indígenas, pescadores, criadores de animais, agricul-

tores e manifestantes do Brasil que tinham acesso exclusivo à cidade, pelo Mar”. Silva (2014) 

nos mostra que a forma de acesso era estritamente pelo mar; no entanto, mais adiante, nos ex-

plica que, já na segunda metade da década de 1960, antes mesmo da rodovia, o município re-

cebia os seus primeiros turistas, os hippies, que fizeram das suas praias e vilas paradisíacas da 

época, lugar de veraneio, bem como de residência.  

Essa história demarca o início do fluxo turístico no município porque a partir de então 

passou a atrair outros visitantes do Brasil e do mundo, tornando-se principal fonte de atração 

com seus 80 km de praias no seu contorno. Porto Seguro tornou-se, então, o roteiro preferido 

 
24 Disponível em: https://tribunaonline.com.br/bahia-processa-empresario-com-coronavirus-que-viajou-de-sp-
para-porto-seguro Acesso em: 21 jun. 2020. 
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de pessoas que queriam fugir dos grandes centros e muitas delas decidiram permanecer depois 

do período de férias/passeio.  

Essa situação fomentou a constituição de uma população híbrida, formada por pessoas 

nativas, estrangeiras, baianas de cidades distintas, trabalhadores e investidores do sul e sudoeste 

brasileiro (SILVA, 2014). 

 
                                     Figura 6 - Mapa de Porto Seguro-Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 
              
                                      Fonte: Google Maps (2019). 

 

Silva (2014) destaca ainda que, na década de 1970, a construção da BR-101 contribuiu 

bastante para que a cidade se tornasse um dos pólos turísticos mais visitados do Brasil, inclu-

sive, na atualidade. Vale destacar que, na referida época, a região continuava a contar com uma 

base econômica assentada exclusivamente na exploração das atividades madeireiras e pesquei-

ras, mas já dava início às primeiras inserções turísticas. Mesmo sem possuir uma razoável es-

trutura receptiva em funcionamento, a cidade passou a receber milhares de visitantes do mundo 

inteiro. Nesse período citado, sua estrutura colonial permanecia intacta e não oferecia nenhum 

recurso básico de saneamento. Além disso, até início da década de 1980, a iluminação da cidade 

era a motor e as ruas eram de chão batido ou muçurunga (SILVA, 2014). 

No final da década de 1980, quando começa uma corrida mercantil voltada para a ex-

ploração das cidades com grande potencial turístico, o turismo consolidou-se como atividade 

econômica da Costa do Descobrimento, mais especificamente, em Porto Seguro, iniciando um 

processo de “intensa transformação da cidade: construção de prédios, hotéis, restaurantes, ba-

res, lojas, shopping, centros de lazer, barracas de praia, centros de cultura, dentre outros” 

(SILVA, 2014, p. 48).  

Em 1990, a cidade já era um dos maiores centros de lazer e entretenimento do Brasil 

e recebia, em média, cerca de 500 mil turistas por ano. Porto Seguro transformou-se no point 

do lazer nacional e, em 1991, de acordo com dados do IBGE, pouco mais 34 mil habitantes 
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moravam na cidade. Em 1995, a população passou de 60 mil habitantes. No início de 2002, a 

população passou a ser de 100 mil habitantes e, em 2010, a população atingiu o número de 

126.929 (cento e vinte e seis mil novecentos e vinte e nove) habitantes, conforme dados do 

Censo do IBGE25. Em 2020, a população estimada era de 150.658 (cento e cinquenta mil seis-

centos e cinquenta e oito) habitantes. 

2.4.2 Contexto educacional de Porto Seguro e políticas públicas municipais 
 

Historicamente o processo de escolarização em Porto Seguro-BA teve seu início em 

1549, quando foram instituídas as primeiras aulas de catequese e Língua Brasílica, que, na oca-

sião, eram ministradas pelo Padre Navarro, na Cidade Histórica. No ano de 1818, iniciaram-se 

as aulas de Gramática Latina, aplicadas pelo Monsenhor Antônio Joaquim Moreira de Pinha.  

Em relação aos espaços físicos para a ocorrência das aulas (PORTO SEGURO, 2015, 

p. 21), os registros históricos esclarecem-nos que “[...] ao final do século XIX e início do século 

XX, a educação ainda era realizada na Cidade Histórica26, por missionárias católicas que mi-

nistravam aula de Latim, Humanidades e Aritmética”.  
  

                                           Figura 7 - Cidade Histórica de Porto Seguro 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fonte: divulgação da Prefeitura Municipal de Porto Seguro (2020)27. 
 

 
25 Disponível em:  https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/porto-seguro.html. Acesso em: 20 jun. 2020.   
26 Localiza-se no Centro Histórico de Porto Seguro - BA é caracterizada por guardar até hoje heranças dos tempos 
em que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Por isso, é um lugar que guarda um casario colonial preservado, 
igrejas e museus. Informações disponíveis no site: https://www.essemundoenosso.com.br/cidade-historica-de-
porto-seguro/. Acesso em 25/07/2021 às 22:17 horas. 
 
27 Disponível em: https://www. Google. com/search?q=fotos+dacidade+hist%B3rica+porto+seguro. Acesso em: 
20 jun. 2020. 
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Em 1956, foi construída a Escola Pedro Álvares Cabral, atendendo apenas ao ensino 

primário. No decorrer dos anos, implantou-se o ensino ginasial em Porto Seguro. Com o cres-

cimento da cidade, na década de 1970, foram construídas as escolas Antônio Ricaldi e Cristina 

Batista, pelos Prefeitos Carlos Alberto Parracho e Manoel Ribeiro Carneiro, respectivametne, 

e no final da década, iniciaram a construção de escolas nos distritos e povoados, com a contra-

tação professores/as formados/as no curso de Magistério. 

Conforme o histórico da educação no município, a década de 1990 foi marcada por 

algumas ações ligadas à educação, a primeira delas é a realização do 1º concurso público em 

1993, efetivando os profissionais da educação e cumprindo o ítem V do artigo 206 da CF de 

1988, ao garantir o ingresso na docência por meio de concurso público. Em consonância com 

o respectivo artigo da CF temos o atendimento a dois princípios do ensino, “igualdade de con-

dições para o acesso e permanência na escola e gratuidade do ensino público nos estabeleci-

mentos oficiais” (BRASIL, 1988, n.p.) que aconteceram nessa mesma década. Para que isso 

fosse possível, diversas unidades escolares foram transformadas e ampliadas para atender a 

população em constante crescimento. Também foi necessário que algumas funcionassem em 

quatro turnos, como forma de garantir o atendimento à população preservando o direito funda-

mental à educação. 

De acordo com as informações disponíveis na página do PME (PORTO SEGURO, 

2015), no final da década de 1990, mais especificamente em 1997, Porto Seguro teve um au-

mento significativo no atendimento aos alunos matriculados no Ensino Fundamental e o muni-

cípio passou a atender diversas modalidades, a exemplo, a Educação Escolar Indígena. Desse 

período em diante, positivamente, houve ações buscando a efetivação de políticas públicas para 

sanar problemas relacionados à educação, entre elas, a adesão de diversos Programas Educaci-

onais, os quais se vinculavam ao município, por meio de parceria com os governos (Estadual e 

Federal) e ONGs.  

Para exemplificar, podemos destacar algumas medidas: i) a correção da distorção 

idade/série que contou com a implantação dos seguintes programas: Acelera Brasil e Educar 

para Vencer, objetivando a regularização do fluxo escolar dos estudantes; ii) o  atendimento 

aos/os alunos/as do campo foi implantado pelo Programa Escola Ativa; iii) para a adequação 

da formação aos docentes que na ocasião eram leigos, houve o Programa de Formação Inicial 

PROFORMAÇÃO; iv) a oferta de formações continuadas por meio dos programas PCN em 

Ação, PROFA, PRÓ-LETRAMENTO e, mais recentemente, o Formar em Rede, PACTO e 

PNAIC, todos em 2012; v) para iniciar o atendimento aos estudantes em turno oposto, rumo à 
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Educação Integral, acolhendo principalmente crianças e adolescentes que apresentassem baixo 

rendimento, defasagem e que se encontravam em condições de vulnerabilidade social, em 2013, 

foi feita a adesão ao Programa Mais Educação. 

Destacamos ainda que, ao longo da década de 2000, com base no artigo 208 da CF de 

1988, na Lei nº 8069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na 

LDBEN nº 9394/1996, o município estabeleceu atendimento especializado a crianças e adoles-

centes com deficiência e, posteriormente, oportunizou aos profissionais da educação a formação 

em serviço, possibilitando-lhes receber os/as alunos/as inclusos/as em classes comuns/regula-

res.  

Também se consolidaram parcerias com a iniciativa privada, permitindo o atendimento 

a crianças em idade de Educação Infantil, adolescentes em vulnerabilidade, em conflito com a 

lei, em risco social, crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual, ofertando atendi-

mento especializado para cada circunstância, participando ativamente da execução de diversos 

projetos. 

O município firmou também convênio com instituições de ensino superior, para a gra-

duação de profissionais que atuam no quadro docente. Também buscou adequar-se, em 2007, à 

Lei nº11. 274/2006, que amplia o Ensino Fundamental de oito para nove anos e tornou obriga-

tória a matrícula da criança aos seis anos de idade. O município regulamenta o Ensino Funda-

mental de nove anos, passando a atender crianças a partir de seis anos, nesse nível de ensino. 

No mesmo período, o município intensificou o atendimento à Educação Infantil e à Educação 

de Jovens e Adultos/EJA, de forma gradual (PORTO SEGURO, 2015). 

Atualmente o município atende a três níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fun-

damental Anos Iniciais e Finais e Ensino Médio (apenas para a Escola Indígena), e quatro mo-

dalidades: Educação do Campo, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação 

Escolar Indígena.  

O município desenvolve ainda trabalhos voltados para a consolidação da Educação das 

Relações Étnico Raciais, por meio do Departamento Social e os Movimentos Sociais Negros, 

entre eles: o Movimento Social Negro, representado pelo Instituto Sociocultural Brasil Chama 

África, o qual tem desenvolvido um trabalho direcionado para a valorização e afirmação do 

respeito às diferentes etnias que fazem parte da história de Porto Seguro, discutindo questões 

relacionadas à raça/cor/etnia.  

Em uma perspectiva democrática e participativa, o PME (PORTO SEGURO, 2015) si-

naliza que o Conselho Municipal de Educação tem contribuído para a busca por uma educação 
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de qualidade, não apenas pelo seu poder deliberativo, mas também pelas orientações ao pro-

cesso de implantação de gestão democrática escolar, entre outras ações. 

 Ainda há a ação dos movimentos sociais, destacando a atuação do Sindicato dos/as Tra-

balhadores/as em Educação, APLB/SINDICATO, o qual tem participado da formação continu-

ada dos/as professores/as, com a realização anual do Congresso Nacional de Educação de Porto 

Seguro (CONEPS), além de se engajar na valorização dos/as trabalhadores/as, pelo ofereci-

mento de condições dignas de trabalho, de escolas apropriadas para a aprendizagem dos/das 

estudantes, visando uma educação de qualidade, focada na formação humana e intelectual, pau-

tada no respeito às diferenças e aos direitos de cada educando/a. 

Precisamos destacar que o CONEPS28 é um evento anual, que está marcado simbolica-

mente, dentro do contexto educacional municipal, devido ao fato de sua origem estar ligada à 

luta sindical travada entre a gestão municipal e o cumprimento dos direitos da categoria de 

profissionais da educação, em 2009.  

O CONEPS, que acontece anualmente, tornou-se bastante significativo para discussão 

sobre as questões de cunho educacional com várias frentes. Simbolicamente, tende a ser um 

evento distinto de todos aqueles que tratam da formação de profissionais da educação, porque 

esse congresso acontece na data correspondente ao assassinato dos professores Álvaro Henrique 

Santos e Elisney Pereira, ocorrido em Porto Seguro, em 17 de setembro de 2009. Atualmente, 

o evento representa a maior das ações entre as desenvolvidas pela APLB-Sindicato, as quais 

buscam a condenação dos responsáveis pelo assassinato dos professores citados29.  

O Congresso teve sua primeira edição em setembro de 2010, exatamente quando fazia 

um ano do inesquecível acontecimento. Álvaro, durante os dez anos em que esteve envolvido 

com o movimento sindical, lutou por uma educação de qualidade e, sobretudo, por uma gestão 

pública que reconhecesse e respeitasse o direito dos/as profissionais da educação. Por isso, o 

citado evento apresenta em sua proposta essa ousada intencionalidade: manter a memória dos 

professores e promover, a partir das discussões, a formação continuada dos/as profissionais da 

 
28 Disponível em: https://www.aplbportoseguro.com.br/conep. Acesso em: 10 set. 2020. 
29 Segundo informações disponíveis no site da APLB, Sindicato de Porto Seguro-BA, os referidos professores 
foram vítimas de uma emboscada, não tiveram chance alguma de defesa e acabaram sendo brutalmente assassina-
dos. Um deles era Presidente da APLB – Sindicato, estando há dois meses no exercício do mandato, o professor 
Álvaro Henrique Santos (28 anos); o outro professor era Elisney Pereira (31 anos), um dos membros da Comissão 
de Gestão do município. Na época do crime, o professor Álvaro mediava uma greve dos/as trabalhadores/as do-
centes. De acordo com a denúncia feita ao Ministério Público (MP), o crime, considerado de mando, ocorreu 
devido às denúncias realizadas por Álvaro ao MP, sobre o uso indevido, por parte do gestor municipal, do recurso 
público destinado à educação. O atentado ocorreu no dia 17 de setembro de 2009, data em que veio a óbito o 
professor Elisney Pereira e seis dias depois, no dia 23 de setembro de 2009, o professor Álvaro Henrique também 
veio a falecer.  
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educação dos municípios que compõem a Delegacia Sindical Costa do Descobrimento (Porto 

Seguro, Santa Cruz Cabrália, Itagimirim, Itabela e Guaratinga), bem como provocar reflexões 

sobre o papel histórico das organizações sindicais e sociais. 

Para obtenção de um panorama sobre a situação educacional de Porto Seguro-BA, apre-

sentaremos, na sequência, alguns dados do respectivo município. A taxa de escolarização da 

população de 6 a 14 anos de idade é de 96,9% segundo dados do IBGE (2010)30. Em relação 

aos demais municipíos brasileiros, Porto Seguro, ocupa a posição 3.751º, já em relação à Bahia 

está na posição 417º e, observando a região geográfica imediata é a segunda maior taxa.  

 Conforme dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

(SEI)31 a taxa de analfabetismo no ano 2000, no Estado era de 22,1% e em Porto Seguro 17,4%. 

Já em 2010 tivemos o seguinte resultado: Bahia 16,3% e Porto Seguro 11,1%. Notamos que 

houve uma redução da taxa de analfabetismo no prazo de 10 anos, onde a Bahia diminuiu em 

5,8% e o município de Porto Seguro em 6,3%. Observamos que Porto Seguro apresentava, nos 

dois períodos mostrados, uma taxa de analfabatismo menor do que a do Estado. Além disso, 

obteve uma redução dessa taxa com um percentual de 0,5% a mais que a Bahia.  

A seguir trazemos uma tabela comparativa com apresentação das taxas distorção 

idade/série, aprovação, reprovação e abandono, a respeito da rede municipal de ensino de Porto 

Seguro-BA em 2019. 

 
Tabela 7 – Dados gerais sobre a Rede Municipal de Ensino, Anos Iniciais e Finais do Ensino Funda-
mental, 201932 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021, com base nos dados coletados no site Painel Educacional Munici-
pal33. 

 
30 Informações disponíveis no site:https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/porto-seguro/panorama. Acesso em 
24/07/2021 às 00:56. 
31Dados obtidos no site: https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=266 
em 24/07/2021 às 00:23 h. 
32 De acordo com o Painel Educacional Municipal a taxa de aprovação corresponde ao percentual de estudantes da 
matrícula total que, ao final do ano letivo, concluíram, com sucesso, o ano/série; a taxa de reprovação representa 
o percentual de estudantes da matrícula total que, num dado ano/série, ao final do ano letivo, não apresentam os 
requisitos mínimos, de aproveitamento e frequência para serem promovidos ao ano/série posterior; a taxa de aban-
dono diz respeito ao percentual de estudantes da matrícula total que, num dado ano/série, deixa de frequentar a 
escola durante o ano letivo, e a taxa de distorção idade-série é referente ao percentual de estudantes, em um deter-
minado ano/série, com dois anos ou mais acima da idade recomendada para a etapa. 
33 Os dados do Painel Educacional Municipal são disponibilizados no endereço eletrônico: https://inep-
data.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FInte-

Etapa da Educação Bá-
sica  

Distorção 
idade/série 

Aprovação Reprovação Abandono 

Anos Iniciais 1º ao 5º ano 22,32% 87,12% 11,04% 1,84% 
Anos Finais   6º ao 9º ano 39,77%, 75,47% 19,12% 5,4% 
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Analisando os dados apresentados notamos que, nos Anos Iniciais temos taxas mais 

altas para as taxas: distorção idade/série, reprovação e abandono e taxa mais baixa para a apro-

vação. Isso sinaliza que é necessário ao município adotar estratégias para que a educação 

avance, melhorando esses indíces. 

Quanto ao corpo docente e alunado da rede municpal de ensino, temos os seguintes 

dados, conforme informações fornecidas pelo Conselho Municipal de Educação/CME, atual-

mente a Secretaria Municipal de Educação administra 105 (cento e cinco) escolas, atendendo 

aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e Ensino Médio, 

perfazendo um total de 30.962 alunos matriculados na rede pública de ensino. Para atender à 

educação pública municipal, a Secretaria de Educação conta com um total de 1.035 profissio-

nais efetivos da educação, incluindo professores e coordenadores com atuação na educação 

básica.  

Na Tabela 8, a seguir, apresentamos dados sobre o quantitativo de docentes do municí-

pio de Porto Seguro, os quais correspondem aos seguintes percentuais: 3,60% possuem apenas 

o Magistério Especial34  e 36% possuem somente a graduação. Já o quantitativo de docentes 

graduados e pós-graduados corresponde a 57% do total. Quanto aos docentes com titulação, 

temos 3% com Mestrado e 0,40% com Doutorado. 

 

Tabela 8 - Quantitativo de profissionais efetivos da educação por formação35 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos dados obtidos junto à Secretaria Municipal de Educação 
(2019). 

 

 
gra%C3%A7%C3%A3o%2FPain%C3%A9is%20Municipais%2FPainel%20Educacional%20Munici-
pal&Page=Trajet%C3%B3ria%20%20anos%20iniciais&P1=dashboard&Action=Navigate&ViewS-
tate=k6jhb4fd7e1orhd99v5opjp5vi&P16=NavRuleDefault&NavFromViewID=d%3Adashbo-
ard~p%3A77h7vd8ofrkhju7n. Acesso em 24/07/2021 às 01:27 horas. 
34 Foi uma categoria de reenquadramento criada pelo município com a finalidade de alocar os docentes que pos-
suem o curso nível médio Magistério. 
35 De acordo com informações obtidas pelo Centro de Documentação e Memória da Secretaria Municipal de 
Educação de Porto Seguro – CEDOC (2020), o município possui 1035 (um mil e trinta e cinco) docentes efetivos, 
conforme dados do final de 2019.  
 

Docentes com Magistério Especial e Graduados  Quantidades Percentuais 

Magistério Especial  37 3,60% 

Graduado 998 96,40% 

Pós-Graduado  590   57% 

Mestrado 32 3% 

Doutorado 4    0,40% 
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 Analisando a Tabela 8, à luz da Meta 15 do PNE/2014, verificamos que ela estabelece 

o prazo de vigência de um ano para a consolidação da política nacional de formação dos pro-

fissionais da educação, de que tratam os incisos I, II e III do caput do Art. 61 da Lei nº 9.394, 

de 1996, a qual “assegura que todos os professores e as professoras da educação básica possuam 

formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento 

em que atuam” (PINTO 2016, p. 243).  

A nosso ver, o município de Porto Seguro-BA, mesmo diante de mais de duas décadas 

de vigência da LDBEN nº 9394/96 e quase seis anos de vigência do PNE (2014), ainda não 

conseguiu consolidar em 100% a referida meta, quando observamos que há no quadro docente 

um quantitativo que é enquadrado como “Magistério Especial” (percentual de 3,60%). Isso re-

vela que o município ainda tem docentes que necessitam da graduação/licenciatura, para aten-

der às exigências da LDBEN nº 9394/96. 

 Em contrapartida, a Meta 14 prevê o acesso à pós-graduação Stricto Sensu e a ampliação 

do número de titulados e, portanto, assegura elevar gradualmente o número de matrículas na 

pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de sessenta mil mestres e vinte 

e cinco mil doutores, em âmbito nacional. Essa relação quantitativa, corrobora a relevância do 

objeto desta pesquisa e sua importância para a materialização da gestão democrática pelo viés 

da participação dos sujeitos na gestão escolar. Nesse sentido, ao analisarmos que apenas 3,40% 

do corpo de docentes da rede municipal de Porto Seguro/BA possuem a titulação mestrado e 

doutorado pressupõe-se que haja a necessidade de um planejamento estratégico que possibilite 

o acesso desses profissionais às universidades, entendendo que isso pode influenciar o alcance 

de uma educação de qualidade na escola.  

Quanto ao desempenho dos estudantes na rede municipal de Porto Seguro-BA, em ter-

mos de IDEB, o Quadro 4 apresenta os dados do município das turmas dos 4º e 5º anos dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
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Quadro 4 - Dados do município de Porto Seguro - BA, informação do IDEB (2005-2019) sobre os 4º e 
5º anos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

* Os resultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta. 
Fonte: INEP (2020)36. 
 

Observando o desempenho dos/das turmas dos 4º e 5º anos, quanto às avaliações exter-

nas no período de 2005 a 2019, é possível perceber que, em 2007, o município cumpriu a meta 

projetada e ainda teve 0,1 (zero vírgula um ponto) a mais que a meta estabelecida. Nos anos de 

2009 e 2011, a meta foi atingida; em 2013, houve 0,1 (zero vírgula um ponto) a mais que a meta 

estabelecida; em 2015, a meta projetada também foi alcançada. Já no ano de 2017, a meta não 

foi alcançada, ficando 0,2 (zero vírgula dois) pontos distantes da meta projetada; entretanto, em 

relação ao período anterior, apresentou um aumento de 0,1 ponto (zero vírgula um). Por fim, 

em 2019, a meta projetada também não foi atingida, por uma diferença de 0,2 pontos (zero 

vírgula dois), porém obteve um aumento de 0,1 ponto (zero vírgula um) em relação ao período 

anterior. 

 Em termos de IDEB, o Quadro 5, logo a seguir, apresenta os dados municipais das tur-

mas dos 8º e 9º anos dos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

 
Quadro 5 - Dados do município de Porto Seguro - BA, informação do IDEB (2005-2019) sobre as turmas 
dos 8º e 9º anos dos Anos Finais do Ensino Fundamental 

 

Ideb Observado Metas Projetadas 

Município 20
05

 

20
07

 

20
09

 

20
11

 

20
13

 

20
15

 

20
17

 

20
19

 

20
07

 

20
09

 

20
11

 

20
13

 

20
15

 

20
17

 

20
19

 

20
21

 

PORTO SEGURO 2.8 3.1 3.0 3.2 3.1 3.5 3.4 3.6 2.8 3.0 3.3 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 

* Os resultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta. 
Fonte: INEP, 202037. 

 

 
36 Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=7791571. Acesso em: 23 ago. 
2020. 
37 Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=7791571. Acesso em: 27 set. 
2020.  

 

IDEB observado Metas Projetadas 

Município 20
05

 

20
07

 

20
09

 

20
11

 

20
13

 

20
15

 

20
17

 

20
19

 

20
07

 

20
09

 

20
11

 

20
13

 

20
15

 

20
17

 

20
19

 

20
21

 

PORTO 
SEGURO 3.1 3.2 3.4 3.9 4.2 4.4 4.5 4.8 3.1 3.4 3.9 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 
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Quanto ao desempenho dos/as alunos/as das turmas dos 8º e 9º anos dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental nas avaliações externas, fizemos algumas ponderações sobre os resultados 

do município, vejamos: o IDEB projetado só foi cumprido em 2007 (com 0,3 pontos a mais) e 

2009 (extamente igual ao que fora projetado); nos anos seguintes as metas não foram atingidas 

(em 2011, ficou 0,1 a menos que a projeção, embora tenha aumentado 0,2 em relação a 2009); 

já em 2013 (0,6 a menos que a meta projetada e ainda caiu 0,1 em relação ao resultado de 2011); 

em 2015 (0,5 a menos que a meta projetada, embora tenha aumentado 0,4 em relação ao resul-

tado de 2013); em 2017, foram 0,9 pontos a menos que o valor da meta projetada e, além disso, 

0,1 a menos que o resulatdo alcançado na avaliação anterior; por fim, em 2019, a diferença em 

relação à meta projetada e o resultado alacançado foi de 1 ponto, embora tenha aumentado 0,2 

pontos em relação ao resultado de 2017. 

Na sequência, temos a Tabela 9, organizada com o número de matrículas da rede de 

municipal, com base nos dados do Censo Escolar de 2019. 

 
Tabela 9 - Número de matrículas da rede pública municipal de Porto Seguro/BA em 2019 

C
re

ch
e 

Pr
é-

es
-

co
la

 

Anos Iniciais Anos Finais EJA Ensino 
Médio 

Educação 
Especial 

Total de 
alunos 

  1º ano 2423 6º ano 2921  
1ª a 4ª 
série 

5ª a 8ª 
série 

1º 61   

2º ano 2271 7º ano 2630 2º 44  

3º ano 2702 8º ano 2088 3º 34  

4º ano 2755 9º ano 1616 --- ----  

5º ano 2536 ------ ------ ---- ----  
1228 3863 Total 12687  9255 2817 139 973 30962 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos dados da Secretaria Municipal de Educação de Porto Seguro 
(2020). 

 
De acordo com a Tabela 9, a rede pública municipal de Porto Seguro-BA, em 2019, 

atendeu a um quantitativo de 30.962 alunos referentes a todos os níveis e modalidades da rede 

municipal, nas 105 Unidades Escolares do município. 

O quantitativo de 139 alunos do Ensino Médio é referente, especificamente, ao atendi-

mento a alunos matriculados na Educação Escolar Indígena e esta oferta é realizada pelo muni-

cípio. Os demais estudantes que residem no município e cursam o Ensino Médio são atendidos 

pelas escolas estaduais ou pelo Instituto Federal da Bahia/IFBA e não pela rede de ensino mu-

nicipal. O quantitativo de 973 alunos especiais matriculados é inserido no censo pelo Centro de 

Educação Inclusiva e Atendimento Especializado (CEAME), local destinado ao atendimento 

aos alunos da Educação Especial. 
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2.4.3 Legislação da educação municipal de Porto Seguro-BA: sua relação com a gestão demo-

crática 

 

Nesta seção, elencamos, descrevemos e analisamos algumas leis e documentos que re-

gulam a educação no âmbito municipal e na própria escola pesquisada, destacando aqueles re-

lacionados à gestão democrática. No âmbito municipal, temos as Leis nº 1460/2018 e nº 

1461/2018, as quais dispõem sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração38 e também 

preveem o processo da gestão democrática, dando ênfase à normatização da eleição para dire-

tores escolares e ao regimento das escolas. Identificamos que Porto Seguro também instituiu a 

Lei de Criação do Fundo Municipal de Educação e do Plano Municipal de Educação/PME 

201539. 

Essa última lei mencionada está em consonância com a legislação maior que institui o 

PNE, a Lei nº 13.005/2014, e que versa sobre a elaboração de um plano no âmbito local. Ao 

analisarmos o respectivo documento, notamos que a comissão de elaboração apresentou um 

diagnóstico da educação municipal, sinalizando medidas urgentes a serem tomadas pelo poder 

público para solução de problemas relacionados à participação e à gestão democrática40, quando 

apresenta as seguintes questões: i) falta de interação entre os pares envolvidos no processo edu-

cacional (família, escola e sistema de ensino municipal); ii) falta de análise e discussão dos 

dados apresentados pelo IDEB; iii) falta de adequação das Leis nº 992/12 e nº 993/12 específi-

cas, orientando o processo de gestão democrática; iv) falta de autonomia do Conselho Munici-

pal de Educação (CME) e do Conselho Escolar (CE); v) falta de formação para os/as conselhei-

ros/as; e vi) falta de Plano de Gestão dos Conselhos (PME, 2015). 

Quanto ao processo de implantação da gestão democrática, previsto na CF de 1988, na 

LDB 9394/96 e no PNE (BRASIL, 2014), entendemos que a participação dos sujeitos de seg-

mentos distintos, é essencial, quando verificamos que, no âmbito local, está dispoto conforme 

a Meta 16 do PME (2015), com a seguinte redação: 
 
Assegurar condição, no prazo de 2 (dois) anos de vigência desse PME, para a 
efetivação da gestão democrática da educação, em 100% das escolas no mu-
nicípio de Porto Seguro, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho 
e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, 

 
38 Também implementa os critérios para os cargos e funções do magistério (diretor, vice-diretor e coordenador). 
39 Instituído pela Lei Municipal nº 1.240/2015. 
40 O PME de Porto Seguro traz diversos problemas, dentre os discutidos pela comissão coordenadora da elaboração 
do respectivo plano, entretanto mencionamos aqui os que se relacionam à temática desta pesquisa. 
 



105 
 

  

prevendo recursos e apoio técnico do Município e da União para tanto. 
(PORTO SEGURO, 2015, p. 117). 

 
No teor dessa Meta 16, são asseguradas medidas/recursos de apoio para a efetivação da 

gestão democrática em todas as escolas da rede, estabelecendo inclusive um prazo para tal. 

Além disso, em uma análise minunciosa selecionamos as quinze estratégias do PME (PORTO 

SEGURO, 2015), por compreendermos que todas se relacionam à temática da pesquisa. Veja-

mos: 

 
16.1 Garantir recursos financeiros, espaço físico, equipamentos, meios de 
transporte e recursos humanos para os conselhos municipais de Acompanha-
mento e Controle Social do FUNDEB, de Alimentação Escolar e Municipal 
de Educação; 
16.2 Promover a formação continuada para os/as conselheiros/as dos conse-
lhos municipais de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, de Ali-
mentação Escolar e Municipal de Educação, na vigência PME- Porto Seguro; 
16.3 Assegurar a participação de representantes da comunidade escolar no 
Conselho Municipal de Alimentação Escolar e no Conselho Municipal de 
Educação, com vistas a acompanhar a correta aplicação dos recursos da edu-
cação, a partir da aprovação do PME- Porto seguro. 
16.4 Criar o Fórum Municipal de Educação de Porto Seguro, como meca-
nismo de gestão democrática, com o intuito de coordenar as conferencias mu-
nicipais de educação, bem como efetuar o acompanhamento do PME – Porto 
Seguro; 
16.5 Promover a formação continuada para as associações de pais e mestres, 
assegurando-lhes espaços adequados e condições de funcionamento nas insti-
tuições da rede municipal de ensino, fomentando a sua articulação com os 
conselhos escolares, na vigência do PME-Porto Seguro; 
16.6 Assegurar ações para o fortalecimento do Conselho Municipal de Edu-
cação, como instrumento de participação, fiscalização e normatização na ges-
tão educacional e do Sistema Municipal de Ensino, garantindo condições de 
funcionamento autônomo, nos termos da legislação, na vigência do PME-
Porto Seguro; 
16.7 Assegurar a participação dos membros da comunidade escolar nas asso-
ciações de pais, professores/as e servidores/as e demais conselhos, garantido 
que a representatividade de pais seja sem vínculo empregatício com a rede 
municipal de ensino, na vigência do PME-Porto Seguro; 
16.8 Incentivar ações de mobilização e participação das famílias e setores da 
sociedade civil, com o propósito de que a educação seja assumida como res-
ponsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento 
das políticas públicas educacionais, a partir da aprovação do PME- Porto Se-
guro; 
16.9 Garantir e aprimorar a formação continuada em gestão escolar para can-
didatos/as a diretores/as das unidades escolares, a ser ofertada anualmente pela 
Secretaria Municipal de Educação, a partir da aprovação do PME-Porto Se-
guro; 
16.10 Criar e aprovar, no prazo de um ano, a lei específica disciplinando a 
gestão democrática do sistema municipal de ensino de Porto Seguro; 
16.11 Promover Conferência Municipal, ordinariamente a cada dois anos, ou 
extraordinariamente a qualquer momento, organizada pelo Fórum Municipal 
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de Educação, visando à avaliação e planejamento da política educacional do 
município de Porto Seguro, na vigência do PME – Porto Seguro; 
16.12 Garantir que o cargo de secretário municipal de educação seja ocupado 
por profissional do magistério público municipal, na vigência do PME – Porto 
Seguro; 
16.13 Promover ações para elaboração e implementação de indicadores de 
avaliação institucional, com base no perfil do alunado, profissionais do ma-
gistério e da educação, condições de infraestrutura da instituição, recursos pe-
dagógicos e características de gestão, garantindo a discussão dos resultados da 
avaliação institucional com a comunidade escolar, buscando a efetivação do 
processo de gestão democrática, da melhoria da qualidade do ensino e da for-
mação continuada a partir do segundo ano deste PME; 
16.14 Criar e implementar um Fórum de acompanhamento e debates sobre a 
Educação das Relações Étnicos-Raciais, para promover a interlocução, parce-
ria com os movimentos vinculados à superação do racismo, do preconceito e 
da discriminação racial, com vistas à promoção da igualdade racial, a partir 
das ações e estratégias aprovadas neste plano; 
16.15 Incluir a temática da Relações Étnico-Raciais nos conteúdos dos editais 
de Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação (PORTO SE-
GURO, 2015 p. 117-119). 
 

Analisando as estratégias, percebemos que elas versam sobre a necessidade de dar con-

dições para que os órgãos colegiados possam atuar de forma autônoma, cumprindo de fato suas 

atribuições em uma perspectiva colaborativa, participativa, responsável e democrática. Isso re-

quer condições adequadas para a realização dos trabalhos concernentes a cada colegiado ou 

conselho. Ademais, é preciso ofertar formações, de modo que as pessoas inseridas nesses órgãos 

colegiados possam conhecer e compreender a legislação em suas complexidades. Entendemos 

que isso é uma condição mínima e necessária para cada membro que compõe ou venha compor 

os conselhos, pois tais membros precisam saber como atuar em cada um dos colegiados. A 

cobrança por formação também é estendida à gestão escolar. 

 

2.4.4 Legislação instituída no contexto escolar: sua relação com a gestão democrática 

 

O Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos tem o Projeto Político Pedagó-

gico (PPP) concebido como um dos mecanismos de gestão democrática, elaborado em 2015, 

pela equipe, e contou com a participação dos diversos segmentos da escola. Ele é um instru-

mento de planejamento, elaborado pela comunidade escolar, e contém os pressupostos filosófi-

cos, a linha pedagógica e metodológica e as ações básicas a serem desenvolvidas pela unidade 

de ensino, visando à melhoria da educação. O PPP é instrumento orientador do trabalho da 

escola, o qual deve ser de conhecimento público, construído coletivamente e divulgado à co-

munidade escolar.  
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Também identificamos os seguintes conselhos: Escolar, Discente, Familiar e de Classe. 

Na sequência, trazemos uma breve descrição de cada um deles com base no Regimento Interno 

da Escola. 

O Conselho Escolar é um organismo consultivo, normativo e fiscalizador, vinculado à 

escola, que atua em regime de cogestão participativa junto à unidade de ensino, visando acon-

selhar, fiscalizar e avaliar o sistema de ensino no âmbito da escola. Ele também acompanha a 

forma de aplicação dos recursos financeiros: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), conforme consta no Regimento Interno do 

Conselho Escolar, que está regulamentado pela Resolução nº 042/2012 do CME. 

É composto por 28 membros, sendo 14 titulares e 14 suplentes, contando com as se-

guintes representações: direção, professores, demais profissionais da educação, alunos, pais ou 

responsáveis e comunidade local. Sua constituição e funcionamento obedecem ao regimento 

próprio. Em conformidade ainda com o que está prescrito no art. 95, o Conselho Escolar do 

Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos tem duas finalidades: 1) promover a in-

tegração entre as várias categorias que participam do processo educativo, viabilizando a prática 

democrática nas unidades escolares; 2) consolidar uma educação dialógica, buscando a sociali-

zação e as decisões quanto à proposta educativa na escola (REGIMENTO INTERNO DO CON-

SELHO ESCOLAR, 2015). 

O Colegiado Discente é constituído pelos alunos, líderes de cada turma, escolhidos no 

início de cada ano letivo, por seus pares, com a finalidade de representá-los, defendendo os 

direitos e pontuando também os deveres e necessidades individuais e coletivos de todos os/as 

alunos(as) da escola. Conforme art. 99 do Regimento do Colegiado, as atribuições deste cole-

giado são nove e destas elencamos apenas quatro, que se aproximam do objeto da pesquisa, no 

quesito participação e gestão democrática. 
 

1. Lutar pela democracia permanente na escola, bem como pelo ensino pú-
blico, gratuito e de qualidade;  
2. Incentivar o respeito às liberdades fundamentais dos alunos, sem distinção 
de raça, etnia, cor, gênero, orientação afetiva, posição social, nacionalidade, 
convicção política ou religiosa; 
3. Incentivar o uso das relações harmoniosas, do diálogo e do respeito aos 
direitos do outro;  
4. Apresentar ao Conselho Escolar as demandas e necessidades inerentes à 
unidade escolar. (REGIMENTO INTERNO, 2015, p. 73). 

 
O Conselho Familiar é constituído por representantes das famílias, que sejam 

pais/mães ou responsáveis por estudantes dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e 
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alunos da EJA. Esse conselho tem por finalidade central auxiliar a equipe gestora e o conselho 

escolar, na busca e consolidação de uma educação de qualidade, conforme prescrição no art. 

102, presente no Regimento Interno (2015). Como também elenca o art. 104 do referido regi-

mento, há as 12 atribuições dos representantes do Conselho Familiar; entretanto, aqui, destaca-

mos quatro, as quais discorrem de forma mais direta sobre a questão de participação no contexto 

da gestão democrática:  

 
1. Defender os direitos, deveres e necessidades individuais e coletivos de to-
dos/as alunos/as da escola;  
2. Incentivar a participação comunitária na escola;  
3. Respeitar o regimento da Instituição Escolar;  
4. Apresentar ao Conselho Escolar as demandas e necessidades inerentes à 
unidade escolar. (REGIMENTO INTERNO, 2015, p. 75).  

 
Notamos que tanto o Conselho Discente quanto o Conselho Familiar são os órgãos co-

legiados responsáveis por apresentarem as necessidades inerentes ao espaço escolar. 

O Conselho de Classe tem a finalidade de suscitar reflexões acerca da aprendizagem 

do aluno, sua participação na construção do conhecimento, bem como suas habilidades em de-

senvolver as atividades escolares propostas pelo corpo docente. Além disso, também busca 

meios para auxiliar os discentes na solução de problemas que estejam interferindo na vida es-

colar, a partir da parceria entre família e escola. 

Tal conselho possui relação direta com a questão avaliativa dos alunos que são subme-

tidos ao respectivo conselho, o qual delibera sobre a aprovação ou reprovação dos alunos que 

não alcançam a média mínima estipulada pela escola, cujas regras são disciplinadas por regi-

mento próprio. O referido conselho é composto pelos seguintes membros: diretor ou vice-dire-

tor; coordenador pedagógico; secretário; corpo docente; inspetor de classe; educador do aten-

dimento educacional especializado (AEE) e intérprete de LIBRAS. 

É preciso pontuar que os diversos órgãos de decisão colegiada existentes na Unidade 

Escolar pesquisada estão regulamentados por Regimento Interno próprio e obedecem aos crité-

rios estabelecidos pela Resolução nº 042/2012, do Conselho Municipal de Educação (CME) de 

Porto Seguro/BA. 

Cabe destacar que todos esses mecanismos instituídos no contexto da gestão municipal 

e contexto escolar foram apresentados aos docentes, durante os encontros coletivos, com infor-

mações dadas pelos participantes da pesquisa e suscitaram discussões. Destacamos que a elei-

ção direta para gestor escolar é uma realidade no colégio, cujo início se deu em 2014, com a 

participação dos diversos segmentos da escola.  
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Todo esse levantamento de informações foi importante para as discussões com o grupo 

de docentes e para a possibilidade de pensar sobre a realidade da escola. No terceiro capítulo, 

apresentamos as informações dadas pelos docentes por meio do questionário-diagnóstico. Tais 

informações também auxiliaram, como mencionamos anteriormente, os debates e as discussões 

realizados.   

 

2.4.5 Indicadores da Gestão Democrática no município de Porto Seguro 

 

 Nesta seção trazemos alguns indicadores que caracterizam a gestão democrática em 

Porto Seguro, tomando como base os indicadores de estratégia e auxiliares expostos na seção 

1.2. Eles são utilizados para aferição da meta 19 do PNE (2014) que servem de base para os 

municípios brasileiros e são referentes ao ano de 2018. É necessário pontuar que, no PME 

(2015/2025) de Porto Seguro-BA, corresponde à meta 16.  

Apresentamos abaixo 8 (oito) indicadores dos quais fazemos um comparativo entre os 

dados relativos aos municípios brasileiros e à Porto Seguro. 

1. Existência de Conselho Municipal de Educação. Percebemos que em relação a este 

indicador, Porto Seguro se apresenta de forma positiva, pois já possui Conselho de Educação, 

logo atende 100% deste indicador, quanto aos demais municípios brasileiros notamos que 

92,8% possuem o respectivo conselho; 

2. Existência de Secretaria Municipal exclusiva para Educação. Quanto a esse indicador, 

percebemos que Porto Seguro também atende em 100%, pois possui espaço específico para 

funcionamento da secretaria de educação, embora não seja sede própria. Os demais municípios 

brasileiros esse percentual é de pouco mais da metade 55,5%; 

3. Caráter do Conselho Municipal de Educação (deliberativo, consultivo, normativo e 

fiscalizador) constatamos que o CME de Porto Seguro possui todas essas funções citadas, en-

quanto que somente 77,8% municípios brasileiros possuem tais funções; 

4. Percentual de escolas públicas que selecionam diretores por meio de processo seletivo 

qualificado e eleição com participação da comunidade escolar e local. Em relação à forma de 

nomeação dos diretores das escolas das redes municipais temos o seguinte panorama dos mu-

nicípios brasileiros: concurso público 7,22%, processo seletivo simplificado e eleição 4,56%, 

processo seletivo simplificado 6,70%, indicação 66,19%, eleição 13,55% e outro 1,78%. 

Quanto ao município de Porto Seguro esse processo se dá através de realização de eleições com 

a participação da comunidade escolar, a partir da luta sindical que em um processo de disputa, 
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na hegemonia, conseguiu implementar esse mecanismo de gestão democrática na Lei Municipal 

nº 992/2012, se consolidando as eleições nas escolas municipais, especificamente no ano de 

2014.  

5. Percentual de existência de colegiados intraescolares (Conselho Escolar, Associação 

de pais e mestres, grêmio estudantil) nas escolas públicas brasileiras. Nesta questão, identifica-

mos o percentual de 32,63% para os municípios brasileiros com estes órgãos e para o estado da 

Bahia 26,95%, o município de Porto Seguro, embora tais colegiados de gestão democrática 

estejam previstos no PME (2015), os dados observados não nos possibilitaram mensurar per-

centuais exatos quanto à existência e ao funcionamento desses mecanismos por escolas da rede 

municipal. 

6. Percentual de existência de colegiados extraescolares (Conselho Municipais de Edu-

cação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Conselho de Alimentação 

Escolar e Fórum Permanente de Educação) nos municípios. Para esse indicador, constatamos 

que os mesmos existem em 83,89% dos municípios brasileiros. Todavia, quanto aos municípios 

bahianos 88,37% possuem tais conselhos, dentre eles, Porto Seguro com 100% desses conse-

lhos destacados, compostos por profissionais de diversos segmentos da educação, integrantes 

dos Poderes Executivo, Legislativo e representantes dos diversos segmentos da sociedade civil 

em conformidade com as especificidades das legislações de cada colegiado vigente.  Além 

disso, também possui uma Comissão de Gestão do Plano de Carreira41. 

7. Percentual de oferta de infraestrutura e de capacitação aos membros de Conselho 

Municipal de Educação, Conselhos de Acompanhamento e Controle Social e Conselhos de Ali-

mentação Escolar pelos municípios. Quanto a este indicador verificamos que 60,39% dos mu-

nicípios brasileiros oferecem, quando observamos a Bahia o percentual é de 70,34%. O PME 

(2015/2025) de Porto Seguro assegura as condições para a efetivação da gestão democrática da 

educação em 100% das escolas no município, garantindo recursos técnicos e financeiros e for-

mação continuada tanto para os conselheiros quanto para as instâncias colegiadas. O referido 

plano define as seguintes estratégias para o cumprimento da meta estabelecida: legislação para 

a gestão democrática nas escolas; formação dos conselheiros; criação dos fóruns permanentes 

 
41 Conforme Lei nº 11.641/2018, Art. 111, essa comissão é paritária e constituída por três membros da secretaria 
de educação e três do Sindicato APLB, com a função de acompanhar a aplicação do Plano de Carreira e Remune-
ração dos Servidores do Magistério do município de Porto Seguro. 
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de educação; fortalecimentos dos grêmios e APMs; fortalecimentos dos Conselhos; participa-

ção no projeto político-pedagógico; autonomia das escolas; e prova nacional seletiva de direto-

res. 

8. Legislação para a gestão democrática nas escolas. Sobre este indicador, identificamos 

que o município de Porto Seguro contempla a legislação referida, constante na Lei nº 

1.461/2018, que inclusive determina que a direção da Unidade de Ensino será exercida pelo 

diretor e vice-diretor de forma harmônica com o Conselho Escolar. 

A respeito dos três indicadores: Fortalecimento dos Grêmios, APMs e Conselhos; Par-

ticipação no Projeto Político Pedagógico e Autonomia das Escolas, o Relatório do 3º Ciclo do 

Monitoramento das Metas do PNE 2020 não apresenta dados que nos possibilitem fazer uma 

análise, comparativa entre Porto Seguro, os municípios brasileiros e bahianos. Entretanto, acre-

ditamos que eles sejam essenciais para compreendermos a gestão democrática no âmbito mu-

nicipal e nas escolas. 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DAS INFORMAÇÕES DO CONTEXTO ESCO-

LAR: DIAGNÓSTICO DA GESTÃO ESCOLAR 

 

 Para os diálogos com os(as) professores(as), coordenadores(as), gestores(as), como 

mencionamos no primeiro capítulo, construímos um questionário-diagnóstico (Anexo II), em 

que 23 participantes da pesquisa responderam. Esse material foi importante porque, conforme 

esclarece Thiollent (2011), a fase exploratória do problema auxilia a delimitação do pro-

blema. Nessa fase, as leituras realizadas do levantamento bibliográfico e estudos dos documen-

tos auxiliaram na construção das abordagens e concretização de conhecimentos teóricos para 

os diálogos com os(as) docentes.    

Essa etapa da pesquisa, de apresentação das informações, amparou o objetivo da pes-

quisa, elaborar com os(as) professores/as, coordenadores(as) e gestores(as), a partir das deman-

das identificadas por esse grupo, ações que promovessem práticas de participação dos diferentes 

sujeitos da escola no contexto escolar. Por isso Thiollent (2011) esclarece que as fases da pes-

quisa-ação são construídas em forma de espiral, pois o planejamento é muito flexível e não 

segue uma ordem rígida das fases, ou seja, as fases objeto dos acordos, fase exploratória do 

problema e seminário podem ser retomadas constantemente, por meio de negociações entre 

pesquisadores e pesquisados. Dessa forma, buscamos estruturar a análise das informações rela-

cionando-as diretamente com o objetivo da pesquisa.  

As questões foram agrupadas em cinco blocos: 1. Identificação – Perfil dos(as) docentes 

da escola; 2. Formação Acadêmica; 3. Sobre o trabalho – jornada de trabalho na escola; 4. 

Conhecimento acerca das questões da Educação; 5. Gestão Escolar e participação; 6. Atividades 

do Colégio, participação dos sujeitos e os desafios enfrentados pelos docentes. 

Esclarecemos que as questões de cada um desses blocos foram organizadas seguindo a 

sequência das questões no questionário, sendo elas agrupadas conforme as respostas obtidas. 

Fizemos inicialmente o agrupamento por aproximação ou distanciamento das respostas sobre 

as questões do questionário.  

A primeira parte do questionário foi a identificação dos(as) docentes da escola e trata de 

outras questões relevantes para a pesquisa: nome, idade, sexo, tempo de serviço, cargo ocupado 

na instituição escolar. Após a identificação do(a) respondente, temos a segunda parte do ques-

tionário que aborda questões relacionadas à formação acadêmica do(a) docente: nível máximo 

de escolaridade concluído, especificação da instituição acadêmica em que o(a) professor(a) se 

formou e identificação do curso de graduação concluído ou em andamento, caracterização do 
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trabalho de conclusão de curso e detalhamento do curso de pós-graduação Stricto Sensu (mes-

trado ou doutorado) caso tenha sido realizado pelo(a) respondente. A terceira parte do questio-

nário busca identificar a jornada de trabalho do(a) docente na educação municipal de Porto 

Seguro. 

Nas análises que compõem o bloco 4, foram trabalhadas seis questões, as quais são re-

lacionados aos conhecimentos sobre as questões da educação: avaliação do trabalho desenvol-

vido pela escola; qualidade da educação; PPP; legislação, incluindo como os docentes tiveram 

acesso às leis e ao processo de eleição de gestores escolares. O bloco 5 foi organizado com três 

questões e o bloco 6, com quatro questões. 

 Esclarecemos que essa apresentação e análise sobre o questionário trazem importantes 

questões que estão diretamente relacionados aos objetivos desta pesquisa. Assim, na sequência, 

expomos as informações dos blocos 4, 5 e 6. A organização desses blocos, o fizemos conforme 

tópicos apresentados nas páginas seguintes como, tópico 3.1 temos as questões relativas ao 

bloco 4; nos tópicos 3.2 e 3.3 visualizamos as questões do bloco 5. Por fim, nos tópicos 3.4, 3.5 

e 3.6, estão elencadas as questões analisadas do bloco 6.  

 
3.1 Conhecimento acerca das questões da Educação: avaliação do trabalho desenvolvido 

pela escola  

 
Nesta seção, apresentamos a discussão sobre as informações obtidas com as questões 

que compõem o bloco 4 do questionário, em relação ao conhecimento acerca da Educação. A 

primeira pergunta elencada no item 4.1 é: Você já deve ter ouvido falar do Índice da Educação 

Básica (IDEB42). Como você avalia o trabalho desenvolvido na escola a respeito desse índice? 

A pergunta tem como objetivo compreender a percepção dos professores a respeito da avaliação 

externa relacionada ao desempenho do aluno, e a participação e contribuição docente em rela-

ção ao tema no interior da escola.  

 
42 De acordo com Moreno (2019), o IDEB utiliza “[...] instrumentos para o diagnóstico da qualidade da educação 
escolar, apresentando os pontos que precisam ser melhorados, bem como sinalizam sua evolução ano a ano” (MO-
RENO, 2019, p. 21). Para Gigante e Vieira (2017), o IDEB é composto pelas médias de desempenho obtidas nas 
avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, sendo elas somadas às taxas de rendimento 
escolar (aprovação), obtidas pelo Censo Escolar, que é realizado anualmente. Apesar de toda a crítica gerada a 
respeito das avaliações externas e sua incapacidade de realmente captar as deficiências impressas nas escolas, 
especialmente quando se considera a avaliação como processo, esse índice é o que vem sendo utilizado pelos 
sistemas municipais e pela gestão escolar para organizar ações que busquem resolver os problemas do desempenho 
dos estudantes. 



114 
 

  

Do total de 23 professores(as)43 participantes da pesquisa, três estão em cargos eletivos 

na gestão. Desse total, temos o seguinte resultado: 22 responderam a questão; um (1) não res-

pondeu; um (1) responde que o IDEB é “inexistente”, podendo ser entendido como algo sem 

importância; 19 professores, o que corresponde a 90,5% do total, afirmaram que o IDEB obtido 

pela escola, nos últimos anos, não é satisfatório e alguns desses professores não apresentaram 

os motivos que os levaram a tal compreensão; dois professores/as, ou seja, 9,5 %, demonstra-

ram entender que o IDEB da escola é satisfatório, sem apresentar detalhes, apesar de acrescen-

tarem que ainda é preciso melhorar.  

É pertinente lembrar que os índices44 do IDEB da escola estão abaixo das metas proje-

tadas, conforme apresentado no primeiro capítulo, o que evidencia a observação feita pelos(as) 

professores(as). As informações demonstram que há divergências de opiniões entre o grupo a 

respeito das ações da escola para atender à meta projetada para o IDEB, e ausência de partici-

pação e contribuição a questão no interior da escola.  

Nas informações apresentadas pelos(as) docentes não há clareza sobre as ações da es-

cola para essa questão, a não ser para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, objetos 

de captação de diagnóstivo realizado pelo IDEB. De forma geral, as respostas dos profissionais 

dos diversos campos de conhecimento não demonstram preocupações com a melhoria do 

IDEB, essas preocupações convergem para as áreas de conhecimentos em Língua Portuguesa 

e Matemática. Essas preocupações centradas nessas disciplinas levam os profissionais a res-

ponsabilizar e individualizar os profissionais dessas duas disciplinas para a aprendizagem dos 

alunos, excluindo as demais e todo um contexto em que a escola está inserida. Ao individua-

lizar ou focalizar as discussões, o conjunto da escola divide-se e procura focalizar o problema. 

A segunda questão deste 4º bloco de perguntas, especificamente em 4.2, está relacionada 

à qualidade da educação, com a seguinte indagação: Pode nos descrever seu entendimento sobre 

qualidade da Educação? Notamos que 100% das respostas entendem que a qualidade de educa-

ção está alinhada à questão ensino-aprendizagem e isso requer investimentos para promoção de 

 
43 Em respeito ao caráter ético da pesquisa, buscamos preservar a identidade dos/das participantes da pesquisa, por 
isso, no procedimento analítico, utilizaremos a nomenclatura (P), que significa a inicial da palavra Professor/a, 
acrescido dos números que poderão variar de 1 a 23, considerando que estes quantitativos correspondem ao número 
de sujeitos participantes da pesquisa, os quais aparecerem ao longo da análise. Já para identificar gestor e vice-
gestor utilizaremos as nomenclaturas PG e PGV, sendo elas acompanhadas por um número, seguindo a mesma 
sequência dos professores. 
44 No primeiro capítulo desta pesquisa apresentamos os índices do IDEB que nos permitiram fazer essa análise, 
confrontando-os com as informações dos/as professores/as.  
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melhorias em várias questões da educação. Todos os 23 profissionais responderam a essa ques-

tão, cujo entendimento de qualidade direciona-se às questões intra e extraescolar, conforme 

destacam DOURADO, 2020; PARO, 2017; OLIVEIRA; SANTOS, 2007; CURY, 2014.  

Quanto à questão 4.3 – Qual é o seu entendimento sobre Projeto Político Pedagógico? 

–, o objetivo foi reunir informações sobre o PPP e se a escola promove um trabalho coletivo ou 

individual sobre esse documento, identificando as estratégias utilizadas. Dos 23 profissionais 

que participaram da pesquisa, 20 ou 90,90% conhecem o PPP da escola, compreendem que este 

é um instrumento extremamente necessário para apoiar o trabalho docente e destacam que ele 

deve ser construído com a participação da comunidade escolar; 3 ou 9,10% desconhecem o PPP 

da escola. 

  
É um instrumento indicativo da proposta educacional da escola. A partir da 
tomada de conhecimento deste instrumento que a comunidade escolar torna 
evidentes as práticas, metodologias e objetivos previstos de ensino (P3).  
 
O PPP é um importante documento escolar, traz a realidade do território edu-
cativo, metas e ações a serem vivenciadas, a partir do diálogo, movimento 
coletivo na escola (P7).  
 
O PPP é tão simples, e complicado ao mesmo tempo. É um projeto onde deve 
estar em harmonia com a política educacional e o conteúdo a ser ministrado. 
Isso não acontece infelizmente (P9). 
 
Plano de trabalho que traz o raio x da escola e busca estratégias para solucionar 
os problemas que impedem que a educação de qualidade realmente se concre-
tize (P18).  
 
Só discutimos uma vez e depois nunca mais (P22). 
 
O PPP é um projeto maravilhoso, se aplicado e executado da forma certa, en-
tretanto, infelizmente, a maioria dos planos ficam no papel (P1). 
 
O PPP é um projeto com um conjunto de ideias baseadas na realidade de 
cada escola, e é com base nesse projeto que a escola caminha. Ele norteia 
todo o trabalho da escola como um todo (PG12).  
 
O PPP é projeto orientador do trabalho pedagógico (PGV21).  
 
O PPP é um projeto realizado para melhor desempenho da Unidade Escolar 
(PGV 19). 

 
Os estudos assinalam a importância do PPP como um aliado na qualidade da educação 

à medida que nele a escola pode expressar sua concepção de educação, de ensino-aprendiza-

gem, de avaliação, organizando o trabalho pedagógico com fins a garantir o declarado no pro-



116 
 

  

jeto. As informações demonstram a potencialidade desse instrumento, expressa pelos profissi-

onais da educação e, ao mesmo tempo, expõem que nem sempre o declarado é o que é vivido 

no cotidiano da escola. A dificuldade para se colocar em prática o PPP, a partir de uma elabo-

ração coletiva e participativa, foi a queixa dos profissionais.    

Quanto à questão 4.4, temos a seguinte pergunta: Apresentamos abaixo um conjundo de 

leis nacionais e municipal de Porto Seguro/BA. Assinale as que você conhece e já estudou. As 

respostas obtidas sobre a referida questão foram organizadas no Gráfico 1. 

 
Gráfico 1 - Conhecimentos acerca de um conjunto de leis nacionais e municipal de Porto Se-
guro/BA: percepção dos/das docentes sobre a legislação educacional 

     

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 
 

Entre as 13 leis e documentos elencados no gráfico 1, identificamos que as mais desta-

cadas com conhecimento pelos/as docentes são a LDB 9394/96 e o Regimento Interno da Es-

cola, ambos com 91,3%. Em seguida temos o PPP e o Conselho Escolar, com 87%; na sequên-

cia, as Leis de nº 1460 e 1461/18, que tratam do Estatuto e Plano de Carreira, com 82,6%. A 

CF de 1988 tem um percentual correspondente a 73,9%. As leis que instituem o Piso Nacional, 

a Lei do FUNDEB e a nova BNCC aparecem com 65,2% e o PNE (2014) tem um percentual 

de 60,9%. Quanto aos mecanismos menos apontados temos o PME (2015), com 47,8%, e o 

Conselho Discente, que correspondente a apenas 34,8%. Em seguida aparece o Conselho Fa-

miliar, com 26,1%.   

Esses três últimos percentuais apresentados, nos fazem pensar que é preciso que os su-

jeitos inseridos no contexto educacional local, se apropriarem do teor do (PME, 2015) já que 

este apresenta metas e estratégias para melhoria da educação como um todo, inclusive contem-

pla a gestão democrática na meta 16, e apresenta estratégias para efetivação, exigindo assim, 

acompanhamento.  
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Quanto aos Conselhos Familiar e Discente, notamos que embora sejam órgãos colegia-

dos intraescolares, mais próximos desses sujeitos, pouco menos da metade dos sujeitos pesqui-

sados conhecem os documentos normativos relativos à tais conselhos. Acreditamos que, o des-

conhecimento sobre eles reflete de forma negativa na participação nos respectivos conselhos. 

Nossa compreensão é que o conhecimento e apropriação destes documentos, se configuram 

como os passos iniciais para ampliar e melhorar a participação nesses conselhos. 

Explorando ainda o bloco 4, também temos a questão 4.5: Descreva, por favor, como 

conheceu/estudou cada legislação assinalada, a respeito do conhecimento das legislações, do-

cumentos e normativas. Dessa questão obtivemos as seguintes respostas: 

 
Leituras em grupo e por fazer parte de conselhos (P1). 
 
Leitura, participação de palestras e debates sobre os mesmos (P2). 
 
Durante o curso de licenciatura, especialização, leituras diversas, encontros 
pedagógicos no ambiente escolar e em congressos realizados pelo sindicato 
da categoria (P3).  
 
A Constituição e a LDB, estudei para o concurso público, já o Regimento In-
terno e o PPP estudei por curiosidade (P4). 
 
Através do meu engajamento nas lutas sindicais (P5).  
 
Da minha participação em Conselhos do Colégio Álvaro Henrique, nas ativi-
dades sindicais, de estudos individuais, e da minha atuação como conselheiro 
do Conselho Municipal de Educação de Porto Seguro (P11). 
 
As leis foram sendo pesquisadas e discutidas à medida da necessidade de sua 
aplicação. Algumas nos cursos que fiz e outras em reuniões escolares (P9). 
 
A grande maioria foi durante a minha formação, as outras foram no exercício 
da profissão (PG 12).  
 
Através de estudo para especializações e necessidade durante o trabalho diá-
rio na escola (P17). 
 
Nos cursos de formação, nas reuniões pedagógicas, no CONEPS (Congresso 
de Educação de Porto Seguro) (P15). 
 
Através do sindicato municipal (P13).  
 
O Plano de Carreira (material) disponibilizado pelo sindicato (P23). 
 
Realizamos reuniões para discutir cada uma destas legislações (PVG 19).  
 
Os estudos das leis educacionais é pauta também dos cursos de formação e 
estudos particulares (PVG 21). 
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Reunimos as informações, a partir do gráfico 1 e do conhecimento docente a respeito 

das legislações, documentos e normativas. Identificamos o seguinte: i) da atuação nos conse-

lhos e nas atividades sindicais; ii) na própria formação acadêmica; iii) estudos para concursos 

públicos e de aperfeiçoamento; iv) participação em congressos e palestras; v) nas reuniões 

promovidas pela escola e; vi) em decorrência da própria atuação/prática/vivência na escola, as 

quais exigem uma postura ativa desses sujeitos para lidar com os problemas na escola, pau-

tando-se nas leis. Identificamos ainda que o sindicato local está presente no contexto dos/as 

professores/as e desenvolve ações voltadas à formação, debates com a participação dos profis-

sionais da educação, com o intuito de difundir as leis educacionais na cidade de Porto Seguro, 

conforme destacamos no primeiro capítulo desta dissertação.  

De acordo com Pinto (2016), para criar, propiciar e materializar as políticas educacio-

nais nos sistemas de ensino em nível macro, bem como no interior das escolas públicas, é 

necessário que os sujeitos envolvidos no contexto educacional tenham conhecimento sobre as 

legislações vigentes, para que sua atuação seja qualificada.  

Na última questão do bloco 4, no item 4.6 – Como são eleitos o(a) diretor(a) e vice-

diretor(a) da rede pública municipal de Porto Seguro? –, indagamos os/as docentes sobre o 

processo de escolha do diretor e vice-diretor escolar na rede pública municipal de Porto Se-

guro/BA. Todos os 23 profissionais responderam que o processo se dá de modo democrático, 

já que se concretiza por meio do pleito, de eleição direta com a participação da comunidade 

escolar, abrangendo professores, funcionários, pais e alunos, conforme prevê o Plano de Car-

reira do Magistério Público Municipal, Lei nº 1461/2018. Precisamos lembrar também que essa 

ação se respalda nas leis maiores: CF de 1988, LDB nº 9394/96 e PNE (BRASIL, 2014). 

Essa questão revela-se como um indicador extremamente positivo para o município de 

Porto Seguro, visto que a realidade dos municípios brasileiros nos revela que 66,15% dos dire-

tores ainda são escolhidos por meio de indicação e apenas 13,55% por meio de eleição, con-

forme fora mostrado no ítem 2.4.6 quando tratamos dos indicadores de gestão democrática. 

Apresentamos algumas das respostas dos docentes para a questão:  

 
A escolha se dá através de eleição, onde votam pais, alunos e funcionários 
(P1). 
 
Há uma organização logística direcionada as eleições, com a participação da 
Secretaria de Educação e o do Sindicato da Categoria (P3). 
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Na escola que trabalho é eleição geral. Formam-se as chapas e vai para a vo-
tação de professores, funcionários de apoio, administrativos, pais e alunos 
(P9).  
 
A eleição envolve toda a comunidade escolar (P13).  
 
O processo de escolha de diretor e vice, no município de Porto Seguro, se 
constrói dentro da perspectiva da Gestão democrática (PVG 19). 

 
A eleição de diretores(as) é uma reivindicação histórica dos profissionais da educação e 

da comunidade escolar. A participação no processo de eleição direta é essencial para a concre-

tização da gestão democrática no âmbito escolar. Nesse sentido, Paro (2003, p. 26) considera 

isso como “necessidade do controle democrático do Estado por parte da população, no sentido 

do provimento de serviços coletivos de qualidade compatíveis com as obrigações do Poder Pú-

blico e de acordo com os interesses da sociedade”.  

 

3.2 Gestão Escolar e participação: conhecimentos sobre conselhos e documentos que re-

gem a escola 

  

Apresentamos as análises e discussões referente às questões do bloco 5 do questionário 

diagnóstico. A questão presente no item 5.1: Identificamos que no Colégio Álvaro Henrique 

existem documentos e conselhos que regem o trabalho da escola. Você pode descrever a função 

de cada um desses documentos do colégio? Nessa questão foram elencados os seis mecanismos 

de gestão democrática existentes na escola: Regimento Interno, PPP, Conselho Escolar, Con-

selho Discente, Conselho Familiar e Conselho de Classe. 

 A existência desses conselhos está prevista nas estratégias 19.4 do (PNE,2014) e 16.5 

do (PME,2015) que enfatiza sobre a necessidade de fortalecer esses órgãos, através da oferta 

de capacitações aos membros, bem como, a garantia de condições para o exercício da função 

de conselheiro. Notamos que, a existência desses colegiados intraescolares é um indicador 

positivo da gestão democrática. 

 Mediante análise das respostas quanto ao Regimento Interno, identificamos que 13 pro-

fessores(as) ou 56,5% compreendem esse instrumento como responsável para prescrever as 

normas do Colégio; 5 ou 21,7% conhecem o Regimento Interno como documento que estabe-

lece direito e deveres dos sujeitos inseridos no contexto escolar; 3 ou 13% entendem o respec-

tivo documento como orientador para as ações, subsidiando a gestão na administração de pro-

blemas no interior da escola; 2 ou 8,8% afirmam que desconhecem o Regimento Interno da 

escola. Vejamos os argumentos do grupo a respeito desse Regimento Interno da Escola:  
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Tem a função de ajudar a administrar as situações e problemas dentro da es-
cola (P1). 
  
Dispõe das regras que regem o funcionamento e organização da instituição 
(P2).  
 
O referido documento propõe as regras voltadas à organização administra-
tiva, pedagógica e disciplinar da escola, com normas diretamente relaciona-
das aos direitos e deveres de todos que convivem no ambiente escolar (P5).  
 
O Regimento Escolar prescreve quais são os direitos e deveres dos alunos e 
funcionários (P20; P23). 

 
A respeito do Projeto Político Pedagógico, 21 docentes ou 91,3%, conhecem e acreditam 

no PPP como projeto de identidade pedagógica, instrumento de caráter administrativo e norma-

tivo que orienta as ações a serem desenvolvidas coletivamente, mediante uma efetiva organiza-

ção, planejamento, direção, controle e avaliação dessas atividades junto à comunidade escolar, 

em que se busca melhorias para o processo ensino aprendizagem. Um (1) docente (4,15%) des-

creveu que não conhece o PPP da escola; um (1) docente (4,15%) não respondeu à questão. 

Os resultados obtidos, nos mostram que os sujeitos pesquisados se apropriam dos dis-

positivos legais que incubem às escolas de procederem a elaboração do PPP de forma articulada 

com as famílias e comunidades, ampliando assim, os parâmetros da gestão democrática pres-

critas no art.12 da LDB nº 9394/96. 
 

O PPP tem a função de organizar, traçar e desenvolver as metas, objetivos 
dentro da comunidade escolar (P1).  
 
O referido documento dispõe de toda organização, objetivos e propostas as 
quais a escola se propõe a oferecer (P2).  
 
O PPP é um instrumento norteador, com o objetivo de embasar a proposta 
educativa, possibilita a concretude de todas as ações priorizadas pela Escola, 
[...] configura a identidade da Escola (P3).  
 
O PPP orienta o trabalho pedagógico escolar (PVG 21). 
 
É um projeto construído pela comunidade escolar com o objetivo de nortear o 
trabalho da escola, com orientações do planejamento de todas as atividades 
desenvolvidas na instituição (PG12). 
 
O PPP, enquanto fruto de uma construção coletiva de todas as ações que serão 
realizadas na escola com o intuito da melhoria do ensino (P6).  
 
É um documento que rege as diretrizes da escola e, que toda a comunidade 
participa no intuito de alcançar as metas estabelecidas (P7). 
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O PPP tem a função de nortear a maneira como a escola planeja suas ações 
estratégicas e estabelecer metas para conseguir evoluir no processo de ensino 
e aprendizagem (P10).  
 
O PPP determina as ações da unidade de ensino abrangendo todas as áreas e 
profissionais (P11). 
 
O PPP é um documento onde contém o que tem na e como funciona a escola, 
incluindo patrimônio, mobiliário, modalidade de ensino, conteúdo de cada 
modalidade, número de funcionário, [...] tudo sobre o funcionamento da Ins-
tituição (PVG 19).  
 
São diretrizes de trabalho (P18). 
 
Propostas para melhorar a educação da Escola (P20).  
 
O PPP é uma ferramenta de planejamento e avaliação que deve ser construído 
por todos da instituição escolar (P23). 
 

 Como mencionamos anteriormente, os docentes da escola reconhecem o PPP como um 

instrumento importante que orienta o trabalho de toda a escola e que necessita agregar desde os 

funcionários à comunidade escolar na elaboração e execução do plano. Esse entendimento dos 

sujeitos pesquisados sobre como deve acontecer a elaboração do PPP, corrobora para a reafir-

mação de que este é um momento propício à participação dos sujeitos. 

Quanto ao Conselho Escolar, 22 ou 95,2% dos(das) docentes conhecem esse órgão, um 

(1) docente (4,8%) considera o CE irrelevante. Identificamos que grande parte dos docentes da 

escola conhece as atribuições do Conselho Escolar como órgão normativo, deliberativo, fisca-

lizador e participativo. Selecionamos algumas respostas para ilustrar a visão desses sujeitos 

sobre o CE.  

 
O Conselho Escolar é órgão colegiado com representatividade em todos os 
segmentos: direção, docentes, alunos, funcionários e comunidade local, con-
tribuindo para a manutenção e participação na gestão administrativa, pedagó-
gica e financeira da escola. Possui um papel fundamental na democratização 
do ensino (P23). 
 
O CE é uma entidade de orientação e deliberação coletiva das atividades na 
escola (PGV21). 
 
O CE é um importante espaço para a tomada de decisões realizadas no interior 
de uma instituição de ensino (P8).  
 
Envolve todos os setores da escola (P17). 
 
O CE auxilia na administração da escola tornando-a um espaço democrático 
(P18). 
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O CE é base para o movimento da escola, construção a partir do coletivo, ga-
rantindo a participação dos segmentos da escola, pela democracia (P7). 
 
Conselho Escolar, enquanto órgão que garante a gestão democrática do ensino 
público, através da participação da comunidade escolar [...], na concepção, 
execução, controle, acompanhamento e avaliação dos processos administrati-
vos e pedagógicos da ação educativa, no âmbito desta unidade de ensino (P3 
– utilizou a redação do art. 4º do Regimento Interno da escola). 
 
O conselho discute as necessidades que o ambiente escolar possui para seu 
bom funcionamento bem como avalia situações de divergência no cumpri-
mento do Regime Interno Escolar (P9). 
 
O CE é um segmento da escola formada também pela comunidade escolar, 
onde ele tem o poder de tomar decisões sobre alguns fatos que ocorrem na 
escola (PG12).  
 
O CE exerce a função deliberativa que tem como competência decidir sobre 
as ações e o funcionamento administrativo, pedagógico e financeiro da escola, 
bem como sobre as políticas públicas nela desenvolvidas (P10).  

 
Os argumentos dos docentes ilustram as reflexões de Nascimento (2007), que explica 

que o Conselho é a estrutura representativa que, juntamente com o diretor, irá compor o núcleo 

de decisão da escola. Para que isso ocorra, faz-se necessário uma nova definição de cultura, 

baseada na democracia, na participação e no diálogo, na construção de um espaço dentro da 

escola em que os pais/famílias, os funcionários, os alunos, os professores, enfim, toda a comu-

nidade escolar possa conjuntamente opinar, decidir sobre os problemas, necessidades e priori-

dades da escola. 

O Regimento Interno da escola apresenta a definição do CE como organismo consultivo, 

normativo e fiscalizador, vinculado à escola, que atua em regime de cogestão participativa junto 

à unidade de ensino, visando aconselhar, fiscalizar e avaliar o sistema de ensino no âmbito da 

escola (REGIMENTO INTERNO, 2015). O conselho também acompanha a forma de aplicação 

dos recursos financeiros, como o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE).  

Ressaltamos que Porto Seguro tem o dispositivo legal o qual determina que a gestão da 

escola será exercida pela direção e vice-direção de forma harmônica com o Conselho Escolar. 

Isso nos mostra que ao menos há prescrição legal para marcar a relevância do CE. Entretanto, 

é essencial verificarmos se na prática o CE exerce tais funções.  

No caderno de orientação do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Es-

colares (BRASIL, 2004), os conselhos são conceituados como principais órgãos a agirem de 
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forma mobilizadora, visando assegurar as condições necessárias à educação, a exemplo de pro-

fessores e funcionários qualificados, salários dignos, infraestruturas que sejam necessárias para 

um bom desempenho da unidade escolar. Nesse mesmo material, Navarro (2004, p. 41) apre-

senta as quatro funções dos conselhos. Vejamos:  

 
a) Deliberativas: quando decidem sobre o projeto político-pedagógico e ou-
tros assuntos da escola, aprovam encaminhamentos de problemas, garantem a 
elaboração de normas internas e o cumprimento das normas dos sistemas de 
ensino e decidem sobre a organização e o funcionamento geral das escolas, 
propondo à direção as ações a serem desenvolvidas. Elaboram normas internas 
da escola sobre questões referentes ao seu funcionamento nos aspectos peda-
gógico, administrativo ou financeiro.  
b) Consultivas: quando têm um caráter de assessoramento, analisando as 
questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e apresentando 
sugestões ou soluções, que poderão ou não ser acatadas pelas direções das 
unidades escolares.  
c) Fiscais (acompanhamento e avaliação): quando acompanham a execução 
das ações pedagógicas, administrativas e financeiras, avaliando e garantindo 
o cumprimento das normas das escolas e a qualidade social do cotidiano es-
colar.  
d) Mobilizadoras: quando promovem a participação, de forma integrada, dos 
segmentos representativos da escola e da comunidade local em diversas ativi-
dades, contribuindo assim para a efetivação da democracia participativa e para 
a melhoria da qualidade social da educação. 

 
O exercício dessas atribuições é, em si mesmo, um aprendizado que faz parte do pro-

cesso democrático de divisão de direitos e responsabilidades no processo de gestão escolar. 

Cada conselho escolar deve se atentar para a discussão de suas atribuições prioritárias, em con-

formidade com as normas do seu sistema de ensino e da legislação em vigor. Nesse caso, é 

preciso se atentar tanto à autonomia da escola (prevista na LDB) quanto ao seu empenho no 

processo de construção de um PPP coerente com seus objetivos e prioridades, definidos em 

função das reais demandas das comunidades (escolar e local), sem desconsiderar o horizonte 

emancipador das atividades desenvolvidas nas escolas públicas. 

 Quanto ao Conselho Familiar, 12 docentes ou 52,18% não o conhecem no interior do 

Colégio. Três docentes ou 13,04% afirmam que esse conselho participa das decisões da escola. 

Dois docentes ou 8,7% acreditam que o Conselho Familiar desenvolva ações junto com o Con-

selho Escolar; seis docentes ou 26,08% percebem que o referido conselho é ativo, fazendo com 

que a família se sinta parte da escola, ajudando na aprendizagem dos estudantes. Esses percen-

tuais nos sinalizam sobre a necessidade de tornar o Conselho Familiar conhecido, visto que, 

pouco mais da metade dos pesquisados admitem não saber da existência dele. 
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É importante lembrar que o Conselho Familiar é composto por “[...] representantes das 

famílias dos alunos, cuja função central será auxiliar a Equipe Gestora e o Conselho Escolar, 

na busca e consolidação de uma educação de qualidade” (REGIMENTO INTERNO, 2015, p. 

74). 

A participação das famílias no planejamento das ações e tomada de decisões da escola, 

em uma perspectiva de educação de qualidade, é extremamente importante, mas também é de-

safiadora, tendo em vista que, conforme o gráfico 1, mais da metade dos docentes participantes 

da pesquisa desconhecem a existência do Conselho Familiar.  

 
O Conselho da Família significa um caminho para firmar parceria com a fa-
mília, trazendo as questões que interferem e/ou ajudam na aprendizagem para 
socializar com a comunidade escolar (P3).  
 
O conselho tem como função fortalecer a participação e colaboração na escola 
(P3). 
 
A participação ativa da Família na escola a fim de assegurar a qualidade de 
ensino (P7; P13).  
 
As ações do Conselho Familiar são desempenhadas dentro do Conselho Esco-
lar (P11). 
  
Participa nas decisões escolares, quando necessário, representando a classe 
dos pais (P2).  
 
É fazer com que a família se sinta parte da escola (P23).  

 
De acordo com esssas informações, os docentes indicam a necessidade de fortalecer o 

respectivo conselho na unidade escolar, por meio da participação ativa dos sujeitos inseridos 

no contexto escolar, por entender que as famílias poderão atuar de forma colaborativa com a 

escola. 

 Acreditamos que esse fortalecimento requer que os sujeitos inseridos no ambiente es-

colar e no conselho tenham conhecimento sobre esse mecanismo de gestão democrática. Logo, 

o fortalecimento do Conselho Familiar está diretamente ligado ao processo de formação/capa-

citação. 

Quanto ao Conselho Discente, verificamos que 13 (treze) docentes, correspondendo a 

56,5% dos sujeitos pesquisados, afirmam que conhecem o referido conselho e avaliam sua atu-

ação de modo ativo e participativo. No entanto, 10 (dez) pessoas, percentual de 43,5%, afirmam 

que não conhecem o referido conselho no âmbito do Colégio.  
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Tomando como base a representatividade dos docentes que correspondem ao maior per-

centual aqui apresentado, destacamos algumas de suas reflexões sobre a atuação do supracitado 

conselho. 
 

O Conselho discente é uma forma de aproximação do aluno com as questões 
didático-pedagógicas da escola, apresentando as dificuldades que os alunos 
têm em relação às questões de ensino e aprendizagem (P1).  
 
A atuação do Conselho Discente se manifesta quando os alunos estão [...] dis-
cutindo sobre as dificuldades encontradas em cada matéria (P4).  
 

O Conselho Discente deve representar, dentro do colegiado, os interesses do 
conjunto dos estudantes, outra atividade fundamental é a divulgação de deci-
sões dos colegiados, comissões, congregação, por meio das pautas, atas e áu-
dio (P10).  
 
[...] tem a finalidade de “representar os interesses dos estudantes (P15; P20). 

 
O Conselho Discente dá voz aos estudantes porque oportuniza que os/as alu-
nos/as apontem suas angústias e insatisfações, possibilita discussões (P18).  
 
A função do Conselho Discente é fortalecer o diálogo, o compromisso e par-
ticipação dos educandos nos processos decisórios, tais ações são essenciais 
para o processo de construção de cidadania dos alunos e alunas (P7).  

 
A nosso ver, as reflexões apresentadas pelo grupo que conhece o mencionado conselho 

coadunam parcialmente com as normativas do documento legal, que estabelece critérios para 

formação e atribuições a serem desenvolvidas pelo Conselho Discente do Colégio, lócus da 

pesquisa. Nossa compreensão toma como base a análise do Regimento Interno (2015) da escola, 

o qual preconiza, em seu Art. 99, que o referido Conselho deverá ser constituído pelos alunos, 

líderes de cada turma, escolhidos no início de cada ano letivo, por seus pares com a finalidade 

de representá-los defendendo os direitos e pontuando também os deveres e necessidades indi-

viduais e coletivos de todos os(as) alunos(as) da escola (REGIMENTO INTERNO, 2015). 

No entanto, 43,5% desses profissionais afirmam não conhecerem o referido mecanismo 

de participação. Vejamos mais algumas respostas: 

 

Não conhece (P8, PG12). 
 
Não li sobre (P17). 
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Como podemos ver, alguns/algumas professores(as) afirmam desconhecer o Conselho 

Discente, que tem como propósito aperfeiçoar o processo de aprendizagem, ouvindo, anali-

sando e registrando as dificuldades apontadas pelos membros e propondo sugestões de melho-

ria. 

Entendemos que, para pensar na efetividade e materialidade da qualidade na educação 

dentro da perspectiva de gestão democrática, é essencial que a referida escola busque de forma 

coletiva mobilizar os sujeitos inseridos nesse contexto e discutir essa questão. Também é pre-

ciso adotar algumas estratégias/mecanismos para possibilitar o acesso e participação de todos 

os protagonistas envolvidos no processo de aprendizagem dos estudantes.  

Quanto ao Conselho de Classe, percebemos que a respeito desse mecanismo de Gestão 

Democrática Participativa, três docentes, os quais representam um percentual de 13%, não 

responderam à questão; 20 (vinte) participantes, quantitativo correspondente a 87%, afirmam 

que conhecem esse conselho. Vejamos as ponderações dos/as docentes sobre o Conselho de 

Classe. 

 
O conselho de classe é um órgão, formado por membros da escola, onde dis-
cutem e definem a situação de cada aluno no término de unidade. É formado 
por representante de cada setor: professores, direção, secretaria, inspetor, 
conselho escolar (PVG19).  
 
No Conselho de Classe temos os professores reunidos falando sobre as difi-
culdades e aprendizagem de cada aluno (P4).  
 
No Conselho de Classe temos a presença dos gestores escolares (P6). 

 

Tal conselho tem por finalidade discutir, avaliar as ações educacionais e in-
dicar alternativas que busquem garantir a efetivação do processo de ensino e 
aprendizagem dos estudantes (P10).  
 
As reuniões do Conselho de Classe ocorrem ao final de cada unidade, onde se 
avalia o desempenho de cada aluno e os encaminhamentos a serem tomados 
para auxiliá-lo na obtenção de melhor desempenho (P3).  
 
O Conselho de Classe oportuniza a orientação e o planejamento das ações pe-
dagógicas para melhor atender os alunos (PVG21). 
 
A realização da reunião deste conselho é um momento para avaliar e propor 
ideias com o objetivo de pensar a aprendizagem do aluno. Ou seja, analisar o 
que está dando certo e o que não está, e o que fazer a partir dessas discussões 
(PG12).  
 
O Conselho de Classe é responsável pela avaliação coletiva do aluno (P11).  
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Esse conselho precisa focar mais nos problemas de ensino-aprendizagem e 
buscar estratégias de solução, pois, não cumpre de fato o seu papel (P18). 
 
O processo de reflexão sobre a aprendizagem dos/das discentes é contínuo por 
isso é necessário acompanhar, diagnosticar, e analisar o desempenho dos alu-
nos em cada bimestre (P1).  
 
É preciso planejar ações, a partir de discussões feitas por todo corpo decente 
sobre o aproveitamento de cada aluno, com o objetivo de tentar de todas as 
formas que o aluno sempre tenha um avanço (P17). 

 
Quando analisamos as respostas apresentadas pelos sujeitos pesquisados, percebemos a 

aproximação das falas deles com o que está posto no Regimento Escolar, no art. 109, ao referi-

rem-se ao Conselho de Classe, destacando que sua “[...] finalidade é suscitar reflexões acerca 

da aprendizagem do aluno, sua participação na construção do conhecimento, bem como suas 

habilidades em desenvolver as atividades escolares propostas pelo corpo docente” (REGI-

MENTO INTERNO, 2015, p. 76). 

 

3.3 Participação docente, familiar e de estudantes no processo de discussão e elaboração 

dos mecanismos de GD existentes no CMPAHS 

 

Tratando ainda das questões constantes no bloco 5, elencamos as correspondentes aos 

três itens do questionário-disgnóstico: No tópico 5.2, temos a seguinte questão: Dos Conselhos 

e Projeto apresentado quais deles teve/tem sua participação na discussão e elaboração? No tó-

pico 5.3, temos: Dos Conselhos e projeto apresentado, quais deles teve/tem a participação das 

famílias na discussão e elaboração? No tópico 5.4, apresentamos a seguinte pergunta: Dos Con-

selhos e projeto apresentado, quais deles teve/tem a participação dos estudantes na discussão e 

elaboração? 

Dessa forma, analisamos a participação de três segmentos da comunidade escolar. O 

primeiro é relacionado à participação docente, abrangendo também a gestão escolar, seja na 

discussão e/ou na elaboração dos mecanismos de gestão democrática existentes no lócus de 

pesquisa. 
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Gráfico 2 - Participação dos docentes na discussão e elaboração dos Conselhos e Pro-
jetos 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nas discussões realizadas durante os encontros com os 
professores do Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos (2020). 

 

Nessa questão, pontuamos que para os 23 questionários aplicados, obtivemos 20 (vinte) 

respostas, representando 87% dos pesquisados, pois 3 ou 13% não responderam. Considerando 

as respostas obtidas, notamos que 2, correspondendo a 10% dos respondentes, não participa-

ram da elaboração de conselhos e projetos; 2, ou seja, 10% afirmam ter participado de todos 

os mecanismos citados. Os 16 docentes, a maioria dos sujeitos pesquisados, isto é, 80% dos 

respondentes, apresentaram-se da seguinte forma: 2 afirmaram participar de todos os mecanis-

mos citados e 14 (quatorze) atestaram participar dos mais diferentes conselhos, entre eles: PPP, 

Conselho Escolar, Conselho de Classe e Regimento Interno.  

Em relação à participação das famílias nos mecanismos de gestão democrática, apre-

sentamos os dados no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Participação da família: discussão e elaboração dos mecanismos de Gestão 
Democrática 

 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nas discussões realizadas durante os encontros 
com os professores do Colégio Municipal rofessor Álvaro Henrique Santos (2020). 

 
No que diz respeito à participação da categoria família no processo de discussão e ela-

boração dos mecanismos de gestão democrática, tivemos três abstenções, portanto nossa aná-

lise se dá com respostas de 20 docentes. Desses(as) docentes respondentes, 16 reconhecem a 

existência da participação desse segmento no processo de discussão e elaboração dos diversos 

mecanismos de GD instituídos pelo Colégio, mas 4 dos participantes afirmam não ter conhe-

cimento da presença das famílias em discussões sobre tais mecanismos.  

Considerando a resposta dos/as participantes a respeito da percepção da participação 

das famílias nos mecanismos de GD apresentado no Gráfico 3, de maior frequência para a 

menor, encontramos o seguinte resultado: Conselho Escolar - 25%; PPP e Conselho Escolar - 

15%; Conselhos (Escolar e Familiar) - 10%; Conselho Escolar e Unidade Executora - 10%; 

Conselhos (Classe e Familiar) - 5% cada; PPP e Conselho Familiar - 5%; e Conselho Escolar, 

Regimento Interno e PPP - 5%. 

Esse olhar sobre a percepção docente sobre a participação da família no contexto escola 

tem relação com o que preconiza a LDB, no art. 14, o qual orienta as escolas a cumprirem com 

o princípio da gestão democrática do ensino, propiciando a participação das comunidades es-

colar e local em Conselhos Escolares ou equivalentes. Nesse sentido, muito embora perceba-

mos um percentual maior daqueles docentes que reconhecem a participação das famílias, per-

cebemos que há contradição entre o posicionamento dos sujeitos pesquisados e aqueles que 

não conhecem tais mecanismos e abstiveram-se de responder à questão. 
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Quanto à participação dos discentes no processo de elaboração/discussão dos mecanis-

mos de gestão democrática existentes na escola pesquisada, trazemos o gráfico 4 a percepção 

dos participantes: 
 

Gráfico 4 - Participação discente: discussão e elaboração dos mecanismos de GD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nas discussões realizadas durante os encontros 
com os professores do Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos (2020). 

 

Dos 23 participantes, foi possível contar com a colaboração de 21 professores/as. Ao 

organizarmos as informações no gráfico 4, visualizamos que 28,57% deles afirmam que não 

visualizam a participação dos estudantes na discussão e elaboração do Conselho Escolar. 

28,57% afirmam não conhecerem que exista a participação dos estudantes nos referidos me-

canismos de GD. No entanto, segundo a percepção dos sujeitos pesquisados, é possível inferir 

que 71,43% dos discentes participam de algum dos mecanismos de GD mencionados. Consi-

derando as percepções dos participantes: Conselho Escolar - 19,04%; Conselhos (Escolar e 

Discente) - 19,04%; Conselho Discente - 14,28%. Os que apresentam percepção de menor 

participação, obtivemos um percentual de 4,76% para cada um dos mecanismos de GD, a sa-

ber: Conselho Discente e PPP; todos os Conselhos e Projetos; PPP e Conselho Escolar e Con-

selhos Escolar e Familiar. 

 

3.4 Participação docente, discente e familiar nas atividades e projetos promovidos pelo 

colégio pesquisado 
 

Compondo o bloco 6 do questionário-diagnóstico (Anexo II) temos as seguintes ques-

tões: 6. Atividades do Colégio e sua participação com os desdobramentos. 6.1 Na sua opinião, 
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quais as principais atividades/ações são desenvolvidas no Colégio? 6.2 Das atividades descri-

tas por você, de quais você participa ou participou? Dessa forma, nesse tópico, discutimos 

sobre a participação dos sujeitos inseridos no contexto escolar relacionado às ações/atividades 

realizadas pelo colégio.  

Assim, considerando os três segmentos, destacamos: corpo docente, direção e vice-

direção, estudantes e a família. Tais ações estão agrupadas no gráfico 5, possibilitando a iden-

tificação da percepção dos participantes da participação em projetos culturais/solidários, reu-

niões de pais e, além disso, na tomada de decisões relacionadas à escola.  
 

Gráfico 5 - Participação do corpo docente nas atividades do CMPAHS 
 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nas discussões realizadas durante os 
encontros com os professores do Colégio Municipal Professor Álvaro Henri-
que Santos (2020). 

 

Esclarecemos que, para esse item analisado, obtivemos 21 respostas, duas pessoas não 

responderam. As respostas apresentam relevantes reflexões, que também contribuem para 

nosso entendimento acerca de um dos objetivos desta pesquisa, que é analisar a participação 

dos sujeitos inseridos no contexto escolar, tendo em vista as atividades desenvolvidas e consi-

derando o princípio da gestão democrática do ensino, conforme o artigo 206, parágrafo VI da 

CF de 1988. 

As 21 respostas obtidas vêm nos revelar três ações/atividades principais realizadas pelo 

colégio, que contam com a participação dos sujeitos mencionados anteriormente, entre as quais 

estão: projetos educacionais e culturais, com 71,43%; reuniões de pais e mestres, com 19, 05%; 

e a participação dos docentes na tomada de decisões relacionadas à escola, 4,76%.  

A análise do gráfico 5 mostra-nos que 95,24% dos docentes, representando a maioria, 

participam das atividades voltadas ao desenvolvimento, promoção da aprendizagem e quali-

dade da educação. Enxergamos isso de forma positiva, já que a participação é um dos princí-
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pios da GD. Entretanto, temos ainda um percentual de 4,76% que afirmam não terem conhe-

cimento sobre as ações/atividades realizadas pelo colégio, o que implica em não participar 

delas. Trazemos algumas respostas dos sujeitos pesquisados, especificando algumas ativida-

des/ações realizadas pelo colégio.  

 
Projeto a valorização da vida (P1). 
 
Planejamento, oficinas, experimentos, estudos, leitura e produção de textos 
(P5). 
 
Jogos estudantis, Semana da leitura Exposição resultados de aulas práti-
cas/campo (P21). 
 
Esporte, dança, reuniões de pais, dia da família (P14). 
 
Semana de Leitura, Desfile da Beleza Negra (P15).  
 
Jogos inter-sala, projeto Solidariedade das turmas do 9° anos que integram um 
projeto cultural e social no final do ano letivo (P20).  

 
Essas atividades promovidas no contexto escolar necessitam do envolvimento dos pro-

fissionais que ali atuam, tendo em vista que tais projetos culturais ocorrem de forma interdisci-

plinar. À medida que a gestão escolar promove tais atividades e busca envolver todos da escola, 

há uma demonstração de sua preocupação em atingir uma das metas do PPP do Colégio, o qual 

prevê “[...] aumentar a participação de pais e/ou responsáveis junto à vida escolar de seus filhos 

em, no mínimo 60%, promovendo encontros culturais e esportivos [...] onde haja a participação 

efetiva da família na escola” (PPP, 2015, p. 22).  

Nesse sentido, desenvolver o trabalho a partir da perspectiva de gestão democrática na 

educação requer desenvolvimento de ações que propiciem tanto o acesso quanto à inserção dos 

sujeitos envolvidos no processo educacional em discussões referentes aos projetos e atuações 

voltadas para o ensino e aprendizagem, para a articulação dos atores que compõem a comuni-

dade escolar e local. Além disso, tal perspectiva requer atenção para a formação dos sujeitos 

que fazem parte desse processo, visando não apenas a ampliação do conhecimento acerca de 

como agir democraticamente na escola, como também a compreensão de quais ações devem 

ser desenvolvidas, para, então, buscar caminhos que possibilitem um trabalho coletivo em prol 

de uma escola em que todos tenham voz, tenham seus direitos respeitados, suas necessidades 

atendidas. 

De acordo com Luckesi (2007), a participação dos sujeitos na concepção de gestão de-

mocrática na escola requer a utilização do espaço dessa instituição para assegurar a educação 
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para todos, objetivando a aprendizagem para viver juntos, desenvolvendo o respeito ativo, não 

o respeito passivo que, conforme afirma o autor, ocorre quando nossa convivência é marcada 

pelo distanciamento, “o outro de lá e eu de cá”, sem a permissão para que um interfira no espaço 

do outro.  

Nesse sentido, Luckesi (2007) alerta que a participação dos sujeitos no contexto escolar, 

na perspectiva de gestão democrática tem relação com as atitudes que buscam agir de um modo 

que seja melhor para todos, não apenas para um. Dito de outro modo, uma escola gerida demo-

craticamente, é autônoma, aberta, flexível, é um espaço de inter-relações, socialização e parti-

cipação. É também um local que promove a interação com a comunidade escolar de forma 

coletiva, em prol da formação humana e intelectual de todos(as) os envolvidos(as) (LUCKESI, 

2007). 

As reflexões de Luckesi (2007) nos levam a perceber que assegurar uma educação de 

qualidade, acesso e permanência, à luz das legislações educacionais, significa refletir e lutar 

para que dentro do espaço escolar tenhamos tanto as condições humanas quanto materiais par-

tindo do exercício democrático. Assim, é preciso assegurar o direito dos sujeitos que são prota-

gonistas da educação à participação GD da escola. Compreendemos, portanto, que todos os 

sujeitos inseridos no contexto escolar são participantes do sucesso ou do fracasso da escola em 

todos os seus aspectos: físico, educativo, cultural e político. 

A seguir, temos a exposição das respostas que correspondem ao bloco 6 do questionário-

diagnóstico, mais especificamente do item 6.3 – Dentre as atividades descritas por você no 

âmbito escolar, quais podem contar com a participação dos alunos, famílias e professores?  
 

Dia da Família na Escola e Jogos inter-sala, Projetos: Beleza Negra e Solida-
riedade (P1; P11; P17).   
 
Minha turma é 10, é uma atividade que envolve os discentes, docentes e 
família, onde todos estão interagindo com o conhecimento através de per-
guntas e respostas, Beleza Negra, onde são escolhidos alunos e alunas para 
representar a escola na final (P23). 
 
Atividades voltadas às oficinas, estudos, leitura, produção de textos (P10). 

 
Realização de atividades voltadas à temática étnico-racial envolvendo profes-
sores e alunos, eleições para diretores com a participação da comunidade es-
colar e profissionais da educação (P11).  

 
Essas ações são abertas para as famílias assistirem os jogos e o desfile, bem 
como contribuem com doações para serem levados ao local que será visitado 
pelos alunos (P14).  
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[...] tais eventos têm a participação de alunos e família (PVG19).   
 

Quanto aos alunos e professores, em relação aos jogos estudantis é uma ativi-
dade que é proposta para a rede municipal. O desenvolvimento de tais ativi-
dades se dá sob a forma de aulas práticas, isso irá depender de qual disciplina 
executa esse tipo de aula e quais parcerias são estabelecidas entre os docentes 
dessas disciplinas. Ou seja, a realização dos diversos eventos/atividades com 
fins educativos demanda de integração da equipe escolar e envolvimento da 
comunidade escolar. É um momento em que o aluno pode comparar o prático 
ao teórico, chegando a uma síntese dos conteúdos estudados (P3). 
 
É uma ação relacionada ao PPP, e, para a produção deste documento é feita 
uma reunião por setor que avalia as metas ou propõe metas a serem alcançadas 
pela escola (P8). 

 

3.5 Participação docente nas atividades/ações relacionadas aos Conselhos: planejamento 

e reuniões  
 

  Outra questão que faz parte do bloco 6: 6.4. Das atividades elencadas abaixo, assinale 

as que têm sua participação em Reuniões do Conselhos de Classe, Escolar, Familiar, Discente, 

planejamento das ações da escola e elaboração de documentos como o PPP. 

 
Gráfico 6 - Participação docente nas atividades do CMPAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborado pelo autor, com base nas discussões realizadas durante os encontros 
com os professores do Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos (2020). 

 

Nessa questão, obtivemos 23 respostas relacionadas aos mecanismos de gestão demo-

crática existentes na escola e, assim, identificamos em primeiro lugar que 100% dos professo-

res/as participam do Conselho de Classe. Em segundo lugar, temos a participação no planeja-

mento das ações da escola e na elaboração de documentos, como o PPP, com 69,6%. Em ter-

ceiro lugar aparece a participação nas reuniões do Conselho Escolar, 60,9%;  em quarto, a par-

ticipação das reuniões do Conselho Discente, com 21,7%; e, em último lugar, a participação em 
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reuniões do Conselho Familiar, que corresponde a 13%. A pouca participação do segmento 

docente nesses dois últimos conselhos citados pode representar uma forma de desmotivação 

para os estudantes, pois entendermos que o(a) educador(a) é um agente estimulador à partici-

pação estudantil nos mecanismos de GD. 

Dentro dessa abordagem também nos atentamos para a participação/contribuição dos 

sujeitos pesquisados nas reuniões realizadas pelo colégio e, então, obtivemos o seguinte resul-

tado: 43,5% afirmam que contribuem muito e 56,5 %, contribuem pouco para as referidas 

reuniões. 

 

3.6 Desafios enfrentados pelo CMPAH no desenvolvimento das atividades pedagógicas 

na visão docente 

 

No bloco 6 do questionário-diagnóstico, apresentamos a última questão, a qual está no 

ítem 6.6: Em sua opinião, qual(is) o(os) desafio(s) o Colégio Álvaro Henrique apresenta para 

o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas e, particularmente, para o desenvolvimento 

do seu trabalho? 

Nessa questão, notamos alguns pontos destacados na argumentação dos sujeitos pes-

quisados, em que detectamos problemas de ordem estrutural, pedagógica e administrativa, por 

exemplo, a falta de material, dificuldades em relação ao grande quantitativo de alunos(as) e a 

pouca participação familiar. A seguir a exposição das respostas dos sujeitos pesquisados: 

 
Por causa do quantitativo de alunos atendidos pela escola, existem muitos pro-
blemas de indisciplina, brigas constantes, alunos com muitos problemas fami-
liares que afetam diretamente no comportamento, na aprendizagem e no rela-
cionamento com a comunidade escolar. Não temos pessoas suficientes para 
atender as demandas e com isso acaba acumulando funções em uma só pessoa 
e na maioria das vezes não consigo realizar minha função como deveria 
(PGV19). 
 
O maior desafio do colégio é o espaço físico da escola. É enorme, e possui 
poucos funcionários para auxiliar no bom andamento das atividades educaci-
onais. Em contrapartida, o espaço para atividades físicas é insuficiente. Me-
renda de péssima qualidade, a falta material pedagógico para desenvolvimento 
de atividades e projetos. Faz-se necessário uma reformulação no processo da 
gestão escolar do referido colégio (P9). 
 
O maior desafio é o nível de aprendizagem dos alunos e muitas vezes a falta 
de material didático (P4).  
 
A complexidade do processo do ensino-aprendizagem e a falta de material 
didático” que a seu ver são os desafios enfrentados (P5). 
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Às vezes coisas simples, como: a falta de papel, uma impressora funcionando, 
livros didáticos e literários em quantidade [...] é necessário ter uma atitude 
mais firme da gestão com alguns alunos que insistem em não deixar o trabalho 
fluir (P15).  
 
Os desafios são a falta de material e a péssima estrutura da escola (P16).  
 
A falta de material, entre outras coisas (P10).   
 
Melhor condição de trabalho, no sentido de material de apoio e pedagógico 
(P18). 
 
O setor pedagógico exercer, realmente, o seu papel não sobrecarregando sua 
carga horária dentro da instituição.  E disponibilizar uma carga horária para 
reuniões docentes, por áreas, para planejamento e discussões (P23).  
 
Primeiro é a extensão da escola, qualquer projeto ele precisa ser grandioso 
para atingir a maioria. Depois a falta de compromisso de alguns profissionais. 
(Alguns se limitam só as suas aulas) (PG12).  
 
Apoio do poder público e diretor pouco preocupado com o quotidiano escolar. 
(P5).  
 
Na maioria das vezes não contamos com o apoio da secretaria de educação 
(P17).  
 
Falta de recursos e uma colaboração coletiva nos projetos (P8).  
 
O meu trabalho pode ser melhorado se contasse com o recurso material como 
impressões de atividades e conteúdos que devido a escassez do material a aula 
se torna menos produtiva (P20). 
 
A ausência de equipamentos eletroeletrônicos que auxilie a prática de ensino 
[...] Falta de recursos logísticos para execução de aulas práticas (dentro e fora 
dos muros da escola), falta livros paradidáticos para consulta dos alunos (falta 
acervo para a área que leciono) (P3). 
 
O desafio é trabalhar com aulas online (P6). 

 
União de todos (PGV21). 
 
A falta de organização, má administração e a falta de efetividade por parte da 
coordenação (P1).  
 
A indisciplina e disponibilidade de material didático (P22).  
 
O desafio é ter a participação dos pais na escola e acompanhamento dos filhos 
(P7).  

 
A falta de uma gestão que trabalhe em conjunto com professores, estudantes 
e família (P13). 
 
Tráfico, falta de recursos e apoio familiar, etc. (P14). 
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Melhorias no fornecimento de recursos materiais e físicos. Engajamento pais 
e escola (P2). 

 
Essas ponderações feitas pelos sujeitos pesquisados indicam que é preciso um olhar mais 

focado no aspecto pedagógico, envolvendo a participação da família e uma gestão comprome-

tida com a resolução dos problemas enfrentados pelos sujeitos que atuam no ambiente escolar. 

Nesse sentido, de acordo com as respostas, a gestão da escola precisa estar mais voltada para a 

prática educativa, aproximando-se mais das atividades rotineiras da escola. De acordo com o 

grupo, isso tem relação com o processo de organização e planejamento das atividades desen-

volvidas pela equipe gestora. 

As respostas dos participantes possibillitaram-nos reflexões acerca dos diferentes aspec-

tos do contexto escolar e sobre como ocorre a participação de cada um na gestão. Tal análise, 

além de nos fornecer dados sobre a realidade do contexto escolar e as possibilidades de uma 

gestão democrática, permitiu-nos refletir sobre ações que podem promover a participação ativa 

da comunidade, no momento de partilhar o poder e tomar uma decisão. Ouvir os sujeitos en-

volvidos em todo o processo educativo do Colégio é condição imprescindível para a efetivação 

de novos modelos de organização e gestão baseados em uma dinâmica que favoreça os proces-

sos coletivos e participativos de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 138 
 

4 DIÁLOGOS DOCENTES: REFLEXÕES SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA NO 

CONTEXTO ESCOLAR  

 

Neste capítulo apresentamos nossos diálogos, discussões, reflexões e interpretações com 

os(as) professores(as), coordenadores(as) e gestores(as) do Colégio Municipal Professor Álvaro 

Henrique Santos da rede de ensino pública municipal de Porto Seguro/BA, a respeito da parti-

cipação dos sujeitos que compõem o Colégio na gestão escolar, para a construção de uma edu-

cação de qualidade, visando elaborar com os(as) docentes(as), coordenadores(as), gestores(as), 

a partir das demandas identificadas por esse grupo, ações que promovam práticas de participa-

ção dos diferentes sujeitos da escola no ambiente escolar. 

Conforme descrevemos no primeiro capítulo, tivemos quatro encontros, com duração 

média de 1 hora e meia, e foram realizados nos dias 21 de dezembro de 2020 e 08, 09 e 11 de 

fevereiro 2021. Participaram da pesquisa um total de 23 pessoas, sendo 20 professores, 01 di-

retor, 02 vice-gestores. Embora as três coordenadoras estivessem presentes nos encontros, não 

se pronunciaram, por esse motivo não temos o registro das falas delas. 

Com a devida autorização dos(as) participantes, os encontros foram gravados, por meio 

do aparelho celular, e posteriormente, transcritos. Para identificação das falas na hora da trans-

crição, estabelecemos um combinado com o grupo de docentes: antes de cada reflexão, deveria 

haver a identificação nominal do(a) professor(a) participante. Contudo, atendendo às exigências 

do Conselho de Ética da universidade, mantivemos suas identidades no anonimato, identifi-

cando-os(as), com as letras iniciais dos seus cargos, fossem eles de Professor(a), Coordena-

dor(a) ou Gestor(a). 

 Em cumprimento ao sigilo e anonimato, organizamos os diálogos com o grupo utili-

zando cinco diferentes abreviações para identificar os participantes por etapas e modalidades 

de ensino: Professor(a) dos Anos Iniciais (PAI), Professor(a) dos Anos Finais (PAF), Profes-

sor(a) da Educação de Jovens e Adultos (PEJA), Professor(a) Gestor(a) (PG) e Professor(a) 

Vice-Gestor(a) (PVG). Tais abreviações são seguidas pelos números de 1 até 23. 

A cada encontro, como mencionamos, apresentávamos inicialmente o objetivo do tra-

balho, o percurso da pesquisa, para a construção do quadro com a exposição dos problemas 

identificados juntamente com o grupo, para início dos diálogos e possíveis soluções.  

No primeiro encontro, após a exposição das informações dadas pelos(as) docentes par-

ticipantes da pesquisa ao questionário-diagnóstico (Anexo II), realizamos discussões a respeito 

da pesquisa na escola e o que ela representa para o grupo, destacando que, além do pesquisador 

ter que apresentar um trabalho de dissertação ao curso de pós-graduação stricto sensu, como 
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sujeito implicado na situação investigada, o trabalho que se desenvolve pertence à escola e ao 

grupo. Vejamos como os(as) docentes se posicionam a respeito do valor que esta pesquisa tem 

para a escola: 

 
É uma pesquisa relevante que deve ser compartilhada com todo grupo, para 
que as pessoas vejam a importância da participação e atuação das comu-
nidades escolar e local nesses conselhos, como possibilidade para o forta-
lecimento da gestão escolar, em prol de melhorias para a qualidade da 
educação da escola e, consequentemente, da aprendizagem dos estudantes. 
Passei um período na coordenação da escola, e ao observar a apresentação 
dos dados, me senti meio devagar sobre todo esse levantamento que até 
hoje a escola não tem. Acho que é um documento de muita importância para 
a escola, para que as pessoas vejam a importância desses conselhos. Os da-
dos conduzem a fazermos as seguintes reflexões: Porque esses conselhos 
existem e não avançamos? Qual o caminho que devemos seguir? Sabemos 
das condições sociais das comunidades e dificuldades para trazer os 
pais/famílias em uma escola nesse porte especial pela sua grande estrutura, 
mas são desafios que precisamos continuar tentando, pois essa temática deve 
ser constantemente pensada e aprimorada, a partir do envolvimento de toda 
comunidade escolar (PAF1, 21/12/2020, 1º Encontro, grifos nosso).  

 
Os dados mencionados pela PAF1 referem-se às informações do questionário-diagnós-

tico, às respostas dos docentes. As palavras da PAF1 demonstram que os conselhos existentes 

na escola, como uma forma de fortalecer a gestão escolar e melhorar a qualidade da educação, 

tem grande importância, mas questiona sobre o porquê de os conselhos não avançarem e reflete 

sobre quais as estratégias a serem adotadas pela escola para superar as dificuldades encontradas. 

Sugere ainda a necessidade de conhecer a comunidade em que a escola está inserida, para então 

chegar até as questões que impedem a participação da comunidade escolar. 

A fala do PAF2 corrobora o pensamento da PAF1 sobre a participação dos sujeitos in-

seridos no contexto escolar e destaca a importância do Conselho Escolar, trabalho que exige 

dedicação e tempo. Lamenta o fato de a gestão municipal não permitir carga horária para esse 

fim. Os dados também surpreenderam os participantes, principalmente o desconhecimento, por 

parte do grupo de docentes, dos conselhos e suas funções, especialmente os Conselhos Família 

e Discente:  

 
Fui membro do Conselho Escolar [...] os dados apresentados, algo me cha-
mou atenção, quando vejo que em nossa escola 23 professores/as, ou seja, 
mais de 50% do quadro participaram desse importante diagnóstico e al-
guns ainda afirmam desconhecerem os dois conselhos dentro da escola, em 
se tratando do Conselho Familiar e Discente, isso mostra que realmente 
ainda estamos distantes da realidade da nossa própria escola, que precisa ser 
refletida por todos. Em se tratando do Conselho Escolar, o qual já fui membro, 
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lembro que no colégio, em um período curto, tivemos uma professora do 
quadro efetivo, que presidia esse Conselho Escolar, todavia, era liberada 
8 (oito) horas de sua carga horária de trabalho para se dedicar aos trabalhos 
internos desse colegiado, a qual me recordo que nesse período, promoveu al-
gumas atividades/ações que possibilitavam as aproximações dos pais/fa-
mílias, porém, com a renovação da gestão deste mesmo Conselho, o poder 
público, já não permitiu a disponibilidade de liberação da carga horária 
de trabalho de nenhum docente que viesse a presidir o conselho escolar 
(PAF2, 21/12/2020, 1º Encontro, grifos nosso). 
 

O participante PAF2 destaca que renovar o respectivo conselho escolar, sem esse tempo 

de organização das ações, representa um retrocesso. Ainda sobre o Conselho Escolar, o partici-

pante PVG3, no terceiro encontro, depois da exposição dos problemas delimitados e mapeados 

pelo grupo, juntamente com o pesquisador, destaca que “o Conselho Escolar, por ser um órgão 

consultivo e deliberativo da escola, não exerceu uma função ativa que proporcionasse um tra-

balho conjunto com a Gestão Escolar, poucas vezes realizou algumas ações” (PVG3, 

09/02/2021, 3º Encontro).  

Quanto aos Conselhos (Discente e Familiar), outro docente, no 4ª encontro do grupo 

destaca: 

 
[...] quando a escola busca proporcionar ações/atividades, que seja do interesse 
da própria comunidade, um convite informal, partindo desses pais/familiares 
e estudantes atuantes, teremos mais uma alternativa que poderá ser útil, para 
envolvê-los no processo de gestão escolar” (PAF4, 11/02/2021, 4º Encontro). 

 
O participante PAF5, também no quarto encontro, destaca que a gestão democrática está 

para além da eleição de direção da escola:   

 
Penso que a garantia da gestão democrática na escola, fortalecerá os pro-
cessos de construção do conhecimento para uma sociedade mais justa, 
haja vista que, um dos objetivos da gestão escolar seja de buscar valorizar 
os sujeitos, motivando-os, pois, o maior desafio nesse contexto é propiciar 
o conhecimento do aluno. Portanto, é necessário enxergar a gestão demo-
crática não somente como eleições para diretor, como também refletir 
acerca da importância de implementação de Políticas Públicas à luz das legis-
lações, considerando que a gestão democrática perpassa por todas as esferas 
da sociedade e da comunidade escolar. (PAF5, 11/02/2021, 4º Encontro, grifos 
nosso). 
 

 Além disso, para o participante PAF5, “as discussões realizadas de forma coletiva, terão 

efeitos positivos e práticos, com uma forte dosagem de motivação da gestão escolar, dada a sua 

importância na condução e mediação dos trabalhos no interior da escola”. No âmbito municipal, 

PAF5 exemplifica: 
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[...] quando uma gestão municipal é democrática, nomeia um/uma Secretário/a 
de Educação que pensa democraticamente e que, consequentemente poderá 
orientar os gestores escolares [a caminharem nessa direção] de construção de-
mocrática nos espaços escolares, fortalecendo a participação desses conselhos, 
ouvindo os seus pares, planejando estratégias conjuntas, que possibilitem a 
aproximação das famílias na escola (PAF5, 11/02/2021, 4º Encontro).  

 
 Ainda destaca o participante PAF5: “Por que a família está tão distante da escola? Será 

que a culpa é realmente da família ou ela não é provocada para tal participação? O estudo acerca 

da gestão escolar democrática contribuirá ou não para o avanço das discussões dentro da uni-

dade escolar?” (PAF5, 11/02/2021, 4º Encontro). Nos encontros com o grupo, ficou evidenci-

ado, além do desconhecimento por parte de alguns docentes dos conselhos, a ausência de par-

ticipação das famílias e discentes nas atividades propostas pela escola. Apesar dessas ausências 

evidenciadas, alguns docentes do grupo relataram que há algumas atividades/ações sendo rea-

lizadas para tentar melhorar o rendimento escolar dos estudantes.  

 O docente PAF8, no início do seu discurso, no quarto encontro, também destaca sobre 

a importância deste estudo realizado no Colégio Professor Álvaro Henrique Santos que “[...] o 

material levantado e produzido pelo grupo, será útil e servirá como fonte de dados para o mu-

nicípio e para o colégio, no sentido de auxiliar e fortalecer o trabalho coletivo, cujo foco seja o 

alcance da aprendizagem dos discentes” (PAF8, 11/02/2021, 4º Encontro). A respeito disso, 

outro docente, PAF9, enfatiza que os dados coletados e apresentados nos encontros realizados 

com os docentes 

 
[...] é uma forma de fomentar as políticas públicas educacionais na escola, 
que conhecemos muito, mas ainda praticamos pouco. Assim, dada a função 
social da escola que é promover tanto o acesso quanto a aprendizagem dos 
discentes, a escola precisa unir mais todos os segmentos e motivá-los, acerca 
da importância do trabalho coletivo participativo a ser desenvolvido, bem 
como minimizar essa questão hierarquizada, tendo em vista que, o movimento 
para o estabelecimento de uma gestão democrática da escola e o movi-
mento para a promoção da participação da comunidade escolar precisam 
acontecer ao mesmo tempo, pois só se consolida a gestão democrática quando 
há participação das pessoas. (PAF9, 11/02/2021, 4º Encontro, grifos nossos). 
 

O docente PAF9 ressalta que o processo de construção coletivo precisa que a gestão 

escolar promova reuniões com o grupo docente, como as duas realizadas nesse período, e es-

clarece: “a escola necessita realizar mais reuniões com os seus pares, para discutir de forma 

mais una, a riqueza trazida pelos seus documentos legais, a luz da LDB nº 9.394/96, que orienta 

a democratização do ensino a partir da prática da gestão democrática na escola” (PAF9, 11/02/ 

2021, 4º Encontro). 
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As discussões realizadas com os docentes, especialmente no primeiro, terceiro e quarto 

encontro, mostram-nos que os problemas delimitados dizem respeito à falta de participação dos 

próprios docentes e ao fato de alguns desconhecerem os conselhos existentes na escola. Sendo 

assim, surge o questionamento: se não conhecem tais conselhos, como participarão? No en-

tanto, os debates levaram o grupo, a partir da experiência propiciada pela pesquisa, a reconhecer 

que seria importante se concentrar em dois conselhos, o Familiar e o Discente, para pensar em 

algumas alternativas, conforme expomos no quadro 645: 
 

Quadro 6 - Delimitação dos Problemas, a partir dos diálogos no segundo e terceiro encontro 
Síntese dos Problemas elencados pelo grupo para tentativas de soluções 

ü 1º) Como podemos pensar no envolvimento das famílias na escola se os dados mostram que mui-
tos docentes no colégio ainda não conhecem os dois conselhos (Familiar e Discente), não sabem para 
que eles servem e também não participam efetivamente para mudar essa realidade?  
ü 2º) Porque a escola não avançou com os Conselhos (Escolar e Familiar), que talvez seja uma 

forma de diminuir o distanciamento das famílias, dos alunos e ao mesmo tempo também melhorar a 
qualidade da educação com a participação desses sujeitos? 
Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

Os problemas elencados foram reafirmados pelo grupo no terceiro e, principalmente, 

quarto encontro, a partir da apresentação dos slides. Na sequência, apresentamos alguns dos 

diálogos resultantes desse movimento. 

 
Me considero uma profissional ativa por já ter participado do conselho esco-
lar e de várias atividades na escola, mas estou surpresa, com a existência desse 
Conselho Familiar, e também curiosa para saber desse grupo, quais são as 
ações práticas desenvolvidas pelo mesmo na escola, pois, o Conselho Dis-
cente, apesar deste não ser muito atuante, algumas vezes, presenciei o 
processo de eleições e escolhas dos líderes em sala de aula, contudo, pressu-
põe que esses líderes também não têm uma orientação formativa ou acompa-
nhamento por parte da escola para o desempenho de suas funções dentro da 
escola. (PAF10, 09/02/2021, 3º Encontro, grifos nossos).  

 
O participante PAF10 mostra-se atuante na escola, inclusive foi ex-membro do Conse-

lho Escolar, contudo desconhece alguns conselhos, como o Familiar e o Discente, percebe 

pouca atuação e envolvimento, reconhecendo a necessidade de orientação e formação dos alu-

nos. Complementando essa reflexão feita pela PAF10 sobre o Conselho Familiar, o PVG11 faz 

a seguinte ponderação: “[...] apesar de existir no documento legal, ainda não é do conhecimento 

 
45 Esse quadro também está disposto no capítulo 1.  
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de todo grupo e, nunca existiu na prática, ações desenvolvidas na escola por esse conselho” 

(PVG11, 09/02/2021, 3º Encontro).  

Discutindo ainda sobre a pouca participação dos pais/famílias, o PAF12 corrobora essas 

reflexões, avaliando, em seu discurso, se tal participação seria sinônimo de não preocupação 

com a vida escolar dos filhos. 

 
Aqui na escola, trabalho com quase 500 alunos e quando reunimos com o 
Conselho de Classe e posterior reunião com os pais/familiares verificamos 
que há um distanciamento dessas famílias, que no geral, participam um 
quantitativo mínimo de 10 ou 15 pais. Há alguns anos, trabalhei em uma 
escola menor do 1º ao 5º ano no município em que a participação das famílias 
era mais efetiva, porém, no Colégio Álvaro Henrique Santos, sempre me ques-
tionei: será que a preocupação de muitas famílias é somente quando os 
filhos estão menores, na fase inicial dos estudos do 1º ao 5º ano e, quando 
estes crescem e se matriculam do 6º ao 9º ano não precisam se preocupar? 
(PAF12, 11/02/2021, 4º Encontro, grifos nossos). 
 

Outra docente, PAF13, também se posiciona sobre essa questão da presença dos pais/fa-

mília nas reuniões promovidas pela escola, destacando que  

 
[...] na maioria das reuniões, é um quantitativo mínimo de familiares que apa-
recem, geralmente são pais de alunos que não apresentam problemas de indis-
ciplina. [Os familiares daqueles] estudantes que têm maiores dificuldades 
(aprendizagem ou indisciplina) não aparecem, essa é a maior dificuldade” 
(PAF13, 11/02/2021, 4º Encontro).  

 
Vejamos qual a percepção dessa mesma docente sobre a participação dos pais/família, 

especificamente, no Conselho Familiar: 

 
A escola trabalha com um público periférico e o que se percebe é que a família, 
comparece na escola esporadicamente para resolver situações de dificuldade 
com os alunos, pois, não tem a responsabilidade com as ações participati-
vas na gestão escolar, não sabe se por falta de orientação ou o público que 
convivemos, mas percebemos a presença dos pais na escola, geralmente, 
nas situações para resolver problemas com os filhos (PAF13, 11/02/2021, 
4º Encontro, grifos nossos). 
 

Pelo ponto de vista da docente citada anteriormente, os pais/famílias comumente procu-

ram a instituição escolar para solucionar problemas relacionados aos estudantes. Na sequência, 

ela complementa que esses pais/famílias têm um perfil bem característico, são pessoas que “[...] 

trabalham, chegam em casa tarde, outros, são estudantes que vêm de uma realidade de pais 

separados, moram com avós, tios... Então, em meio a essa problemática, o que a escola pode 
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fazer para aproximar essas famílias?” Corroborando a discussão em torno dessa problemática, 

a PAI14 pondera: 

 
As reuniões de pais devem ser fortalecidas, não somente para falar de situ-
ações problemas dos estudantes, mas para compartilhar e interagir com a 
comunidade acerca das atividades/ações e projetos sociais que a escola 
possa vir a participar e desenvolver. É pensar com a coletividade em novas 
estratégias/ações, de modo que a escola consiga resgatar essa participação le-
gal e constitucional das famílias estarem mais comprometidas com as ativida-
des fins da unidade de ensino, que reverbera no acompanhamento das apren-
dizagens dos estudantes em todas as áreas de conhecimento na escola (PAI14, 
11/02/2021, 4º Encontro, grifos nossos). 

 
Dando sequência à suas reflexões, PAI14 também aponta que “a escola deve buscar 

parcerias com outras instituições sociais e educacionais, no sentido de promover palestras, cur-

sos profissionalizantes entre outras atividades que sejam do interesse da comunidade”. Isso, na 

sua visão, pode “aproximar tanto os alunos quanto os seus familiares do processo decisório”, 

ou seja, o envolvimento em ações, como “planejamento de atividades culturais e oficinas de-

senvolvidas no interior da escola”, acaba se tornando um meio de atrair esses sujeitos inicial-

mente para atividades mais simples, para, posteriormente, envolvê-los nas questões dos meca-

nismos de gestão democrática. 

A fala da PAF15, no terceiro encontro, reforça as discussões realizadas durante o quarto 

encontro, pois afirma que é preciso “motivar e mobilizar todos os segmentos, familiares, do-

centes, discentes, e funcionários, para juntos pensarem a escola em seu conjunto”. Entretanto, 

ela relata que no contexto escolar “há muito tempo, temos uma minoria de pais/familiares que 

participam na escola durante o ano letivo para acompanhar a aprendizagem dos estudantes, 

enquanto outros comparecem apenas no final do ano para saber se o filho(a) foi aprovado ou 

não”. 

Outra docente, PAF16, no terceiro encontro, relata sua experiência em outra escola e 

pontua muitas vezes que devemos atrair os pais para virem à escola, devemos criar momentos 

para trazê-los:  

 
[...] trabalhei em uma escola onde promovia festejos juninos e formaturas, 
buscando essa participação das famílias, para que pudesse conhecer as políti-
cas da escola, porque se não atrairmos para virem, é uma coisa que eles nunca 
irão saber, pois temos pais, de vários segmentos da sociedade. (PAF16, 
09/02/2021, 3º Encontro).  
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Segundo a compreensão de PAF17, também no terceiro encontro, temos: “os resultados 

da pesquisa nos alertam que, as famílias e alunos não estão envolvidos no processo de gestão. 

Não enxergamos muitas ações na escola que motivem e envolvam essas famílias para a partici-

pação” (PAF17, 09/02/2021, 3º Encontro). Depois, a docente complementa sobre “a necessi-

dade da presença dos pais/famílias no cotidiano da escola”. Nesse sentido, PAF17 acredita que  

 

[...] o primeiro passo a ser dado pela escola é buscar meios para alcançar o 
máximo de aproximação dos familiares e instruí-los acerca dos seus direitos e 
deveres. Quanto aos discentes subtende-se que, devido ao fato deles já estarem 
no ambiente escolar diariamente, seja mais fácil obter a participação deles, por 
mais que também necessitem conhecer esses direitos e deveres e as normativas 
do Conselho Discente (PAF17, 09/02/2021, 3º Encontro). 

 
Argumentando ainda sobre a participação, PAF18 menciona a própria investigação em 

curso, como um caminho para buscar conhecer quais são/serão as causas que impedem a parti-

cipação das famílias e dos discentes, contudo destaca que  

 
[...] infelizmente o pesquisador não conseguiu realizar a Pesquisa-Ação e en-
volver esses sujeitos, por conta da Pandemia” e, em seguida, explica que caso 
fosse feita a pesquisa-ação com as famílias e discentes “o principal ponto de 
investigação seria tentar descobrir qual o nível de conhecimento deles em re-
lação à essas políticas e seria interessante aplicar um questionário [...] para 
tentar entender o lado deles e depois inseri-los. Precisamos conhecer esse pro-
cesso prático e depois trazermos para essa discussão, para conscientizá-los 
acerca do seu papel (PAF18, 11/02/2021, 4º Encontro).  
 

Para o docente PAF18, a escola precisa encontrar um mecanismo para aproximar as 

famílias e, mais do que isso, dar condições para elas conhecerem e apropriarem-se das políticas 

públicas educacionais relacionadas à gestão democrática. Outra docente, PAF19, no quarto en-

contro, relata sua experiência nas reuniões de pais/famílias ou em outras ocasiões quando os 

pais/responsáveis são convocados para estarem na escola.   

 
[Quando os pais são chamados para tratar de assuntos relacionados à] indis-
ciplina de algum discente, quando as vezes enviamos um recado para os 
responsáveis comparecerem, não obtemos um retorno imediato dos res-
ponsáveis, que muitas vezes somente comparecem quando o discente é 
suspenso na condição de entrar com a presença do responsável. Quem não 
está nem aí para isso? O aluno que não está se importando em faltar na escola, 
porque está com o aval da mesma que não pode vir? O pai que tomou consci-
ência ou não, pode acontecer do estudante não ter entregue o comunicado para 
que ele venha? A escola que passou três quatro dias e não tomou providência 
de ligar ou ir atrás para saber porque não apareceu? Esse é o problema, ah 
vamos desenvolver estratégias, para que? Para quem? Que grupo essa pessoa 
está inserida e qual estratégia tenho que desenvolver para aquele grupo? O 
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que vemos na escola é que, os pais que têm um conhecimento um pouco 
maior, um grau de cultura melhor, um emprego mais esstável e ganham 
um pouco melhor, são aqueles que mais procuram saber do andamento 
do filho na escola (PAF19, 11/02/2021, 4º Encontro, grifos nossos).  

 
As palavras da docente complementam as discussões feitas anteriormente sobre a au-

sência dos pais/responsáveis na escola e, ao mesmo tempo, critica o grupo pelo insucesso na 

participação das famílias e estratégias utilizadas. Ela chama a atenção para algumas questões: 

a ausência de alguns familiares quando se trata de estudantes com problemas; estudantes com 

problemas na escola e que não são cobrados/acompanhados devidamente pelos seus familiares; 

a ausência de acompanhamento das famílias leva os estudantes a se sentirem desmotivados e 

desobrigados dos compromissos com a escola; a ausência do controle da escola sobre essas 

ausências e situações dos estudantes. A escola necessita acompanhar, de acordo com a PAF19, 

se o aluno comunicou ou não aos pais/responsáveis sobre a necessidade de sua presença à es-

cola; se a escola agiu/comunicou de outro modo, para a informação chegar até os familiares; se 

os pais/familiares estão sabendo que seu(sua) filho(filha) está com algum problema na escola.  

Com as ponderações da PAF19, o grupo concordou que as estratégias da escola para 

sanar esses problemas depende do comprometimento de todos, para isso ressalta que é preciso 

conhecer o alunado que a escola atende para saber como agir coletivamente. Parte do grupo 

salienta que as questões de ordem cultural, social e financeira também podem comprometer a 

participação desses sujeitos nas atividades escolares. 

Depois de fazer a crítica às famílias por se ausentarem da escola, a docente PAF19 re-

toma a fala e realiza uma reflexão sobre a possível ausência daqueles pais/famílias que não se 

fazem presentes nas reuniões realizadas pela escola ou até mesmo quando são convocados pela 

escola para algum esclarecimento sobre os estudantes:  

 

[...] não comparecem, pois, a maioria está trabalhando, está em mais de um 
emprego, a mãe as vezes é do lar, mas que também para o seu sustento trabalha 
de faxineira, cozinheira, merendeira, serviços gerais de hotéis e comércios 
em geral, levanta muito cedo, cansa muito, chega em casa está cheia de ser-
viços e desanima de sair ainda para vir a escola. As que moram em outros 
bairros em que os filhos dependem de transportes escolar, esses então, são 
os mais complicados. Agente pode caminhar buscando todas as estratégias 
possíveis para a resolução dos problemas, mas, o problema da escola pú-
blica, é FINANCEIRO, a base desses problemas, é FINANCEIRO, essas 
famílias correm atrás primeiro do sustento dentro da casa, o resto, eles 
vão encaixando e quando têm uma dificuldade de eles virem de outras loca-
lidades que dependem de pegar transporte coletivo no valor de 5 reais. Assim, 
o problema encontra-se em dois pilares: FINANCEIRO E CULTURAL, 
porque, o que é prioridade para eles, o TRABALHO e o DINHEIRO para o 
sustento das famílias, depois é que vem o restante, “esse depois é que é o 
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problema” porque, se fôssemos pensar ao contrário, diríamos, vamos estu-
dar, nos dedicar porque com o estudo, tenho condições de melhorar meu 
financeiro, mas não pensam assim, mas ao contrário (PAF19, 11/02/2021, 
4º Encontro, grifos nossos). 

 
As palavras da PAF19 esclarecem a real situação econômica, social e financeira viven-

ciada pelos estudantes da escola pública e das suas respectivas famílias, que priorizam o sus-

tento de seus(suas) filhos(as) e não conseguem adequar essa obrigação/compromisso com o 

tempo necessário para o acompanhamento da vida escolar dos(das) estudantes. Diante dessas 

reflexões, o grupo tem dificuldade em estabelecer estratégias para que as famílias venham à 

escola e participem da vida estudantil de seus filhos(as).    

A mesma docente continua sua fala externando que a frequência nas reuniões é muito 

maior quando se coloca na pauta algum benefício de cunho financeiro/social e cita: “Mexeu no 

Bolsa Família, a reunião lota”. Sinaliza ainda que é necessário “reforçar o compromisso das 

famílias a participarem das reuniões e outras atividades da escola”. Continua: “o recebimento 

do Bolsa Família deve se for condicionado tanto ao aluno estar matriculado quanto aos pais/fa-

mílias serem frequentes nas reuniões da escola, e quem sabe até mesmo, a própria escola entre-

gar o referido vale” (PAF19, 11/02/2021, 4º Encontro). 

Esse debate também apareceu no terceiro encontro, quando PAI20 apresenta argumen-

tos segundo os quais os pais precisam ter consciência de que a presença deles é fundamental 

para o desenvolvimento escolar dos seus filhos.  

 
No passado na escola, as reuniões de pais eram mais frequentes, é tanto que, 
em 2009, em nossos movimentos, ano em que assassinaram os professores de 
nossa escola, dificilmente não tinha vários pais para nos apoiar, saiam nas ruas 
o movimento de pais, ajudando a escola resolver os problemas. Precisamos 
estar atento aos problemas financeiros, mas nada impede da escola, buscar e 
reforçar estratégias que atraiam essas famílias se conscientizarem de sua par-
cela de compromisso e responsabilidade (PAI20, 09/02/2021, 3º Encontro). 

 
Ainda sobre a ausência das famílias na reunião da escola, no quarto encontro, PAF21 

chama atenção quando são apresentados/discutidos os resultados da pesquisa: 

  
[...] deveríamos ter a presença da direção no geral, porque, só presenciamos 
aqui, a vice, porque, isso é importante, tendo em vista que demanda nosso 
tempo, discutir e ver as necessidades da escola, isso inclusive foi objeto do 
estudo realizado pelo pesquisador, mostrando um resultado um pouco nega-
tivo [...] é importante, a gestão estar presente nessas discussões, porque a gente 
não pode trabalhar isolado (PAF19, 11/02/2021, 4º Encontro).  
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Nesse momento do diálogo sobre a gestão escolar, um aspecto ficou evidenciado pelo 

grupo: não basta somente a eleição de direção da escola para justificar a gestão democrática, é 

preciso envolvimento de todo o grupo da escola. Uma outra docente, PAF21, acrescenta:  

 
[...] do mesmo modo que o docente é avaliado a partir dos resultados do seu 
trabalho, compreendo que todas as pessoas que pertencem aos diversos seg-
mentos da escola: famílias, funcionários e gestão escolar, também deveriam 
passar por um processo de autoavaliação (trimestral, quadrimestral ou semes-
tral) (PAF21, 11/02/2021, 4º Encontro). 

 
Ainda sobre a questão da gestão democrática e a eleição da direção da escola, o PAF22 

apresenta um posicionamento a respeito da compreensão dos docentes:  

 
A maioria dos docentes talvez começaram a trabalhar no modelo quando ainda 
era indicação de diretor, mas atualmente é preciso indagar: até que ponto essa 
gestão democrática da escola em se tratando do processo eletivo, não se tornou 
uma cilada para nós? Por que compreendo que a gestão democrática é para 
mostrar caminhos, igual estamos fazendo aqui hoje, com as diversas pon-
derações dos colegas. Ao invés de apontarmos caminhos, muitas vezes, temos 
que resolver tudo, por exemplo, sobre esse retorno às aulas, estamos dialo-
gando entre nós que algumas possibilidades poderão ou não dá certo, mas 
quem está apontando caminhos são eles, e a escola que tem que correr 
atrás para viabilizar papel, impressora, internet, computador, etc. Ou 
seja, assumimos a responsabilidade do Estado, que coloca toda responsabili-
dade disso tá certo, para algo que eles estão apontando. Nós apontamos uma 
direção, mas nunca caminhamos juntos, pois parece que é mais conveniente 
para o Estado não aceitar ouvir a voz dos profissionais da educação, que pre-
fere caminhar na contra mão (PAF22, 11/02/2021, 4º Encontro, grifos nossos). 

 
Na tensão do debate sobre a eleição da direção da escola e a gestão democrática, PAI23 

pede a palavra e relata: 

 
[...] falta cobranças nas prestações de contas dos nossos trabalhos. Não 
quero falar de gestão escolar, porque, uma escola nesse porte, as vezes é um 
Conselho de Classe que precisa de dois dias para se reunir, como que já acon-
teceu da escola ter que adaptar aos horários, dada as exigências da Secretaria 
de Educação, quando nós precisávamos de mais dias, para discutirmos 
acerca das especificidades e dificuldades de aprendizagem dos alunos que 
não conseguiram avançar nas diversas áreas do conhecimento, de modo 
que consigamos envolver mais, tanto as famílias quanto os docentes e ges-
tores. Então, esses momentos de discussão coletivo devem ser mais fre-
quentes na escola, e as vezes a escola se orienta pela Secretaria de Educação, 
de que tem que ter aula com o aluno e, quando a coordenação, solicita um 
dia para reunir, refletir e resolver tal problema, as vezes não encontramos 
tempo. Temos a necessidade de prestação de contas do nosso trabalho, ava-
liando o que avançou ou não. Então, esse trabalho apresentado pelo pesqui-
sador seria interessante refletir sobre nossas práticas, pois, nós estamos vi-
vendo esse momento parado, que deve servir de reflexão, para verificarmos o 
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que deu certo e o que ainda precisa avançar (PAI23, 11/02/2021, 4º Encontro, 
grifos nossos). 

 
A fala de outra professora, logo depois da colocação de PAI23, enfatiza outro meca-

nismo da gestão democrática existente na escola, o PPP, e esclarece a importância do conheci-

mento e conscientização dos docentes sobre o referido documento. 

 
Deve perpassar por todos nós docentes, para que possamos reforçar nossas 
reflexões práticas junto as famílias. Analisando os dados sobre o PPP, me 
questiono: porque muitos docentes ainda desconhecem o PPP da escola, 
talvez por não participarem efetivamente para que o mesmo possa funcionar. 
Penso que, todos precisamos fazer um pedacinho, desde o pai/família, o 
docente, o coordenador, zelador, gestor, ou seja, todos têm, precisam par-
ticipar dentro do PPP. Por isso ele é distante para nós professores, porque, 
enquanto alguns fazem os outros não aparecem nos dias das discussões e assim 
desconhecem o documento. O PPP deve ser algo nosso de todas as áreas do 
conhecimento, por isso ele demanda participação, desde os pais até o profes-
sor e toda comunidade escolar que são as pessoas que envolvidas em os espa-
ços da escola (PAF24, 09/02/2021, 3º Encontro, grifos nossos). 
 

Após a realização desses diálogos coletivos, apresentados anteriormente, elaboramos 

uma síntese, em formato de um plano, em que elencamos as ações demandadas pelo grupo, 

visando aperfeiçoar, valorizar e qualificar o funcionamento dos mecanismos de participação 

existentes na escola. Conforme identificamos, a escola tem uma série de mecanismos de gestão 

democrática instituídos, embora nem todos estejam de fato se efetivando na prática. As ações 

indicadas pelo grupo estão explicitadas no Produto Educacional (Apêndice I), resultante de todo 

esse processo investigativo junto ao Colégio Professor Álvaro Henrique Santos.  

 

4.1 Produto Educacional 

  

 De acordo com o item 4.3, da Resolução CONSEPE (2019, p. 8)46, “o Produto Educa-

cional deverá ser apresentado no final da dissertação e terá paginação própria, não seguindo a 

ordem de numeração do Trabalho Final de Conclusão de Curso”. Nesse contexto, apresentamos 

uma breve descrição do Plano de Ação de fortalecimento das atividades/ações dos instrumentos 

de participação do Colégio Municipal Prof. Álvaro Henrique Santos de Porto Seguro/BA, ela-

borado pelo pesquisador, juntamente com o coletivo de professores(as), gestores(as) e coorde-

nadores(as), sistematizado em cinco ações: 1) Realização de estudos e formações bimestrais, 

 
46 Disponível em: http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/formacaodeprofessores/2020/ppge-qualifi-
cacao.pdf. Acesso em: 20 de jul. 2021. 
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com objetivo de aprofundar conhecimentos acerca dos documentos legais da escola, conside-

rando as necessidades e especificidades das ações a serem planejadas e desenvolvidas a partir 

da realidade vivenciada pela comunidade escolar, com a participação e envolvimento dos do-

centes, gestores e coordenadores, buscando ampliar e socializar esses conhecimentos junto aos 

conselheiros, pais/familiares e discentes; 2) Implementação do Conselho Familiar a partir do 

segundo semestre de 2021, tendo em vista que o conselho mencionado está normatizado há 

quase seis anos no Regimento Interno, tendo como função central auxiliar a Equipe Gestora e 

o Conselho Escolar na busca e consolidação de uma educação de qualidade, mas na prática, foi 

confirmado a sua inexistência; 3) Implantar o Dia da Família na Escola, bem como normatizar 

nos documentos legais a partir do segundo semestre de 2021, entendendo que a participação da 

família na escola, no contexto de gestão democrática, exige muito mais do que buscar informa-

ções sobre o rendimento escolar dos estudantes, entendendo que essa ação é o início do processo 

de aproximação das famílias; 4) Elaboração de um termo de compromisso, contendo as infor-

mações básicas dos documentos do colégio, projetos e normativas da escola, como estratégias 

para estimular a participação dos usuários (além disso, pretende-se firmar e fortalecer as parce-

rias e aproximação das famílias, nas reuniões e demais atividades/ações e deliberações a serem 

planejadas, organizadas e executadas no interior da escola); 5) Promover discussões e reflexões 

acerca da revisão e atualização do PPP da escola, mobilizando e motivando a comunidade es-

colar e local para a importância da participação dos diversos segmentos, por meio de reuniões 

mensais a serem realizadas pelo grupo de participantes desta pesquisa. Esta produção tem por 

finalidade, propiciar o fortalecimento das políticas educacionais na gestão escolar pelo viés das 

experiências de participação dos sujeitos, nos diversos segmentos da escola pública da rede 

municipal de ensino de Porto Seguro-BA.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 151 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentamos as reflexões relacionadas à investigação realizada no Colégio Municipal 

Professor Álvaro Henrique Santos, que se localiza em Porto Seguro-BA. Tais análises dizem 

respeito ao estudo de como se dá a participação dos sujeitos inseridos no contexto da respectiva 

escola, especificamente no desenvolvimento das ações que estão ligadas à gestão escolar. Todo 

esse estudo foi feito a partir da compreensão da gestão democrática do ensino como um dos 

elementos fundamentais para a construção de uma educação de qualidade47.  

Todo o trabalho desenvolvido decorre da minha motivação como pesquisador na busca 

por compreender como vem sendo construída a participação coletiva das comunidades escolar 

e local48, ancoradas na legislação brasileira. Desse modo, a realização dessa investigação partiu 

das seguintes questões de pesquisa: de que modo o Colégio Municipal “Prof. Álvaro Henrique 

Santos”, de Porto Seguro/BA, vem desenvolvendo ações no contexto escolar que caracterizam 

formas de gestão democrática do ensino, considerando os princípios constitucionais de igual-

dade, liberdade, pluralismo de ideias e qualidade, previstos no artigo 206 da CF/1988, acerca 

da educação como direito de todos brasileiros e brasileiras? Como se dá a participação dos 

diferentes segmentos da escola na gestão escolar?  

Para responder às questões de pesquisa e aos objetivos deste trabalho realizamos uma 

breve apresentação das políticas públicas educacionais no cenário brasileiro, tendo em vista que 

não podemos esquecer que houve muita luta da sociedade civil em prol da democracia no de-

correr do século XX e tais movimentos fortaleceram-se, especificamente na década de 1980, 

quando Brasil vivenciou uma travessia da ditadura militar à redemocratização. De acordo com 

Frigotto e Ciavatta (2006), a questão democrática assume centralidade nos debates e nas lutas 

em todos os âmbitos da sociedade ao longo dessa década. 

 
47 Segundo Dourado (2020, p. 18), “uma educação de qualidade implica, considerar a multiplicidade desses aspec-
tos, como resultado de processos coletivos e democráticos, articulados à concepção de educação e qualidade social, 
às condições de acesso e permanência, aos sujeitos envolvidos no processo e suas condições concretas, à dinâmica 
formativa e aos aspectos político-pedagógicos que consubstanciam o ato educativo, envolvendo a aquisição e a 
produção de conhecimentos e saberes significativos, a avaliação formativa, a definição coletiva de base comum 
nacional que garanta a unidade na diversidade. É preciso pensar em processos avaliativos mais amplos, vinculados 
a projetos educativos democráticos e emancipatórios, contrapondo-se à centralidade conferida à avaliação como 
medida de resultado, que se traduz em instrumento de controle, ranqueamento e competição institucional”.  
48 O termo “comunidade” é utilizado por Paro (2017, p. 31) para se referir ao conjunto de professore/as, coorde-
nadores/as, gestores/as, funcionários, discentes, pais/famílias, que ou “por residirem no âmbito regional servido 
por determinada escola, ou terem fácil acesso físico a ela, são usuários, efetivos ou potenciais, de seus serviços”. 
O autor acrescenta que esses segmentos citados tomam as decisões, construindo coletivamente a autonomia da escola. 
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Compreender esse contexto de correlação de forças de disputa de políticas educacionais 

e de projetos de educação fundamentados foi importante porque evidenciou os desafios de efe-

tivação do princípio constitucional da gestão democrática no contexto da gestão educacional e 

gestão escolar. Um dado importante sobre os desafios da gestão escolar em uma perspectiva 

democrática e de participação encontrado no levantamento bibliográfico foi que os professores, 

coordenadores e gestores escolares não compõem o conjunto desses estudos, o que nos leva a 

inferir que há um entendimento de que esses sujeitos são naturalmente democráticos, não reco-

nhecendo que esse grupo também carece de formação e aprendizagem sobre o cotidiano escolar 

em perspectivas democráticas. 

No âmbito municipal, identificamos que o município de Porto Seguro instituiu meca-

nismos de gestão democrática, como a legislação que rege a eleição de diretores na rede muni-

cipal, o PME, o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, que garante os 

direitos e a valorização dos profissionais da educação, e a lei que institui os conselhos em âm-

bito municipal. No contexto da escola, identificamos também mecanismos de gestão democrá-

tica, como a eleição de diretores(as), o PPP, o Regimento Interno e os Conselhos Escolar, de 

Classe, Família e Discente.  

Também foram importantes as informações obtidas, no contexto escolar, com os(as) 

professores(as), coordenadores(as) e gestores(as), a partir do questionário-disgnóstico, o que 

nos possibilitou perceber como acontece a participação dos pais/responsáveis, docentes e ges-

tores escolares no interior do Colégio pesquisado.  

Contudo, mesmo identificando a existência desses mecanismos, nos diálogos com os 

grupos e pelas informações obtidas, os mecanismos de gestão democrática estão distantes dos 

sujeitos inseridos no contexto escolar e inoperantes nas atividades/ações da escola. Com base 

nessa constatação do grupo, nos diálogos e nas discussões, pudemos identificar quais os pro-

blemas existentes que impedem ou dificultam a participação da comunidade escolar nos meca-

nismos de gestão democrática. 

As reflexões realizadas com a equipe escolar sobre os resultados da pesquisa, a partir 

das experiências dos participantes, levaram-nos a pensar nas informações levantadas, nas pos-

síveis soluções para os problemas apontados. O grupo, ao longo dos quatro encontros realizados 

no Colégio, inspirados na pequisa-Ação defendida por Thiollent (2011), identificou problemas, 

discutiu sobre eles e propôs soluções. A relevância desse trabalho, nesse sentido, revela-se jus-

tamente na compreensão de que as ciências humanas são essencialmente ciências de interação 
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entre sujeitos e objetos de pesquisa, pois não se trabalha sobre os outros, mas sempre com os 

outros, de modo cooperativo e participativo (THIOLLENT, 2011). 

Desse modo, o grupo elaborou um plano de ação, instituído como “Produto Educacio-

nal”, para além da exigência do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educa-

ção/PPGE da UESC. O Plano de Ação foi produzido com base nos problemas detectados com 

a equipe escolar, docentes, coordenadores(as), gestores(as), a partir das demandas identificadas 

por esse grupo e com ações que futuramente possam promover práticas de participação dos 

diferentes sujeitos da escola no ambiente escolar. 

Visualizamos, assim, um caminho para refletir sobre a democratização da escola em 

uma perspectiva de qualidade e direcionamos a atenção para a relevância dos princípios de 

construção da gestão democrática, trilhando o caminho da participação e da possível melhoria 

da qualidade da educação na escola, cuja finalidade é a aprendizagem dos discentes em sua 

totalidade. 

Ressaltamos que a construção de uma gestão escolar democrática pressupõe, na concepção 

de Dourado (2006), a transformação da escola que temos e a construção de uma nova escola 

pública e popular, na qual tenhamos processos de participação e de gestão que envolva a comu-

nidade. Nesta perspectiva, retomamos o conceito de práxis, na perspectiva de Vázquez, que é 

apresentada como atividade da consciência e material do homem social, com vistas à interpre-

tação do mundo e sua transformação. A partir dessa compreensão de práxis, consideramos im-

prescindível o redirecionamento da gestão escolar para que os laços entre os indivíduos que 

compõem a comunidade escolar e a gestão sejam de fato estabelecidos e solidificados sob o 

ponto de partida da práxis na vida social. 

Sendo assim, entendemos que embora sejam importantes as leis e documentos existen-

tes, é essencial que na prática possamos visualizar práticas realmente democráticas. É preciso 

haver participação de fato dos sujeitos inseridos no contexto escolar. Apesar da relevância dos 

espaços de participação apresentados pelo colégio, como o Conselho Familiar, muitos não estão 

solidificados, ou seja, ficou visível que a unidade de ensino não obteve avanços, no sentido de 

concretizar o mencionado conselho. A comunidade escolar necessita conhecer para participar, 

e contribuir com a escola.  

A participação na escola pressupõe a partilha de poder, na execução e nas tomadas de 

decisões. Para isso, a escola precisa ter uma estrutura administrativa adequada à realização de 
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objetivos educacionais, segundo os interesses dos trabalhadores, prevendo mecanismos que fa-

cilitem e estimulem a participação de pais/famílias e membros de toda a comunidade nas deci-

sões tomadas nas escolas.  

A participação prevista na CF de 1988 e na LDBEN nº 9394/96 é defendida por Paro 

(2017) como possibilidade para os indivíduos atuarem de forma conjunta e superarem as ex-

pressões de alienação, passividade, autoritarismo e centralização. Participar implica necessari-

amente compartilhar poder e responsabilizar a todos os indíviduos pelas decisões tomadas co-

letivamente.  

 Foi com esses objetivos que o grupo elaborou o plano de ação apresentado neste trabalho 

como Produto Educacional, pressupondo a necessidade de ocupação dos espaços, como o Con-

selho Discente e de Família. 
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ANEXO A 
 

         Carta Convite 
 

Porto Seguro, 01 de fevereiro de 2020. 
 
Ao Ilmº. 
Srº. Edvaldo Santos Oliveira 
Diretor (a) do Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos 
Porto Seguro – Bahia 
 
 
Prezado Senhor, 
 
Gostaríamos de convidar V.Sa. e Vices diretores (as), Coordenadores/as e Professores/as do 
Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos para participar da Pesquisa “A GESTÃO 
DEMOCRÁTICA COMO INSTRUMENTO DE FORTALECIMENTO DA EDUCA-
ÇÃO DE QUALIDADE: experiência de uma escola pública de Porto Seguro-BA” do Mes-
trando José Feliciano dos Santos, Professor da Rede Municipal de Porto Seguro. Esta pesquisa 
está vinculada ao Programa Mestrado Profissional em Educação/PPGE, da Universidade Esta-
dual de Santa Cruz. Propomos como primeiro contato de apresentação da pesquisa e seus obje-
tivos o dia 13/04/2020 (terça-feira), às 14h, no referido Colégio. 
 
 
 
Certos de contarmos com as vossas presenças antecipamos nossos agradecimentos.  

 
_________________________ 

José Feliciano dos Santos  
Pesquisador 

jfelicianosantos@hotmail.combr 
73-98141-1919 

___________________ 
Emilia Peixoto Vieira 

Orientadora 
emilcarl28@hotmail.com 

73-99138-2800 
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ANEXO B 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO - PPGE 
LINHA DE PESQUISA 2: POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO ESCOLAR 

 
QUESTIONÁRIO-DIAGNÓSTICO 

 
Prezado Docente, Coordenador/a e Gestor/a, 
 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar como se dá a participação dos sujeitos que 
compõem a escola pública municipal de Porto Seguro/BA na gestão escolar para a construção 
de uma educação de qualidade. Pretende-se contribuir com a educação de qualidade na escola 
pública, a qual é construída diariamente pormuitos profissionais da educação. Sua participação 
é importante nestapesquisa. Seu nome e suas respostas também serão mantidos no anoni-
mato.  
 
Nome: 
______________________________________________________________________ 
 
1. Identificação – Perfil dos/as Docentes da Escola 
1.1 Idade: ___________2. Sexo: (   ) masculino   (   ) feminino  
1.2. Tempo de serviço na rede pública de educação municipal de Porto Seguro:_________ 
1.3. Tempo de serviço na educação:__________ 
1.4. Tempo de serviço nesta escola:__________ 
1.5. Cargo que ocupa nesta escola: ___________ 
1.6. Há quanto tempo exerce essa função nesta escola: ________ 
 
2. Formação Acadêmica 
2.1. Qual é o máximo nível de escolaridade concluído? 

( ) Graduação incompleta            ( ) Público (  ) Privado    ( ) presencial (   ) a distância     (  ) semi-presencial 

( ) Graduação Completa              (  ) Público (  ) Privado    ( ) presencial (   ) a distância     (  ) semi-presencial 

(  ) Especialização                        (  ) Público (  ) Privado    ( ) presencial (   ) a distância     (  ) semi-presencial 

(  ) Mestrado                                 (  ) Público (  ) Privado    ( ) presencial (   ) a distância     (  ) semi-presencial 

(  ) Doutorado                               (  ) Público (  ) Privado    ( ) presencial (   ) a distância     (  ) semi-presencial 

2.2. Graduação em andamento, qual curso: _____________________________________ 
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2.3. Qual curso de graduação?  ____________(   ) licenciatura  (   ) bacharelado 
Em que ano se formou? ____________ 
 
2.4. Nome da Instituição que você se formou/ou ainda faz o 
curso?_________________________________________________________________ 
 
2.5. Para conclusão do curso foi exigido Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)?   
(   ) Sim  (   ) Não 
2.5.1. Se sim, qual foi o título? _____________________________________________ 
 
2.6. Sua formação em graduação está ligada a programas especiais de governo de acesso ao 
ensino superior: 
(  ) Sim               (  ) Não 
 
2.6.1. Caso sua resposta seja positiva indique o programa: 
(  ) PROAÇÃO    (   ) PARFOR     (  ) UAB     (  ) PRONERA – Pedagogia da Terra 
(  ) Outros: ______________________________________________________________ 
 
2.7. Pós-graduado/a Lato Sensu (especialização)? (  ) Sim               (  ) Não 
2.7.1. Caso sua resposta seja positiva indique o curso:____________________________ 
2.7.2. Instituição: ________________________________ Ano Conclusão: _________ 
2.7.3. Título TCC: _______________________________________________________ 
 
2.8. Pós-graduado/a Stricto Sensu (mestrado ou doutorado)? (  ) Sim               (  ) Não  
2.8.1. Caso sua resposta seja positiva indique o Programa:_________________________ 
2.8.2. Instituição: ________________________________________________________  
         Ano Conclusão: _______ 
2.8.3. Em qual Linha de Pesquisa? ___________________________________________  
2.8.4.Título Dissertação/Tese: ______________________________________________ (  ) 

Dissertação   (  )Tese 
 
3. Sobre o Trabalho – Jornada de Trabalho na Escola 
3.1. Identifique qual a sua jornada de trabalho na Educação municipal de Porto Seguro: 
(   ) 20 horas (   ) 40 horas (   ) 60 horas (   ) Outro/a? ______________________ 
3.1.2. Caso tenha jornada de trabalho em outra rede municipal e/ou privada, indique a carga 
horária: ______ 
3.2. Identifique qual a sua jornada de trabalho nesta escola: 
(   ) 20 horas (   ) 40 horas (   ) 60 horas  (   ) Outro/a? ______________________ 
 
4. Conhecimento acerca das questões da Educação  
4.1. Você já deve ter ouvido falar do Índice da Educação Básica (IDEB). Como você avalia o 
trabalho desenvolvido na escola a respeito desse índice? 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
4.2. Pode nos descrever seu entendimento sobre qualidade da Educação. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4.3. Qual é o seu entendimento sobre Projeto Político Pedagógico. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4.4. Apresentamos abaixo um conjundo de leis nacionais e municipal de Porto Seguro/BA. As-
sinale as que você conhece e já estudou.  
(  ) Constituição Federal de 1988. 
(  ) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº. 9394/96. 
(  ) Plano Nacional de Educação (PNE) Lei nº. 13005/2014. 
(  ) Lei 11.738/2008, Lei que institui o Piso Salarial do Magistério 
(   ) FUNDEB, Lei 11.494 de 2007. 
(   ) Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
(   ) Lei nº. 1.214/2015, que rege o Plano Municipal de Educação de Porto Seguro.  
(  ) Lei nº. 1460/2018 e 1461/2018 que regem o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério de 
Porto Seguro. 
(   ) Regimento Escolar do Colégio Álvaro Henrique 
(   ) Projeto Político Pedagógico do Colégio Álvaro Henrique 
(   ) Conselho Escolardo Colégio Álvaro Henrique 
(   ) Conselho Famíliado Colégio Álvaro Henrique 
(   ) Conselho Discentedo Colégio Álvaro Henrique 
4.5. Descreva, por favor, como conheceu/estudou cada legislação assinalada:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4.6. Como são eleitos o(a) diretor(a) e vice diretor(a) da rede pública municipal de Porto Se-
guro? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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5. Gestão Escolar e participação 
5.1. Identificamos que no Colégio Álvaro Henrique existem documento e conselhos que regem 
o trabalho na escola. Você pode descrever a função de cada um, no quadro abaixo: 
 

Documentos do Colégio  
Álvaro Henrique 

Função 

Regimento Interno do Colégio  
Álvaro Henrique 

 

Projeto Político Pedagógico (PPP) 
 

 

Conselho Escolar 
 

 

Conselho Família 
 

 

Conselho Discente 
 

 

Conselho de Classe 
 

 

 
5.2. Dos Conselhos e projeto apresentados no quadro, quais deles teve/tem sua participação na 
discussão e elaboração? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5.3. Dos Conselhos e projeto apresentados no quadro, quais deles teve/tem a participação das 
famílias na discussão e elaboração? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5.4. Dos Conselhos e projeto apresentados no quadro, quais deles teve/tem a participação dos 
estudantes na discussão e elaboração? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Atividades do Colégio e sua Participação  
6.1. Na sua opinião, qual(is) a(as) principal(is) atividade(es)/ação(ações)é(são) desenvol-
vida(s) no Colégio? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
6.2. Da(s) atividade(s) descrita(s) por você, qual(is)você participa ou participou? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



169 
 

  

 
6.3. Da(s) atividade(s) descrita(s) por você, qual(is) conta(m) com participação dos alunos, 
famílias e professores? Descreve  atividade/ação e o grupo que participa ou participou. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
6.4. Das atividades elencadas abaixo, assinala as que têm sua participação. 
( ) Participa das Reuniões do Conselho de Classe 
( ) Participa das Reuniões do Conselho Escolar 
( ) Participa das Reuniões do Conselho Familia 
( ) Participa das Reuniões do Conselho Discente 
( ) Participa do planejamento das ações da escola 
( ) Participa da elaboração de documentos como o ProjetoPolítico Pedagógico  
( )Outra participação:_____________________________________________________ 
( ) Não participa 
6.5. Como você avalia sua contribuição nas reuniões do Colégio para o desenvolvimento das 
atividades?  
( ) Não contribuo           (   ) Contribuo um pouco  (   ) Contribuo muito 
6.6. Em sua opinião, qual(is) o(os) desafio(s) o Colégio Álvaro Henrique apresenta para o 
desenvolvimento de suas atividades pedagógicas e, particularmente, para o desenvolvimento 
do seu trabalho. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Muito Obrigado! 
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ANEXO C 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 
Prezado (a) Professor (a), Coordenador (a), Gestor (a) 
 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, na pesquisa “OS ME-
CANISMOS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA COMO INSTRUMENTOS DE FORTA-
LECIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA ESCOLA PÚBLICA 
EM PORTO SEGURO/BA” que tem como objetivo analisar os modos de participação dos 
sujeitos de compõem a escola pública municipal de Porto Seguro na gestão escolar, para a cons-
trução de uma educação de qualidade. No caso de aceitar fazer parte desta investigação, o (a) 
senhor (a) participará de encontros quinzenais com um grupo formado pelos professores, coor-
denadores e gestores do ensino fundamental anos iniciais e finais da educação básica para dis-
cutirmos, 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 dos encontros. Esse 
ato poderá causar certo desconforto, mas nos comprometemos a suspender a qualquer momento 
que desejar. 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 do-
cumento, e não será, por isso, penalizado de nenhumaforma. 

Ainda, solicitamos permissão para o uso da gravação como forma de melhor apreensão 
das informações, ressaltando que preservaremos todos os dados coletados, que essas informa-
ções serão utilizadas única e exclusivamente para a execução do projeto em questão, e somente 
serão divulgadas de forma anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações 
que possa identificar o sujeito da pesquisa. 

Também garantimos que a pesquisa não representa qualquer forma de gasto, e que 
mesmo que não previsto, caso o participante tenha gastos decorrentes da pesquisa, ele será res-
sarcido pelo pesquisador. É garantido o direito a indenização se o participante tiver qualquer 
dano decorrente da sua participação na pesquisa. 

Por se tratar de uma pesquisa em que se discutem os problemas que afetam diretamente 
o trabalho docente e envolve diálogos para resolução dos problemas detectados pelo grupo, os 
conhecimentos gerados pode contribuir o repensar ação-reflexão-ação de ações que visem à 
melhoria da qualidade da educação do município, e, consequentemente, das condições de tra-
balho dos docentes dos anos iniciais e finais da educação básica. Desse modo, sua participação 
neste estudo será importante, pois os resultados deste trabalho podem fornecer subsídios para a 
elaboração de ações que promovam práticas cotidianas de participação no ambiente da escola 
pública de Porto Seguro. 

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 pes-
quisadoras 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. 

Ademais, como responsáveis por esse estudo, temos o compromisso de manter em si-
gilo absoluto todos os seus dados, declarações, opiniões. Uma vez esclarecido o objetivo da 
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pesquisa e sua participação, pedimos que assine o presentedocumento. Este formulário foi im-
presso em duas vias iguais (uma via a ser entregue ao participante). 

 
Desde já agradecemos 

 
José Feliciano dos Santos 
Pesquisador responsável 

 Josefelicianosantos65@gmail.com 
(73)98141-1919 

Emilia Peixoto 
Membro da equipe pesquisa 

emilcarl28@hotmail.com 
(73) 99138-2800 

 

Eu, , aceito participar da pesquisa intitulada “Os mecanis-
mos de gestão democrática como instrumentos de fortalecimento para uma educação de qualidade 
na escola pública em Porto Seguro/BA”. 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 penali-
zação. Fui informado (a) ainda que meus dados pessoais serão tratados confidencialmente, sem nenhum 
dano da minha integridade pessoal emoral. 
Porto Seguro-BA, /          /2019.   

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. E-mail: cep_uesc@uesc.br. Ho-
rário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 
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ANEXO D 
 

Mediação dos problemas 

Sendo a educação uma totalidade de contradições atuais ou superadas abertas a todas 
as relações, dentro da ação recíproca que caracteriza tais relações, em todas as esferas do real, 
o grupo reconhece a veracidade dos problemas no contexto da escola; todavia, na contradição, 
aponta soluções ou estratégias, no sentido de minimizar tais problemas no cotidiano escolar. 
Para tanto, sinaliza para as seguintes ações: 

 
ü Realização de estudos/formação bimestrais dos documentos e conselhos legais da 

escola com os docentes, gestores e coordenadores, de modo a possibilitar a participação de 
todos os profissionais, ampliando e socializando esses conhecimentos junto aos conselheiros, 
pais/familiares e discentes pertencentes ao colégio, com objetivo de refletir acerca do plane-
jamento e deliberações das atividades/ações compartilhadas e desenvolvidas junto a gestão 
escolar, a fim de propiciar a aprendizagem dos estudantes, com a práxis de um trabalho cole-
tivo e interdisciplinar. 

 
ü Implementação do Conselho Familiar para o segundo semestre de 2021, tendo em 

vista que ele se encontra normatizado há quase seis anos no Regimento Interno (RI), cuja 
função central é auxiliar a Equipe Gestora e o Conselho Escolar, na busca e consolidação de 
uma educação de qualidade. Analisamos que são oito importantes artigos que normatizam o 
funcionamento do Conselhos Familiar no interior da unidade de ensino fundamental, todavia, 
em quase seis anos de sua vigência, o colégio não conseguiu avançar no processo de sua im-
plementação, no interior da unidade de ensino, pois os resultados mostram que, na prática, o 
supracitado conselho inexiste, o que consequentemente, pressupõe a comprovação do distan-
ciamento das famílias nas ações e no processo decisório da escola. Por isso, entendemos que 
a participação de todos os sujeitos pertencentes à comunidade escolar precisa ser valorizada, 
defendida e estimulada no interior da escola. 

 
ü Implantação do Dia da Família na Escola, a partir do segundo semestre, considerando 

que a participação da família na escola, em um contexto de gestão democrática, requer muito 
mais que fazer visitas rápidas, apenas para saber do rendimento escolar. Há uma necessidade 
cada vez maior de chamar pais e responsáveis para o diálogo, ouvir o que eles têm a dizer 
acerca da educação dos seus filhos, discutir juntos as possibilidades de vencer os desafios que 
os alunos nos apresentam a cada dia. Nesse sentido, aponta-se para a necessidade de envolver 
a família em atividades na escola (palestras em sala de aula, participação em aulas especiais, 
etc.). 

 
ü No ato da matrícula dos estudantes, há necessidade de a escola elaborar um termo de 

compromisso, contendo as informações básicas dos documentos legais, projetos e normativas 
da escola, como estratégia para estimular a participação dos usuários, bem como firmar e 
fortalecer as parcerias e aproximação das famílias, nas reuniões e demais atividades/ações e 
deliberações a serem planejadas, organizadas e executadas no interior da escola. 

 
ü Reflexão acerca da revisão e atualização do Projeto Político Pedagógico - PPP da 

escola, por meio de reuniões mensais. Tal necessidade se confirma nas ponderações do grupo, 
ao enfatizar que “o PPP do colégio precisa ser revisado e atualizado anualmente, pontuando 
que a escola tem encontrado dificuldade de rever o documento por uma série de questões 
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internas, não mencionadas”. Essas reflexões levantadas acerca do PPP do Colégio nos direci-
onaram para as seguintes questões junto ao grupo: como a escola tem refletido sobre sua au-
tonomia legal, no sentido de mobilizar os profissionais da educação, sejam docentes ou não 
docentes, a participarem da elaboração e acompanhamento da execução do seu PPP? Qual a 
compreensão da gestão escolar acerca do PPP, como elemento que dá materialidade à gestão 
democrática da escola, haja vista que ele é a objetivação das deliberações coletivas sobre o 
processo educativo? 

  Quando defendemos o PPP e os Conselhos como elementos da gestão democrática 
participativa, estamos pensando que caminhar em um espaço micro como a escola, de forma 
coletiva, propiciará melhores condições para minimizar dificuldades e encontrar soluções para 
os problemas, bem como melhorar a qualidade da escola e aprendizagem dos estudantes. Ade-
mais, é necessária a reflexão sobre o entendimento de uma gestão da escola democrática eleita 
pela comunidade escolar, para que seja dada voz para os sujeitos quanto ao compartilhamento 
das decisões junto aos pais/familiares.  

À luz das legislações, compreendemos que a gestão democrática tem por objetivo 
estimular a participação de todos, mediando as diversas ponderações e, muitas vezes, mos-
trando que os caminhos devem ser planejados e trilhados junto às comunidades escolar e local, 
com a finalidade de assegurar o saber sistematizado aos estudantes. Nesse contexto, as refle-
xões de Paro (2017) direciona-nos para a compreensão de que a falta dessa aproximação, 
desse exercício de ouvir o outro, parece explicar em grande parte o fracasso de iniciativas 
paternalistas de gestão colegiada e de participação que, por mais bem-intencionadas que se-
jam, agem “em nome da comunidade” sem antes ouvir as pessoas e os grupos pretensamente 
favorecidos pelo processo e sem dar-lhes acesso ao questionamento da própria forma de “par-
ticipação” (PARO, 2017, p. 30). 

Diante disso, o autor explica que se esses membros da comunidade fossem questionar 
sobre a atuação da escola, teríamos a seguinte pergunta: “Se a escola não participa da comu-
nidade, por que irá a comunidade participar da escola”? Isso deveria alertar-nos para a neces-
sidade de a escola se aproximar da comunidade, procurando auscultar seus reais problemas e 
interesses. 

Proposição de estratégias para solução de problemas relacionados à participação 

Compreendemos, mediante o grau de conscientização dos sujeitos implicados na pes-
quisa, os problemas relacionados aos mecanismos de gestão democrática e entendemos que 
é preciso agir coletivamente sobre tais problemas encontrados no contexto escolar para sanar 
tais questões, provenientes da realidade da escola. Sabemos que é preciso maximizar os di-
álogos entre escola e pais/familiares, no sentido de minimizar o distanciamento. A práxis 
aqui é o grau de consciência dos problemas que foram elencados pelo grupo, é uma forma 
de tentar superá-los, o que não significa dizer que haverá mudanças.  

 
Acreditamos que estão nessa situação os sujeitos participantes que reconhecem os 

problemas, o que se pressupõe que existe um trabalho coletivo para mudança que não será 
de curto prazo; haja vista que, nesse processo, não conseguiremos uma prática criativa. To-
davia, podemos chegar a uma práxis interativa, ou seja, uma práxis que é uma consciência 
de que o processo é histórico, burocrático e historicamente estabelecido, dentro da escola. 
Trata-se de uma práxis que reconhece as dificuldades, mas não consegue avançar. 
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No contexto atual, defender a gestão democrática é pa-
pel essencial para garantir a autonomia e a qualidade da 
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nos de Educação e sua consequente materialização. 
 

                            (DOURADO, 2020). 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Plano de Ação é resultado das discussões desenvolvidas, no período de ou-

tubro a dezembro/2020 e de janeiro a fevereiro/2021, com/no grupo de professsores(as), coor-

denadores(as) e gestores(as) do Colégio Professor Álvaro Henrique Santos - (CMPAHS) de 

Porto Seguro - Bahia, e visa contribuir para o fortalecimento e implementação da gestão demo-

crática do ensino, considerando a importância da participação dos sujeitos na gestão escolar do 

CMPAHS de Porto Seguro, buscando maior integração entre os diversos mecanismos de par-

ticipação existentes no contexto escolar: Regimento Interno da escola, Conselho Escolar, Con-

selho Familiar, Conselho de Classe, Colegiado Discente e o Projeto Político Pedagógico.  

Este Plano de Ação foi elaborado também com o objetivo de cumprir a exigência do 

Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação (PPGE), da Universidade Es-

tadual de Santa Cruz (UESC), de se elaborar um produto educacional da pesquisa Gestão Es-

colar, Participação e Gestão Democrática: experiências de participação em uma escola pú-

blica de Porto Seguro/BA, que tem como pesquisador José Feliciano dos Santos e, orientadora 

Prof.ª Dr.ª Emilia Peixoto Vieira. 

A expressão “participação dos sujeitos” refere-se aos integrantes das comunidades es-

colar e local, usuários/as dos serviços da escola e à percepção desses sujeitos sobre os meca-

nismos de gestão democrática e participação na gestão escolar. Nesse processo de diálogo, 

apropriamo-nos da pequisa-ação defendida por Thiollent (2011), que consiste em resolver ou, 

pelo menos, esclarecer os problemas da situação observada, sob as experiências participativas 

dos docentes dos três segmentos ligados diretamente à escola, no âmbito da educação na rede 

municipal de ensino: Professores(as), Coordenadores(as), Gestores(as). Todos esses segmentos 

refletiram sobre a realidade do espaço escolar, à luz da categoria complementar da totalidade, 

analisada por Cury (1987) e Gramsci (1978). 

A elaboração deste material tem base nas reflexões, análises e interpretações realizadas 

por meio da ação planejada, no movimento e na postura dialética dos docentes do referido 

colégio, lócus da pesquisa localizado no município de Porto Seguro/BA. Em relação à legisla-

ção, apoiamo-nos em diretrizes e documentos legais da educação, a saber: Constituição Federal 

de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) - Lei nº 9.394/1996; Plano Nacional de 

Educação (PNE. 2001-2011), instituído pela Lei n. 10.172/2001; Plano Nacional de Educação 

(PNE, 2014-2024), instituído pela Lei nº 13.005/2014, Plano Municipal de Educação, instau-

rado pela Lei nº. 1240/2015, Estatuto e Plano de Carreira do Magistério, revisados pelas Leis 
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nº. 1460/2018 e 1461/2018. O resultado dessa produção coletiva, que consistiu em ouvir a 

comunidade escolar e local, está sistematizado nas seguintes temáticas: participação, gestão 

escolar democrática, implementação e autonomia de conselhos e colegiados; necessidade de-

formação para docentes e representação dos conselhos.  

Nesse contexto, apresentamos o Plano de Ação de fortalecimento das atividades/ações 

dos instrumentos de participação do mencionado colégio Professor Álvaro Henrique Santos de 

Porto Seguro/BA, produzido com o coletivo de professores(as), com a realização de quatro 

encontros coletivos com os participantes da pesquisa, sendo dois na modalidade remota, via 

plataforma Google Meet, e dois presenciais49. Os encontros duraram em média 1 hora e meia e 

foram realizados nos dias 21 de dezembro de 2020 e 08, 09 e 11 de fevereiro de 2021. Contudo, 

as discussões, que deliberaram para a elaboração tais ações, aconteceram na passagem dos dois 

últimos encontros, especificamente nos dias 09 e 11 de fevereiro de 2021. 

Os encontros com diálogos coletivos foram momentos importantes do trabalho, haja 

vista que os sujeitos são conhecedores da realidade em que estão inseridos e podem contribuir 

para resolver determinadas situações (THIOLLENT, 2011). Além disso, os diálogos permitiram 

a construção mais planejada de informações, conhecimentos e reflexões acerca do objeto estu-

dado, bem como a busca por resolução para as problemáticas discutidas pelo grupo. Nesse sen-

tido, as discussões exibidas neste Plano de Ação não pretendem esvaziar o assunto, mas apenas 

elencar alguns indicativos de possibilidades com base nas experiências de atuação qualificada 

dos docentes frente aos desafios atuais.  

 

Boa leitura!  

 

Grupo de Professores(as), Coordenadores(as) e Gestores(as)  

do CMPAHS de Porto Seguro-BA 

José Feliciano dos Santos 

Emilia Peixoto Vieira 

 
 

 
 
 

 
49 Importante mencionar que, como sujeito implicado e pertencente ao corpo docente da escola, participei dos 
encontros não somente como pesquisador. 
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1 OS CONSELHOS E COLEGIADOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR ÁL-

VARO HENRIQUE EM PORTO SEGURO - BAHIA 

 

A pesquisa intitulada “Gestão escolar, participação e gestão democrática: experiências 

de participação em uma escola pública de Porto Seguro/BA” teve como contexto o Colégio 

Municipal Professor Álvaro Henrique Santos - CMPAHS da rede pública municipal de ensino 

de Porto Seguro, mais especificamente a análise dos mecanismos de gestão democrática pelo 

viés da participação dos sujeitos na gestão escolar por meio dos Conselhos Escolar, Familiar e 

de Classe), bem como o colegiado discente e os documentos legais de identidade pedagógica 

da escola, representados pelo PPP e Regimento interno.  

Todos os professores, coordenadores e gestores foram convidados a participar da pes-

quisa e aqueles que se propuseram assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), como sujeitos                       participantes da pesquisa. No conjunto de 43 professores que compõem 

o quadro de docentes do CMPAHS, 23 deles assinaram e participaram das discussões da pes-

quisa. 

Dada a relevância dos mecanismos de participação e sua relação com o objeto desta 

pesquisa, trazemos a seguir uma breve narrativa da identificação, funções, atribuições e com-

petências dos Conselhos e Colegiados do Colégio, lócus da pesquisa. 

 
1.1 Conselho Escolar - CE 
 
 O Conselho Escolar (CE) do Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos tem 

sede na Rua Pereira, nº 02, Bairro Nilo Fraga – Frei Calixto – Porto Seguro/BA, bem como 

Regimento próprio, em conformidade com as disposições contidas na Resolução nº. 042/12 do 

Conselho Municipal de Educação.  

 O CE constitui-se como órgão máximo de discussão na escola e deve assumir o com-

promisso de ser o centro permanente de debates e órgão articulador entre a unidade de ensino e 

a comunidade local. Tal CE é composto por 28 membros, sendo 14 titulares e 14 suplentes, de 

acordo com a organização da tabela1: 
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Tabela 1- Composição do CE 

Classificação da Uni-
dade Escolar 

Dire-
ção50 

Profes-
sores 

Demais Edu-
cadores 

Pais ou res-
ponsáveis 

Alu-
nos 

Comuni-
dade local 

To-
tal 

Grande porte 01 03 03 03 03 01 14 

Fonte: Regimento do CE, 2016. 

 

 Segundo o Art. 4º do seu Regimento, cabe ao CE garantir a gestão democrática do ensino 

público, por meio da participação da comunidade escolar e local, na concepção, execução, con-

trole, acompanhamento e avaliação dos processos administrativos e pedagógicos da ação edu-

cativa; no âmbito da unidade de ensino, exercendo funções deliberativas, consultivas, avalia-

doras, mobilizadoras e normativas de acompanhamento e controle social. Eis a seguir alguns 

exemplos das funções: 

 Deliberativa: elaborar, aprovar, tomar decisões relativas às ações pedagógicas, adminis-

trativas e financeiras, incluindo o gerenciamento dos recursos públicos destinados a esta uni-

dade escolar. 

  Consultiva: assessorar a gestão desta unidade escolar, opinando sobre as ações pedagó-

gicas, administrativas e financeiras. 

 Avaliativa: elaborar diagnóstico, avaliar e fiscalizar o cumprimento das ações desenvol-

vidas por esta unidade de ensino. 

 Mobilizadora: apoiar, promover e estimular a comunidade escolar e local, em busca da 

melhoria da qualidade do ensino, do acesso, da permanência e da aprendizagem dos estudantes. 

 Normativa: fazer acompanhamento sistemático das ações educativas desenvolvidas por 

esta unidade escolar, objetivando a identificação de problemas e alternativas para melhoria de 

seu desempenho, garantindo o cumprimento das normas da escola, bem como a qualidade social 

da instituição escolar. 

 Cabe ao Conselho Escolar do Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos, 

zelar pelo alcance dos objetivos educacionais desta unidade de ensino, estabelecendo modos 

operacionais para o seu funcionamento, organização e relacionamento com a comunidade, res-

peitando a política e diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de Educação e as normas 

legais. 

 

 
50 O diretor da escola será membro nato do Conselho, e escolherá 01 (um) vice-diretor desta unidade escolar, como 
suplente, para substituí-lo nas suas ausências e impedimentos (Artigo 13º do Regimento CE, 2016).  
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1.2 Conselho Familiar – CF 

 

 Atualmente, os conselhos são considerados importantes mecanismo de participação e 

controle social e há em torno do termo diferentes compreensões ou definições51. Essa diversi-

dade de concepções retrata as diferentes discussões sobre o tema em um cenário em que se pôde 

observar, especialmente, na primeira década do século XXI, o crescimento do número de con-

selhos. 

 No Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos, “o Conselho Familiar é cons-

tituído por um grupo formado por representantes das famílias dos alunos, cuja função central 

será auxiliar a Equipe Gestora e o Conselho Escolar, na busca e consolidação de uma educação 

de qualidade” (REGIMENTO INTERNO 2015, Art. 102). No Art. 103, o CF será escolhido a 

partir dos seguintes critérios: 

 I - A instituição escolar escolherá uma Comissão Avaliadora, a qual cuidará do processo 

de constituição do referido Conselho; 

 II - A Comissão Avaliadora solicitará à coordenação pedagógica uma lista de pais, mães 

ou responsáveis que estão sempre na escola, contribuindo para uma melhor reflexão acerca da 

educação dos seus filhos; 

 III - A Comissão convidará os pais, mães ou responsáveis listados para uma reunião, na 

qual serão escolhidas pelos presentes, através de voto secreto, as pessoas que farão parte do 

Conselho Familiar. 

 IV - O Conselho Familiar será composto por 20 pessoas, sendo 10 titulares e 10 suplen-

tes, tendo as seguintes representações:  

a) 2 (dois) representantes do Ensino Fundamental I, do turno matutino, e 2 (dois) do turno 

vespertino;  

b) 2 (dois) representantes do Ensino Fundamental II, do turno matutino, e 2 (dois) do turno 

vespertino; 

c) 2 (dois) representantes dos alunos menores, estudantes da modalidade Educação de Jo-

vens e Adultos. 

 
51 Nas reflexões de Lourenço (2019, p. 31), é possível citar a concepção de conselhos gestores de Maria da Glória 
Gohn (2007), o de conselhos de políticas públicas de Luciana Tatagiba (2002), o de conselhos como instituições 
híbridas de Avritzer e Pereira (2005) ou ainda como interfaces socioestatais de Pires e Vaz (2012). 
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 V – Após formação do referido Conselho, os membros deverão distribuir os cargos ne-

cessários para sua efetivação: presidente, vice-presidente, 1º secretário, 2º secretário. 

 Entre as atribuições dos representantes no CF descritas no Art. 104, elencamos, alguns 

pontos de convergência com o objeto desta pesquisa, a saber:  

 
[...] IV - Defender os direitos, deveres e necessidades individuais e coletivos 
de todos/as os/as alunos/as da escola; V - Incentivar os/as alunos/as na sua 
formação intelectual e humana; VI – Incentivar a cultura literária, artística, 
científica, política, desportiva e social de todos/as os/as alunos, e a melhoria 
da qualidade de ensino; VII – Participar das reuniões para as quais forem con-
vocados; VIII – Incentivar a participação comunitária na escola; IX – Incenti-
var a disseminação do respeito mútuo entre os membros da comunidade esco-
lar; X – Incentivar o respeito às diferenças culturais, de gênero, etnia, religio-
sas, dentre outras referendadas pela Constituição Brasileira; XI – Respeitar o 
regimento da Instituição Escolar; XII – Apresentar ao Conselho Escolar as 
demandas e necessidades inerentes à unidade escolar. (REGIMENTO IN-
TERNO, 2015, p. 73). 

  
 Quanto aos direitos do CF, são regulamentados pelo Art.105 que prevê: 

  
I – Receber informações acerca do processo ensino-aprendizagem da institui-
ção escolar, por parte da gestão administrativa e/ou pedagógica;  
II – Participar de eventos que estejam relacionados à melhoria da educação na 
escola;  
III – Manifestar-se em reuniões de pais, responsáveis e professores/as, apre-
sentando sugestões para a melhoria do ensino; IV – Ter acesso a um espaço 
para as reuniões, dentro da escola;  
V – Ser ouvido pela equipe gestora e pedagógica da escola. (REGIMENTO 
INTERNO, 2015, p. 76). 
 

 No Art. 106, as reuniões ordinárias do CF ocorrerão mensalmente, em datas estabeleci-

das em cronograma, anteriormente apresentado à gestão escolar. Acrescentando em parágrafo 

único que, havendo necessidade, o Conselho poderá realizar reuniões extraordinárias. Contudo, 

a frequência será avaliada, obedecendo ao seguinte critério: “O representante que se ausentar 

em mais de 3 (três) reuniões consecutivas, sem justificativas, deve ser afastado do Conselho e 

substituído de acordo com os critérios estabelecidos neste estatuto” (REGIMENTO INTERNO 

2015, Art. 107). O Art. 108, entretanto, assegura que, havendo desistência ou afastamento con-

sequente de número excedido de faltas ou transferência do representado, a vaga será ocupada 

sempre a partir dos critérios estabelecidos no artigo 103 desse documento. 

 A existência de mecanismos de ação coletiva como o Conselho Familiar (CF) e o Con-

selho escolar (CE), que deveriam assegurar a participação mais efetiva da população, nas ativi-

dades da escola, “[...] parece não estar servindo satisfatoriamente a essa função, em parte devido 
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a seu caráter formalista e burocratizado” (PARO 2017, p. 48). No Colégio Professor Álvaro 

Henrique Santos, o Conselho Familiar, que deveria “auxiliar a Equipe Gestora e o Conselho 

Escolar, na busca e consolidação de uma educação de qualidade”, conforme o Art. 103 do Re-

gimento, tem existência meramente formal, pois há quase seis anos de vigência ainda não foi 

implementado na prática e o conselho escolar, apesar de importante local de discussão e expli-

citação de conflitos, “[...] não tem logrado constituir um foro significativo de decisões de modo 

a promover qualquer tipo de democratização das relações no interior da escola” (PARO, 2017).  

 Segundo Paro (2017), a questão da participação na execução envolve uma importante 

contradição que parece comum no discurso dos que se opõem à participação da população na 

gestão da escola pública. Nesse sentido, assegura que:  

 
Trata-se da pretensão de negar legitimidade à participação dos usuários na 
gestão do pedagógico, por conta do aludido baixo nível de escolaridade e da 
ignorância dos pais a respeito das questões pedagógicas, ao mesmo tempo que 
se exige que os mesmos pais participem (em casa, no auxílio e assessoramento 
a seus filhos) da execução do pedagógico, quando o inverso nos pareceria ra-
zoável. Embora não sejam formados em Pedagogia, em Matemática ou Geo-
grafia, parece que os pais têm sim conhecimento suficiente para exercer certa 
fiscalização e contribuir, pelo menos em parte, na tomada de decisões a res-
peito do funcionamento pedagógico da escola. Aqui não parece ser fundamen-
tal um conhecimento didático pedagógico específico e especializado. O pai ou 
mãe têm condições de saber que uma sala de 25 alunos é mais produtiva do 
que uma de 40, como é capaz de entender que a falta de merenda atrapalha o 
desempenho dos alunos em seu dia de aula e a ausência de professor é nociva 
ao desenvolvimento do currículo escolar. (PARO, 2017, p. 54-5). 

 
 Nas ponderações do autor, não se pode exigir que os indivíduos participem do que não 

têm condições de dar conta e é obrigação da escola fazê-lo: a execução do pedagógico é atri-

buição de pessoas, como os professores, preparadas para esse fim. Diante de tudo isso, consi-

deramos que “a participação democrática não se dá espontaneamente, sendo antes um processo 

histórico de construção coletiva, coloca-se a necessidade de se preverem mecanismos instituci-

onais que não apenas viabilizem, mas também incentivem práticas participativas dentro da es-

cola pública” (PARO 2017, p. 48).  

 Nesse viés, analisamos que há forte indício de contradições no interior do CMPAHS, 

quando direcionamos reflexões para o mecanismo de participação das comunidades escolar e 

local, quanto ao processo democrático de escolha do diretor por meio de eleição direta que, a 

nosso ver, contribuiria para fortalecer as relações democráticas em todos os espaços da escola, 

bem como mediar coletivamente os possíveis desafios e conflitos. Percebemos, entretanto, que 

a gestão ser democrática não se faz por si só, pois compreendemos que a democracia na escola, 
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pressupõe uma prática coletiva e cotidiana. Desse modo, a gestão escolar precisa compreender 

que também compõe o grupo e que escola não funciona somente pela sua existência.  

 Esta condição quando ocorre, nas ponderações de Luck (2017), refletidas em pesquisas 

por Paro (1996), corresponde a “[...] um aspecto explicativo de por que a eleição de diretores, 

em muitos casos, não ter resultado em melhoria da qualidade da gestão democrática e partici-

pativa e da qualidade de seu trabalho” (LUCK 2017, p. 72). Conforme relata Paro (2016), um 

dos maiores obstáculos dos diretores de escola é colocar-se como “autoridade última no interior 

da escola”, centralizando poder, e a esse respeito afirma que: 

 
[...] é preciso aprofundar as reflexões de modo que a que se perceba que, ao 
se distribuir a autoridade entre os vários setores da escola, o diretor não estará 
perdendo poder – já que não se pode perder o que não se tem –, mas dividindo 
responsabilidade. E, ao acontecer isso, quem estará ganhando poder é a pró-
pria escola. (PARO, 2016, p. 20). 
 

Evidenciamos nas ponderações do autor que a condução democrática da escola não se 

efetiva só na elaboração e execução da proposta pedagógica, mas em todas as dimensões que 

perpassam essa organização social, ou seja, as dimensões políticas, pedagógicas e administra-

tivas. Nesse sentido, entendemos que o trabalho educacional, por sua natureza, demanda um 

esforço compartilhado, realizado a partir da “[...] participação coletiva e integrada dos membros 

de todos os segmentos das unidades de trabalho envolvidos. Portanto, a sua gestão “pressupõe 

a atuação participativa, cuja adjetivação consiste em pleonasmo de reforço a essa importante 

dimensão na gestão escolar” (LUCK, 2017, p. 14). 

Tal gestão, nas ponderações de Luck (2017), refletidas por Freitas, Girling e Keith 

(2005), consiste no envolvimento de todos que fazem parte direta ou indiretamente do processo 

educacional, no estabelecimento de objetivos, na solução de problemas, na tomada de decisões, 

na proposição de planos de ação, em sua implementação, no monitoramento e avaliação, vi-

sando aos melhores resultados do processo educacional. 

 Nas palavras da autora, a gestão participativa assenta-se, portanto, no entendimento de 

que o alcance dos objetivos educacionais, em seu sentido amplo, depende da canalização e do 

emprego adequado da energia dinâmica das relações interpessoais ocorrentes no contexto de 

sistemas de ensino e escolas, em torno de objetivos educacionais, concebidos e assumidos por 

seus membros, de modo a construir um empenho coletivo em torno de sua realização. Essa 

participação dá às pessoas a oportunidade de controlarem o próprio trabalho, assumirem autoria 

sobre ele e sentirem-se responsáveis por seus resultados – portanto, construindo e conquistando 

sua autonomia, “[...] dentro da escola onde os pais, os funcionários, os alunos, os professores, 
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enfim toda a comunidade escolar possa conjuntamente opinar, decidir sobre os problemas, ne-

cessidades e prioridades da escola” (NASCIMENTO, 2007, p. 10). 

 Em vista disso, na escola, os professores, coordenadores e gestores são membros im-

portantes da equipe da gestão. Nesse sentido, a participação pressupõe “[...] compreensão sobre 

a dinâmica social e habilidades de atuação nessa dinâmica; espírito de troca e reciprocidade; 

comprometimento com causas sociais; solidariedade e ética; discernimento e perseverança” 

(LUCK, 2017, p. 64).  A participação dos diversos grupos na gestão da escola é discutida por 

Paro (2017), como “[...] a busca da democratização da gestão escolar, condição necessária para 

a luta por objetivos coletivos de longo alcance, como o efetivo oferecimento do ensino de boa 

qualidade para a população” (PARO 2017, p. 49). 

  

1.3 Conselho de Classe – CC 

 

O conselho de classe, desde seu surgimento, no Brasil, no final da década de 1950, no 

Rio de Janeiro52, até o momento atual, foi adquirindo uma significação relevante no espaço 

escolar como momento de tomada de decisões, compartilhamento de informações e resultados 

ou ainda como representativo da participação coletiva, o que o torna elemento fundamental na 

análise de uma vasta quantidade de questões referentes à própria dinâmica escolar, evidenci-

ando seu caráter preponderante na compreensão do campo de debates educacionais atuais. 

 No Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos, lócus desta pesquisa, o Con-

selho de Classe tem a finalidade de suscitar reflexões acerca da aprendizagem do aluno, sua 

participação na construção do conhecimento, bem como suas habilidades em desenvolver as 

atividades escolares propostas pelo corpo docente. O Conselho de Classe também objetiva bus-

car meios para auxiliar os discentes na solução de problemas que estejam interferindo na sua 

vida escolar, a partir da parceria família/escola (REGIMENTO INTENO, 2015).   

 De acordo com o Art. 111 do supracitado Regimento Interno, o Conselho de Classe é 

composto pelos seguintes membros: 

 
I – Diretor ou Vice-diretor;  
II – Coordenador Pedagógico; 
III – Secretário; 
IV – Corpo Docente; 

 
52 Segundo Dallben (2004), refletida por Lourenço (2019, p. 16), o conselho de classe foi trazido ao Brasil por um 
grupo de educadores brasileiros estagiários em Sèvres, França, em 1958, e implantado no Rio de Janeiro, primei-
ramente, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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V – Inspetor de Classe; 
VI – Educador do Atendimento Educacional Especializado (AEE); 
VII – Intérprete de LIBRAS (REGIMENTO INTENO, 2015, p. 77).   
 

  De acordo com o Art. 112 (REGIMENTO INTENO, 2015), o Conselho de Classe ocor-

rerá no final de cada unidade e após as provas de recuperação final, momentos em que deverão 

ser cumpridos os critérios listados abaixo. 

I – No Conselho de Classe das três primeiras unidades serão discutidos os seguintes 
aspectos: 

 

a) Frequência parcial do aluno; 
b) Interesse e compromisso com os estudos; 
c) Desempenho nas atividades propostas pelos professores; 
d) Dificuldades apresentadas durante a unidade; 
e) Fatores sociais, físicos e psicológicos que estejam interferindo no processo 
de construção do conhecimento; 
f) Sugestões para resolver os problemas apresentados (REGIMENTO IN-
TENO, 2015, p. 77).   

 
II – Após cada Conselho das três primeiras unidades, a direção, juntamente com a coor-

denação pedagógica, deverá agir em prol da resolução das dificuldades apresentadas, conver-

sando com os alunos, convocando pais para reuniões, se isso for necessário, visando orientar 

familiares e alunos em relação às atitudes que devem assumir, em busca de uma educação de 

qualidade. 

III - No Conselho de Classe da quarta unidade serão discutidos os seguintes aspectos: 

 
a) Frequência total do aluno; 
b) Alunos reprovados por falta; 
c) Alunos em prova de recuperação (REGIMENTO INTENO, 2015, p. 78).   
 

 IV – A reprovação de alunos do Ensino Fundamental I, por faltas, deverá seguir os se-
guintes critérios: 
 
 

a) Fazer a somatória dos dias lecionados; 
b) Fazer a somatória de faltas do aluno, durante o ano; 
c) Fazer a divisão do número de faltas pelo resultado da somatória dos dias 
lecionados; 
d) Cálculo:      Total de faltas  
                        Total de dias lecionados 
e) Se o resultado for igual ou superior a 25% + 1(uma) falta, o aluno será 
reprovado por faltas (REGIMENTO INTENO, 2015).   
 

 V – A reprovação de alunos do Ensino Fundamental II, por faltas, deverá seguir os se-

guintes critérios: 
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a) Fazer a somatória de aulas dadas em todas as disciplinas; 
b) Fazer a somatória de faltas do aluno em todas as disciplinas; 
c) Fazer a divisão do número de faltas pelo resultado da somatória de aulas 
dadas; 
d) Cálculo:         Total de faltas 
                         Total de aulas dadas 
e) Se o resultado for igual ou superior a 25% + 1(uma) falta, o aluno será 
reprovado por faltas (REGIMENTO INTENO, 2015, p. 78).   
 

 VI – No Conselho de Classe após as recuperações finais será decidida a aprovação ou 

reprovação dos alunos que ficaram em recuperação, de acordo com os seguintes critérios:  

a) Será considerado aprovado o aluno que obtiver no mínimo 3 conceitos B (bom) 

em cada disciplina, de acordo com a seguinte ficha de avaliação: 

 

Quadro 1 - Ficha de acompanhamento do CC 
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO DE CLASSE 
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LEGENDA: O = ÓTIMO    B= BOM    R= REGULAR 
Fonte: Regimento Interno, 2015.                                  

 
b) Em relação às turmas do Fundamental I, os docentes deverão discutir a respeito do 

aluno, acerca de suas competências e habilidades para se inserir no ano seguinte e caberá ao 

Conselho, em sua maioria, deliberar sobre sua aprovação ou reprovação;  

c) Em caso de empate, caberá ao docente da disciplina em votação (no caso do Funda-

mental II) ou ao docente I, de Língua Portuguesa e Matemática (no caso do Fundamental I), o 

voto de decisão.  

 
Art. 113– Para a realização do Conselho de Classe será necessário 80% de 
frequência do professorado, bem como a presença dos demais membros su-
pracitados. 
Art. 114– Terá direito a ser avaliado pelo Conselho de Classe, o aluno que for 
reprovado em, no máximo,3 (três) disciplinas, e que obtiver no mínimo 30% 
de aproveitamento na prova de recuperação. 
Art. 115– Não terá direito ao Conselho de Classe, o aluno que se ausentar no 
dia da prova de recuperação final, de qualquer disciplina, exceto aqueles que 
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apresentarem justificativa legal. Neste caso, o professor da disciplina deverá 
marcar uma nova data para aplicação da avaliação, antes do Conselho. 
§1º: A ausência do professor nas aulas de recuperação final, bem como no dia 
da aplicação da referida atividade, implicará a aprovação automática dos alu-
nos em sua disciplina. 
§2º: A coordenação pedagógica deverá elaborar um relatório, expondo a situ-
ação ocorrida, e encaminhá-lo à direção e à secretaria da unidade escolar. 
116– A decisão de aprovação do aluno pelo conselho de classe, discordante 
do parecer do professor, é registrada em ata e no diário de classe, preservando-
se nesse documento o registro anteriormente efetuado pelo professor. 
Art. 117– O aluno que for aprovado pelo Conselho de Classe no ano anterior, 
só poderá ser aprovado pelo mesmo após o período de 1 (um) ano. 
Art. 118– As deliberações emanadas do Conselho de Classe devem estar de 
acordo com este Regimento Escolar e com a legislação de ensino vigente (RE-
GIMENTO INTENO, 2015, p. 79).   
 

 De modo geral, os conselhos podem ser definidos como órgãos coletivos de discussão 

e decisão sobre determinado assunto ou tema. Podem ser compreendidos também como meca-

nismos de participação coletiva que possibilitam o controle social nas várias etapas de constru-

ção das diferentes políticas – sugestão, elaboração e implantação, oportunizando o diálogo entre 

governo e cidadãos. Desse modo, “o sentido de participação não se encontra apenas associado 

à ideia de conselho, mas, constitui sua própria definição como um modo de organização de pes-

soas com uma finalidade específica” (LOURÊNÇO, 2019, p. 24). 

 Nas ponderações de Cury (2000), a palavra conselho pode ser definida com base em sua 

origem etimológica: 

 
Conselho vem do latim consilium. Por sua vez, consilium provém 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. Obviamente a recíproca audição se compõe 
com o ver e ser visto e, assim sendo, quando um conselho participa dos desti-
nos de uma sociedade ou de partes destes, o próprio verbo consulere já contém 
um princípio de publicidade (CURY, 2000, p. 47). 

 
No âmbito da escola, o conselho de classe representa um momento importante da dinâ-

mica institucional por congregar objetivos relativos ao processo de ensino e aprendizagem fun-

damentais para se compreender a função da escola. Em sua organização mais atual, o conselho 

de classe tem sido definido como um espaço de reflexão sobre as ações educacionais e processo 

de ensino e aprendizagem. Nas reflexões de Miranda e Sá (2014), discutidas por Lourenço 

(2019, p. 48), temos: 
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O conselho de classe e série é um órgão colegiado de natureza consultiva e 
deliberativa em assuntos didático-pedagógicos que se fundamenta no Projeto 
Político Pedagógico (PPP) e no Regimento Escolar com a intenção de analisar 
as ações educacionais para indicar alternativas que busquem garantir a efetiva-
ção do processo de ensino e aprendizagem dos alunos (LOURENÇO 2019, p. 
48). 

  
 Além disso, o CC é significativo, pois em sua modalidade participativa – como conselho 

participativo de classe – propõe a participação democrática da comunidade escolar. Nesse sen-

tido, nas ponderações de Paro (2017), os Conselhos de Classe precisam perder seu caráter bu-

rocrático e atribuidor do baixo rendimento dos alunos a fatores externos à unidade escolar. Para 

tanto,  
 

É preciso, pois, criarem-se mecanismos institucionais que avaliem, e avaliem 
bem, não somente o desempenho do aluno, mas todo o processo escolar, tendo 
também os pais e os estudantes como avaliadores, pois eles são os usuários da 
escola e seus interesses é que devem ser levados em conta na identificação 
dos problemas e no levantamento das soluções (PARO, 2017, p. 97-8). 
 

 Segundo Bobbio (1989, p. 55), “a democratização da sociedade precisa incluir a ocupa-

ção de novos espaços, isto é, de espaço até agora dominados por organização do tipo hierárquico 

ou burocrático”.  Nessa perspectiva, para que isso seja possibilitado na escola, impõe-se a ne-

cessidade de se instalarem mecanismos institucionais visando à participação política de grupo 

de pessoas envolvidas com as atividades escolares – processos eletivos de escolha dos dirigen-

tes colegiados com participação de alunos, pais e pessoal escolar, associações de pais e profes-

sores, grêmio estudantil, processos coletivos de avaliação continuada dos serviços escolares etc. 

–, tudo isso articulado por uma estrutura que, em termos administrativos, propicie uma efetiva 

utilização racional dos recursos disponíveis na concretização de fins educativos e, em termos 

políticos, conduzam a uma democrática coordenação do esforço humano coletivo, apta a rei-

vindicar do Estado os recursos necessários e a estar em consonância com os interesses das ma-

joritárias camadas trabalhadoras usuárias da escola pública fundamental. 

 

1.4 Colegiado Discente - CD 

 

Entre os seus objetivos, destaca-se a democratização da gestão do ensino público, sali-

entando-se a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equiva-

lentes, bem como a descentralização da gestão educacional, com fortalecimento da autonomia 

da escola e garantia de participação da sociedade na gestão da escola e da educação. O cardeno 
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1 dos Conselhos Escolares, “Democratização e construção da cidadania”, do Ministério da Edu-

cação e Cultura – MEC (BRASIL, 2004, p. 22), ressalta que “esses espaços e organizações são 

fundamentais para a definição de políticas educacionais que orientem a prática educativa e os 

processos de participação, segundo diretrizes e princípios definidos nessas várias instâncias”. 

Desse modo, “o processo de redemocratização do país fortalece os anseios populares pela de-

mocratização da escola e garantia de acesso a uma educação de qualidade que se concretizasse 

por meio da construção de uma escola voltada para a formação do cidadão” (LOURENÇO 

2019, p. 41). 

 O Colegiado Discente do Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos é cons-

tituído pelos líderes de cada turma, escolhidos no início de cada ano letivo, ou seja, por parte 

dos alunos (REGIMENTO INTERNO, 2015). Entre as atribuições abordadas no Art. 99, tra-

zemo-las na íntegra por compreendermos que todas corroboram nosso objeto de pesquisa. 

 
 I - Representar com dignidade o corpo discente; 
 II - Defender os direitos, deveres e necessidades individuais e coletivos de 
todos os alunos da escola; 
III - Incentivar alunos na sua formação intelectual e humana; 
IV - Incentivar a cultura literária, artística, científica, política, desportiva e 
social de todos os alunos, e a melhoria da qualidade de ensino; 
V - Lutar pela democracia permanente na escola, bem como pelo ensino pú-
blico, gratuito e de qualidade; 
VI - Incentivar o respeito às liberdades fundamentais dos alunos, sem distin-
ção de raça, etnia, cor, gênero, orientação afetiva, posição social, nacionali-
dade, convicção política ou religiosa; 
VII - Incentivar o uso das relações harmoniosas, do diálogo e do respeito aos 
direitos do outro; 
VIII - Incentivar o relacionamento respeitoso entre alunos e educadores, con-
tribuindo para o desenvolvimento do respeito mútuo; 
IX - Apresentar ao Conselho Escolar as demandas e necessidades inerentes à 
unidade escolar (REGIMENTO INTERNO, 2015, p. 73). 
 

 De acordo com o disposto no Art. 100, as reuniões ordinárias do Colegiado serão reali-

zadas mensalmente, em data agendada pela coordenação das turmas, ou extraordinariamente, 

mediante necessidade apresentada pelo coordenador ou pelos alunos. 
 

§ 1º: As reuniões serão dirigidas pelo coordenador das referidas turmas, ao 
qual cabe a função de socializar o que for apresentado e discutido pelos líde-
res, com a equipe gestora e docentes cujo trabalho pedagógico coordena, bem 
como intervir em prol da qualidade educacional dos alunos e do atendimento 
das suas reivindicações.  
§ 2º: Havendo assuntos direcionados a um docente em particular, o mesmo 
deve ser informado individualmente pelo coordenador, com o objetivo de, jun-
tos, encontrarem a solução para possíveis problemas. 
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§ 3º: A elaboração da pauta das reuniões, bem como a socialização da reunião 
em sala de aula serão mediadas pelo professor escolhido como madrinha ou 
padrinho da turma. 
Art. 101 - Deverão apresentar-se como itens da pauta de reuniões: 
I – Ações da escola que estão dificultando a aprendizagem; 
II – Dificuldades encontradas pelos alunos, no cotidiano escolar; 
III – O que está contribuindo para o desenvolvimento da turma; 
IV – Sugestões para a melhoria da educação na escola. 
 (REGIMENTO INTERNO, 2015, p. 73-74). 

 
Considerando que na escola a organização dos grêmios estudantis ou similiares são 

constituídos por representantes escolhidos medinte o voto, compreendemos que o Conselho 

discente do CMPAHS constitui-se um princípio de gestão democrática como definido no artigo 

14, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.994/96). Nesse sentido, nas 

poderações de Luck (2017), a participação constitui uma forma significativa de promover maior 

aproximação entre os membros da escola, reduzir desigualdades entre eles. Assim,  

 
[...] está centrada na busca de formas mais democráticas de gerir uma unidade 
social. Desso modo, define-se, pois, a gestão democrática como o processo 
em que se criam condições para que os membros de uma coletividade não 
apenas tomem parte, de forma regular e contínua, de suas decisões mais 
importantes, mas assumam responsabilidade por sua implementação. (LUCK, 
2017, p. 28). 

 
Nas palavras da autora, a democracia pressupõe muito mais que tomar decisões: envolve 

a consciência de construção do conjunto da unidade social e de seu processo de melhoria 

contínua em sua totalidade. Nessa perspectiva, segundo as ponderações de Cury (1987, p. 27), 

a totalidade justifica-se “[...] enquanto  o homem não busca apenas uma compreensão particular 

do real, mas pretende uma visão que seja capaz de conectar dialeticamente um processo 

particular com outros processos e, enfim, coordená-lo com uma síntese explicativa cada vez 

mais ampla”.  

 

1.5 Representações dos Conselhos do CMPAHS de Porto Seguro-Bahia  

 

CONSELHO ESCOLAR 

 

Professores; 

Direção; 

Profissionais de apoio da escola; 

Pais ou responsáveis; 
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Alunos; 

Comunidade local. 

 

CONSELHO FAMILIAR 

 

Pais/responáveis do Ensino Fundamental I, dos turnos matutino e vespertino; 

Pais/resposáveis do Ensino Fundamental II, dos turnos matutino e vespertino; 

Pais/resposáveis representantes dos alunos menores, estudantes da modalidade; Educa-

ção de Jovens e Adultos. 

 

CONSELHO DE CLASSE 

 

Diretor ou Vice-diretor;  

Coordenador Pedagógico; 

Secretário; 

Corpo Docente; 

Inspetor de Classe; 

Educador do Atendimento Educacional Especializado (AEE); 

Intérprete de LIBRAS. 

 

COLEGIADO DISCENTE 

             

Estudantes eleitos entre seus pares, para exercerem funções de líderes de classe do En-

sino Fundamental nas etapas dos anos iniciais e finais e modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos. 
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2 OS DIÁLOGOS POR MEIO DA PESQUISA-AÇÃO 
 

Nesse caminho, após essa exposição sobre o cenário dos quatro conselhos – escolar, 

familiar, de classe e  colegiado discente – do Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique 

Santos de Porto Seguro/BA, direcionamo-nos a Cury (2002, p. 168-9), para quem as normas da 

gestão democrática do ensino público na educação básica se materializam no âmbito escolar a 

partir dos seguintes princípios: “I – participação dos profissionais da educação na elaboração 

do projeto pedagógico da escola; II – participação das comunidades escolar e local em conse-

lhos escolares ou equivalentes”. Nas palavras do autor, a regra legal abre espaço para a autono-

mia dos entes federados encaminharem a gestão democrática para além do que está definido na 

Constituição Federal de 1988 e na LDB de 1996. É preciso, contudo, considerar como sendo 

pertencentes à gestão democrática os artigos 12, 13 e 15, que implicam um trabalho em equipe 

no sentido de toda a comunidade escolar “se inteirar de todos os problemas e situações que 

podem contribuir positivamente na solução dos mesmos” (PEREIRA 2016, p. 59), haja vista 

que o artigo 64 da LDB postula é que função da gestão, além da Base Comum Nacional, ter um 

caráter profissional.  

Por isso, “[...] cabe às instituições formadoras relevantes papel no estabelecimento de 

componentes curriculares teóricos-práticos capazes de suscitar nos futuros gestores a proble-

mática da gestão democrática” (CURY, 2002, p. 169). Assim sendo, esses pressupostos indi-

cam-nos que os professores, coordenadores e gestores do CMPAHS de Porto Seguro devem 

continuar atuando, visando ao fortalecimento, implementação e funcionamento dos conselhos 

existentes no âmbito escolar, vistos como alternativas democráticas e participativas para re-

versão dos problemas educacionais do colégio, bem como assessorando a gestão escolar, obje-

tivando melhorar a educação, tornando-a democrática, participativa e de qualidade social  no 

cotidiano da comunidade escolar, por meio desses instrumentos de gestão democrática. Se-

gundo Lourenço (2019, p. 36), os conselhos de educação são também mecanismos de partici-

pação social e, nesse sentido, trazem a perspectiva de gerar formas mais democráticas de rela-

ção entre o governo e a sociedade civil. 

Das reflexões, análises e interpretações realizadas durante os diálogos com os   profes-

sores, coordenadores e gestores do CMPAHS e pelo questionário-diagnóstico, emergiram as 

seguintes categorias: Participação; Implementação do Conselho Familiar; Atuação e Autono-

mia dos Conselhos/Colegiados – Escolar, Familiar, Discentes e de Classe. Constatamos, assim, 
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que há a necessidade da participação dos pais/famílias no planejamento e execução das ativi-

dades/ações da escola e, sobretudo, a democratização desse espaço para o “olhar da comuni-

dade”; há ainda a necessidade de formação dos docentes, profissionais de apoio e membros dos 

mencionados Conselhos; há a carência de recursos materiais, pedagógico/tecnológico; e é pre-

ciso que haja a revisão e execução do Projeto Político Pedagógico da escola. Nesse contexto, o 

estudo dessas categorias surgiu no decorrer das discussões e reflexões com o grupo e foram 

fundamentais para evidenciar as relações contraditórias existentes na atuação dos professores, 

coordenadores e gestores do CMPAHS, bem como para o planejamento de ações para as 

situações elencadas, apresentando alguns caminhos para a atuação desse grupo de profissionais 

frente aos desafios atuais. 

 

2.1 Participação coletiva, mecanismo de gestão democrática do ensino e elevação da qua-

lidade e aprendizagem dos estudantes 

 

 O processo de redemocratização do Brasil, ocorrido na década de 1980, a partir do fim 

do regime militar, estabelece, pouco a pouco, novas formas na relação entre Estado e sociedade 

civil. Em termos legais, este fato é oficializado com a promulgação da Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988), que introduz no texto constitucional mecanismos de participação polí-

tica até então inexistentes, ampliando, assim, a presença da população na cena política nacional.  

 Em outras palavras, a forma de participação da sociedade civil e mesmo da população 

em geral, na organização do Estado e da própria sociedade civil, está relacionada com a acepção 

de democracia que se tem. Nas ponderações de Coutinho (2002), citadas por Dourado (2020, p. 

354), “[...] democracia é antes de tudo um processo; portanto, deve-se falar em democratização, 

um processo de socialização crescente da política no rumo da socialização do poder”. Segundo 

Coutinho (2002), assumindo assim a concepção de democracia, percebe-se que há uma contra-

dição entre a perspectiva de uma maior participação popular pela sociedade civil e o projeto 

neoliberal, cujo pressuposto é a garantia de direitos individuais e a limitação da participação da 

sociedade civil a ações episódicas. 

 Neste trabalho, é possível compreender a manifestação do conceito de Estado em 

Gramsci (1978a), quando este ressalta sua definição como a dialética entre a sociedade civil e 

sociedade política, cabendo à sociedade civil a função de exercer a hegemonia. Em relação ao 

conceito de hegemonia, Cury (1987) afirma que “[...] implica formar um conjunto orgânico e 

compacto em torno de princípios, necessidades e diretrizes” e à sociedade política cabe manter 
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a ordem, por meio de sua força coercitiva. Nessa perspectiva, entender o objeto da dialética no 

espaço micro do âmbito escolar significa “[...] compreender a essência do fenômeno e sua con-

cretude” (CURY, 1987, p. 24).  

 Nesse sentido, partindo da compreensão da ‘Educação como prática social’, qualquer 

análise a ser feita sobre as políticas educacionais não pode deixar de considerar a concepção de 

Estado Ampliado, desenvolvida por Gramsci (1978a),  

 
[...] uma vez que esse conceito possibilita uma análise das políticas públicas 
no contexto das articulações entre a base material e a superestrutura que de-
termina as esferas da sociedade. Gramsci (1978) compreende que o Estado se 
constitui a partir da articulação entre a sociedade civil e a sociedade política. 
Nesse contexto, as políticas públicas são orientadas e redefinidas por determi-
nados compromissos e opções políticas que se estabelecem no âmbito de uma 
certa constituição de Estado, quando se consideram também as condições da 
sua existência material. (DOURADO, 2020, p. 53-54).  
  

 Nesse contexto, entendemos por Estado Ampliado aquele que, por mais que priorize os 

interesses da classe hegemônica, também representa a classe dominada. Desse modo, o Estado, 

pra manter uma situação, necessita reproduzi-la. Nesse caso, “[...] reproduzir, implica mais do 

que repetir ou reproduzir os meios de produção. Reproduzir as relações de produção implica 

uma direção não-material, ou seja, uma direção intelectual e moral sobre as agências de socia-

lização” (CURY, 1987, p. 51). 

 De acordo com Dourado (2018), essa ausência de participação e autonomia dos entes 

federados nas questões técnicas, político-pedagógicas e de financiamento da Educação [...], ao 

longo da história, foi marcado por retrocessos dentro de uma lógica política hegemônica,  

 
[...] na qual a descontinuidade é um simulacro da continuidade. Disputas e 
concepções diversas vão se deslindando, historicamente, afetando as políticas, 
que acabam circunscritas à perspectiva governamental, não assumindo escopo 
mais abrangente como política de Estado - decorrente de ampla participação 
envolvendo a sociedade civil e política - e, desse modo, geram mudanças e 
dinâmicas (des)contínuas na organização, na gestão e no financiamento dos 
sistemas, suas redes e instituições de educação básica e superior. (DOU-
RADO, 2018, p. 479). 
 

 Nas ponderações de Frigotto (1999), discutidas por Dourado (2020), a educação, quando 

apreendida no plano das determinações e relações sociais e, portanto, constituída e constituinte 

destas relações, apresenta-se historicamente como um campo da disputa hegemônica. Essa dis-

puta “[...] dá-se na perspectiva de articular as concepções, a organização dos processos e dos 
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conteúdos educativos na escola e, mais amplamente, nas diferentes esferas da vida social, aos 

interesses de classe” (FRIGOTTO, 1999, p. 25). 

 Desse modo, no contexto atual em que vivemos, a questão da democracia passa a ser 

regulada pela natureza do mercado, de tal forma que o seu sentido também passa a ser alterado. 

Portanto, vive-se hoje uma democracia ‘restrita’, ‘funcional’ e ‘tutelada’.  

 
Restrita, porque se estende a poucos; funcional, porque garante a manutenção 
do mercado regular; e tutelada, porque se converte na ordem de proteção dos 
interesses do capital. Sob o discurso da qualidade, eficiência, produtividade, 
eficácia e competitividade, há um simulacro na proposição das políticas edu-
cacionais contemporâneas que converte a questão do ‘direito à Educação’ em 
oferta e escolha de ‘modelos de Educação’. (DOURADO, 2020, p. 57). 
 

 Nas palavras do autor, o neoliberalismo tende a ‘despublicizar’ a Educação, transfe-

rindo-a da esfera pública para a esfera do mercado. Nega-se a Educação como direito social, 

transformando-a em uma possibilidade de consumo individual, segundo os méritos e as capa-

cidades de seus consumidores. Portanto, os critérios de qualidade são resultantes dos somatórios 

entre mérito, competitividade e valorização do capital humano. 

 Nesse contexto, os Conselhos/Colegiados, neste trabalho formado pelo Conselho Esco-

lar (CE), Conselho Familiar (CF), Conselho Escolar (CE) e Colegiado Discente (CD), norma-

tizados pelo Regimento Interno da Escola, são instrumentos de participação das comunidades 

escolar e local, no âmbito do Colégio – lócus dessa pesquisa –, compreendidos como instâncias 

que ocupam o Estado Ampliado, haja vista que, nas reflexões de Cury (2000) a palavra Conse-

lho vem do latim Consilium que, por sua vez, provém do verbo consulo/consulere, significando 

tanto ouvir alguém quanto submeter algo a uma deliberação de alguém, após uma ponderação 

prudente e de bom-senso.  

 
Trata-se, pois, de um verbo cujos significados postulam a via de mão 
dupla: ouvir e ser ouvido. Obviamente a recíproca audição se compõe 
com o ver e ser visto e, assim sendo, quando um Conselho participa dos 
destinos de uma sociedade ou de partes destes, o próprio verbo consu-
lere já contém um princípio de publicidade. (CURY, 2000, p. 47).  
 

Embora o senso de participação faça parte da própria definição de conselho, é impor-

tante ressaltar que nem sempre os conselhos se constituíram como uma forma de diálogo entre 

Estado e povo ou de decisão que representasse o desejo coletivo. Diversos conselhos foram 

formados como “[...] modo de resistência, luta por direitos e busca por fazer-se representar, 

organizando-se em momentos de crises no cenário político, econômico e social” (LOURENÇO, 
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2019, p. 25). 

 A atuação consistente desses Conselhos implica consideração e apoio a outras lutas, 

tais como as desenvolvidas por condições materiais satisfatórias de infraestrutura das escolas, 

valorização efetiva dos profissionais da educação (formação continuada e salários dignos),  

 
Entre outras, que devem ser igualmente fortalecidas e encaminhadas pelos or-
ganismos sociais competentes (sindicatos, associações de educadores, entida-
des acadêmico-científicas da área educacional).  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 en-
caminhamento das demandas educacionais, possibilitando a participação so-
cial e promovendo a gestão democrática. (BRASIL, 2004, p. 35).  
 

Os conselhos são uma instância de discussão, acompanhamento e deliberação, na qual 

se busca incentivar uma cultura democrática, substituindo a cultura patrimonialista pela cultura 

participativa e cidadã. Se considerarmos a contribuição fundamental da escola pública para a 

construção de uma cidadania participativa e a tomarmos como uma construção permanente e 

coletiva, veremos que os Conselhos Escolares são, primordialmente, o sustentáculo de projetos 

político-pedagógicos que permitem a definição dos rumos e das prioridades das escolas em uma 

perspectiva emancipadora, que realmente considera os interesses e as necessidades da maioria 

da sociedade (BRASIL, 2004). 

Os conselhos e os colegiados, neste trabalho formado pelo Conselho Escolar (CE), Con-

selho Familiar (CF), Conselho de Classe (CC) e Colegiado Discente (CD), instituídos a partir 

do ano de 2015, são exemplos dos conselhos municipais viabilizados para a tomada de decisão 

sobre os assuntos educacionais, no âmbito da unidade de ensino, por meio dos domentos legais 

vigentes. Esses Conselhos da escola, acompanham a implementação das políticas públicas no 

âmbito do Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos de Ensino de Porto Seguro-

BA, buscando maior integração entre os diversos segmentos da comunidade escolar, usuária 

dos seus serviços como possibilidade de intervenção propositiva às políticas públicas educaci-

onais implementadas pelo/no município, no interior da unidade de ensino. 

Nesse sentido, esses órgãos colegiados estão alicerçados pela LDB – Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), que estabelece as finalidades da educação 

brasileira, sua organização, órgãos administrativos, níveis e modalidades de ensino, definindo 

e regularizando o sistema de educação no Brasil, tendo como princípios as proposições presen-

tes na Constituição de 1988. Desse modo, os Conselhos supracitados como mecanismos de 
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hegemonia, ainda quem em um espaço micro, como da escola pública, traduzem-se na compo-

sição do Estado Ampliado, permeado pela sociedade política e pela sociedade civil que, juntas 

e inseparáveis, difundem ideologias por meio da arena política e de representações sociais.  
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3 DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA OS CONSELHOS DO COLÉGIO PROFES-

SOR ÁLVARO HENRIQUE SANTOS DE PORTO SEGURO-BA 

 

A produção coletiva do Plano de Ação apoiou-se na metodologia da pesquisa-ação que, 

fundamentada em Thiollent (2011), se caracteriza como forma de ação planejada, objeto de 

análise, deliberação e avaliação de um determinado grupo, tendo como base o movimento e a 

postura dialética. Nesse caso, a interlocução resulta de atores implicados, na busca por resolu-

ção dos problemas coletivos, propondo soluções e aprendendo na ação, partindo do pressuposto 

de que os sujeitos da pesquisa são conhecedores dos temas a serem abordados. A tomada de 

consciência é importante no plano do agir, o diálogo e a participação das pessoas implicadas 

com os problemas existentes no contexto escolar condizem com as reflexões de Cury (1987), 

em relação ao princípio da dialética marxista da historicidade e totalidade de todo fenômeno 

social, porque a própria experiência de vida de uma classe é um momento pedagógico de intensa 

significação que dá uma certa ordem às ações vividas. 

A pesquisa-ação exige sempre que se trabalhe com os outros, considerando nesse mo-

vimento a voz do sujeito, sua perspectiva, seu sentido, não apenas para um registro ou posterior 

interpretação de dados, mas sim para enfatizar as vozes dos sujeitos no momento de produção 

do trabalho. Nessa erspectiva, as ações elencadas pelo/no grupo são exequíveis e buscam solu-

cionar questões comuns aos conselhos, como ocorreu no Colégio Municipal Professor Álvaro 

Henrique Santos. 

Desse modo, o Plano de Ação que elaboramos encontra-se sistematizado em cinco 
ações: 

 

1) Realização de estudos e formações organizada por bimestrais, explorando os docu-

mentos e conselhos existentes na escola, envolvendo os docentes, gestores e coordenadores, 

possibilitando a participação deles, ampliando e socializando esses conhecimentos junto aos 

conselheiros, pais/familiares e discentes. 

2) Implementação do Conselho Familiar a partir do segundo semestre de 2021, tendo 

em vista que o mencionado conselho se encontra normatizado há quase seis anos no Regimento 

Interno da escola, com a função central de auxiliar a Equipe Gestora e o Conselho Escolar na 

busca e consolidação de uma educação de qualidade, contudo, não se confirma na prática do 

contexto escolar. 

3) Implantar o Dia da Família na Escola, bem como normatizar nos documentos legais 

a partir do segundo semestre de 2021, entendendo que a participação da família na escola, no 
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contexto de gestão democrática, exige muito mais do que buscar informações sobre o rendi-

mento escolar dos estudantes, entendendo que essa ação é o início do processo de aproximação 

das famílias.  

4) Elaboração de um termo de compromisso, contendo as informações básicas dos do-

cumentos do colégio, projetos e normativas da escola, como estratégias para estimular a parti-

cipação dos usuários (além disso, pretende-se firmar e fortalecer as parcerias e aproximação 

das famílias, nas reuniões e demais atividades/ações e deliberações a serem planejadas, organi-

zadas e executadas no interior da escola).  

5) Promover discussões e reflexões acerca da revisão e atualização do PPP da escola, 

mobilizando e motivando a comunidade escolar e local, para a importância da participação dos 

diversos segmentos, por meio de reuniões mensais a serem realizadas pelo grupo de participan-

tes desta pesquisa. 

 
 

3.1 Plano de Ação para os Conselhos de Educação de Porto Seguro - BA 

 
Quadro 2 – Detalhamento do Plano de Ação 

AÇÕES DETALHAMENTO 

Estudos coletivos dos professores, coordenado-
res, gestores e representantes dos conselhos. 

Realização de encontros para estudos com os 
professores, coordenadores, gestores e integran-
tes dos conselhos do CMPAHS, em Porto Seguro. 

OPERACIONALIZAÇÃO 
Estudos coletivos para conhecimento dos documentos legais, revisão e implementação dos mecanismos 
de participação, com os professores, coordenadores, gestores e representantes dos conselhos existentes 
no Colégio. 
 
Temáticas para os quatro encontros de 3 horas, totalizando 12h. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conselhos/Colegiados do CMPAHS Legislações Educacionais  
 
ü Escolar; 
ü Familiar; 
ü Classe; 
ü Colegiado Discente. 

 

 
ü Regimento Interno do CMPAS; 
ü Projeto Político Pedagógico; 
ü Plano Municipal de Educação; 
ü Estatuto e Plano de Carreira do Magistério; 
ü Lei de Diretrizes e Bases - LDB; 
ü Constituição Federal de 1988. 
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ESTRATÉGIAS 
ü Democratizar o acesso dos Pais/Famílias ao planejamento e execução das atividades/ações da es-
cola; 
ü Garantir ao currículo maior sentido de realidade e atualidade, assim como melhorar a qualidade 
pedagógica da escola; 
ü Propiciar condições materiais para que ocorra a participação, bem como motivar apoio a comuni-
dade escolar e local;  
ü Implementar o Conselho Familiar no Colégio que, embora normatizado, ainda não foi implemen-
tado na prática; 
ü Reforçar o processo de autonomia dos Conselhos e colegiados no interior da escolar; 
ü Atualizar e tornar público os documentos legais da escola;  
ü Revisar o Projeto Político Pedagógico. 

Fonte: elaborado pelo autor, em parceria com os professores e educadores do Colégio (2020). 
Obs.: Quanto às datas de realização dos encontros, serão definidas pelo grupo de trabalho, professores, 
coordenadores e gestores, tendo como sujeitos participantes os docentes e conselheiros representantes dos 
colegiados. 
 

3.2 Quadro programático com organização dos estudos com os professores, gestores, co-

ordenadores e representantes dos conselhos/colegiados 

 

Quadro 3 – Quadro programático 

I Encontro 
/ / 

II Encontro 
/ / 

III Encontro 
/ / 

IV Encontro 
/ / 

 
Legislação Educacio-
nal;  
 
Regimento Interno do 
Colégio; 
 
Revisão do Projeto Po-
lítico Pedagógico. 
 
. 

 
 
Conselho Escolar; 
 
Conselho Familiar; 

 
Função, competência e 
atuação desses instru-
mentos de participação. 

 
Conselho de Classe;  
 

Colegiado Discente; 
 
Planejar estratégias para 

a aprendizagem e partici-
pação dos discentes. 

 
 Planejar o processo 
de comunicação coms 
os pais/famílias para a 
implemetação do 
Conselho Familiar na 
escola. 
 
O exercício da ges-
tão democrática 
pelo viés da partici-
pação. 

Fonte: Fonte: elaborado pelo autor, em parceria com os professores e educadores do Colégio (2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31  

  

 
REFERÊNCIAS 

 
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1989. 
 
BRASIL. Conselhos Escolares: Democratização da Escola e Construção da Cidadania. Bra-
sília: Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, 2004.  
 
COUTINHO, Carlos Nelson. A democracia na batalha das ideias e nas lutas políticas do 
Brasil de hoje. In: FÁVERO, Osmar; SEMERARO, Giovanni (org.). Democracia e Cons-
trução do Público no Pensamento Educacional Brasileiro. Petrópolis: Vozes, 2002. 
 
CURY, Carlos Roberto Jamil. Educação e Contradição: elementos metodológicos para uma 
teoria crítica do fenômeno educativo. São Paulo: Cortez Editora, 1987. 
 
CURY, C. R. J. Os conselhos de educação e a gestão dos sistemas. In: FERREIRA, N. S. C.; 
AGUIAR, M. A. (org.). Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos. São 
Paulo: Cortez, 2000. 
 
CURY, Carlos Roberto Jamil. Gestão Democratica da Educação: Exigências e Desafios. 
RBPAE, v. 18. n. 2, jul./dez. 2002. Disponível em: 
file:///C:/Users/jfeli/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/Gest%C3%A3o%20de-
mocr%C3%A1tica%20Cury.pdf. Acesso em: 09 dez. 2020. 
 
DALBEN, A. I. L. de F. Conselhos de Classe e Avaliação: Perspectivas na Gestão Pedagó-
gica da escola. São Paulo: Papirus, 2004. 
 
DOURADO, L. F. Plano Nacional de Educação: o Epicentro das Políticas de Estado para a 
Educação Brasileira. Goiânia: Imprensa Universitária/ANPAE, 2017. 
 
DOURADO, L. F.; AGUIAR, M. A. da S. A BNCC na contramão do PNE 2014-2024: ava-
liação e perspectivas. Recife: ANPAE, 2018. 
 
DOURADO, Luiz Fernandes. Plano Nacional de Educacional, políticas e gestão da educa-
ção: novas formas de organização e privatização. Brasília: Anpae, 2020.  
Disponível em: https://www.seminariosregionaisanpae.net.br/BibliotecaVirtual/10-Li-
vros/PNE-politicas-e-gestao-novas-formas-de-organizacao-e-privatizacao.pdf. Acesso em: 25 
jan. 2021. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 3. ed. São Paulo: Cortez, 
1999.  

LOURENÇO, Z. F. Dos conselhos de classe aos conselhos participativos de classe: o papel 
na escola pública e a relação com as políticas educacionais que se afirmam democráticas. 
2019. Dissertação (Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade) - Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. 



32  

  

 
LUCK, Heloísa. A gestão participativa na escola. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2017. 
 
MIRANDA, N. A. de; SÁ, I. R. Conselho de Classe e Avaliação da Aprendizagem: Instru-
mentos de Gestão Democrática na Escola Pública. Revista on line de Política Educacional, 
Araraquara, n. 16, p. 48-64, 2014. 
 
PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. 4. ed. São Paulo: Cortez, 
2016. 
 
PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. São Paulo: Cortez, 2017. 
 
PEREIRA, Antonio Cezar. Democratização da Gestão e Conselho Escolar: o caso de uma 
Escola Pública no Município de Ipubi/PE. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação) - Cen-
tro de Educação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. 
 
PORTO SEGURO. Lei Municipal N° 1460/18, de 26 de dezembro de 2018. Dispõe sobre o 
Plano de Carreira, cargos, remuneração e funções Públicas dos Servidores do Magistério do 
Município de Porto Seguro e dá outras providências. Diário Oficial do Município, Porto Se-
guro, BA, 10 jan. 2019. 
 
PORTO SEGURO. Lei Municipal, nº. 1461. Plano de Carreira do Magistério Público. Porto 
Seguro, BA, 2018. 
 
PORTO SEGURO. Lei Municipal, nº. 1.240/2015. Plano Municipal de Educação: Porto 
Seguro, BA, 2015. 
 
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP). Colégio Municipal Professor Álvaro Henri-
que Santos. Porto Seguro, 2015. 
 
REGIMENTO INTERNO. Colégio Municipal Professor Álvaro Henrique Santos. Porto 
Seguro, 2015. 
 
SANTA CRUZ CABRÁLIA. Lei Municipal n. 475 de 29 de abril de 2011. Dispõe sobre o Es-
tatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Santa Cruz Cabrália e dá outras 
providências. Diário Oficial do Município, Santa Cruz Cabrália, BA, 29 abr. 2011. 
 
SANTA CRUZ CABRÁLIA. Lei Municipal n. 476 de 29 de abril de 2011. Dispõe sobre o 
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município 
de Santa Cruz Cabrália, e dá outras providências. Diário Oficial do Município, Santa Cruz 
Cabrália, BA, 29 abr. 2011. 
 


