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RESUMO 

 

 
A pesquisa analisou o exercício da autonomia e o processo participativo de uma escola 
pública de Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série, da rede municipal de Salvador. Foram 
considerados os dispositivos legais vigentes, o envolvimento das comunidades escolar e 
local na tomada de decisões e o impacto no exercício da autonomia nos processos 
administrativo, pedagógico e financeiro.  
A abordagem metodológica adotada foi a qualitativa, na forma de Estudo de Caso, pela 
possibilidade da visão interpretativa, naturalista, na qual o foco de investigação foi a 
significação que os atores envolvidos atribuíram à participação, e à prática da 
autonomia. A pesquisa foi realizada no período de julho/04 a dezembro/06 e a análise 
dos dados evidenciou que há uma relativa autonomia e participação das comunidades 
escolar e local nos aspectos administrativo, pedagógico e financeiro da E. M. Girassol. 
Conclui-se, verificando que é muito importante que sejam criadas oportunidades para 
que as comunidades escolar e local aprendam a exercer a autonomia e a participarem 
das decisões da unidade escolar, tendo em vista não só os aspectos legais, mas 
considerando também o referencial teórico, a experiência da participação e o exercício 
da autonomia.  
 
Palavras-chave: Autonomia. Participação. Escola Pública. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referência: SCHWINGEL, Mara. Autonomy and participation in the municipal public 
school of Salvador: verse and reverse. 2006. Dissertation (Masters degree in 
Education)- Faculdade de Educação da UFBA, Salvador. 
 
 

 

ABSTRACT 

 

The research analyzed the exercise of the autonomy and the participation process from a 
public school of Basic Education of 1ª the 4ª series, of the municipal net of Salvador. 
The effective legal devices, the involvement of the communities pertaining to school 
and local on taken of decisions and the impact in the exercise of the autonomy on the 
administrative processes, pedagogical and financial. 
The approach procedural adopting it was the qualitative one, in the form of Study of 
Case, for the possibility of the interpretative, naturalistic vision, in which the focus of 
inquiry was the means that the involved actors had attributed to the participation, and 
the practical one of the autonomy. The research was realized into the period of July /04 
the December/06 and the analysis of the data evidenced that it has a relative autonomy 
and participation of the communities pertaining to school and local in the aspects 
administrative, pedagogical and financial from the E. M. Girassol. 
One concludes, verifying that it is very important that chances are created so that the 
communities pertaining to school and local they learn to exert the autonomy and to 
participate of the decisions of the pertaining to school unit, in view of not only the legal 
aspects, but also considering the theoretical reference and the experience of the 
participation and the exercise of the autonomy. 
 

Key words: Autonomy. Participation. Public school. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

A presente dissertação é resultado de inquietações, reflexões e preocupações pessoais na 

condição de pedagoga, sobre a relação da participação das comunidades escolar e local 

com a autonomia da escola pública.  Visa, portanto, analisar o processo participativo na 

escola pública e o exercício da autonomia, importância inclusive consubstanciada no 

aspecto legal no qual se registra que, a legislação nacional como a Constituição Federal 

de 1988 – artigos referentes à Educação e a Lei de Diretrizes da Educação Nacional nº. 

9394/96, afirmam o papel da participação como elemento essencial no que diz respeito à 

aproximação da comunidade local à escola, assegurando a autonomia construída e não a 

decretada via atividades burocráticas e formais. 

 

O ponto de partida que esta pesquisa toma como referência é a pergunta central: como 

ocorrem o processo participativo e o exercício da autonomia na escola pública 

municipal?  Esta indagação vem acompanhada de outras perguntas básicas, como 

sejam: 

 

a) Há participação das comunidades escolar e local nos aspectos pedagógico, 

administrativo e financeiro?  

b) O que as comunidades escolar e local entendem por participação e 

autonomia? 

c) A autonomia e a participação ajudam à aprendizagem? Em que aspectos?  

d) Que atores estão envolvidos no processo de tomada de decisões? Qual o grau 

de autonomia desta participação?  

 

Todas as questões apresentadas tiveram origem na experiência da autora como bolsista 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq na pesquisa: 

Acompanhamento, avaliação e documentação do processo de democratização da gestão 

em escolas públicas no Estado da Bahia, em 1996 e 1997, que versava sobre a gestão 

participativa em escolas públicas no Estado da Bahia e seu impacto no processo 

pedagógico, sendo esta etapa concluída em 1998. 
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Posteriormente nos anos de 2001 a 2005, atuando como bolsista do Programa Gestão 

Participativa (PGP) e do Programa Gestão Participativa com Liderança em Educação 

(PGP/LIDERE), houve uma maior aproximação com escolas públicas da rede municipal 

de Salvador e com essa experiência, novas percepções foram amadurecendo.  

 

O PGP e o PGP/LIDERE, ambos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), versavam 

sobre questões sociais que operacionalizavam políticas públicas de inclusão, e 

proporcionaram, com base neste propósito, a abertura, a oportunidade de as pessoas 

interagirem e passarem a conviver em um contexto educacional mais dinâmico e 

participativo. O principal objetivo desses Programas era o fortalecimento da gestão e 

liderança educacional em escolas públicas. Para isso, foram desenvolvidas ações 

pedagógicas como palestras, seminários, vivências pedagógicas e reuniões, com as 

comunidades escolar e local de escolas de Salvador e Região Metropolitana, que 

proporcionaram momentos de reflexão que foram se consolidando e resultando neste 

objeto de pesquisa. 

 

A dissertação consta de seis capítulos. A introdução caracterizada como primeiro 

capítulo contempla aspectos gerais que são abordados com mais propriedade nos demais 

capítulos. Para tal, o segundo capítulo referencia-se à revisão de literatura, 

contemplando a influência dos Movimentos Sociais (MS) na educação e a sua 

importância na abertura e no processo de inclusão, como organização social no processo 

de democratização1, considerando a participação e a autonomia. Discorre, ainda, sobre 

fatores históricos que influenciaram na evolução da democratização como a Revolução 

Francesa, a Escola de Frankfurt, as políticas públicas globalizadas em concomitância 

com a contextualização legal e dados estatísticos que delineiam a educação.   

 

O terceiro capítulo contextualiza a escola e sua função social a exemplo de uma 

instituição formal, democrática, inserida no contexto social, identifica a escola como um 

sistema aberto cuja escola é constituído e constituinte. Aborda ainda a participação da 

comunidade local na escola, como princípio da gestão democrática, considerando a 

eleição do diretor pelas comunidades escolar e local, o Conselho Escolar (CE), a 

Proposta Pedagógica (PP), o Conselho de Classe, o Conselho Representativo de Turmas 

                                                 
1 Trata da realidade, da operacionalização da democracia (aspecto teórico) segundo Pedro Demo (1996, p. 
24). 
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ou líderes de classe, como um elemento integrador e catalisador de esforços no processo 

de tomada de decisões. 

O quarto capítulo proporciona ao leitor o percurso do processo metodológico adotado 

que é um Estudo de Caso, baseado na concepção teórica de Robert Yin, pela visão 

interpretativa, naturalista e comprometida em apresentar dados empíricos rigorosos e 

justos. Apresenta como instrumentos para a coleta de dados da pesquisa de campo, duas 

fontes: primárias - entrevistas, observação in loco e grupo focal e as secundárias - 

questionários e análises documentais. 

 

Em seguida, o quinto capítulo discute e analisa as falas dos participantes da pesquisa e 

os demais dados, e procura interpretar os resultados, com base nas teorias que subsidiam 

esse trabalho. 

 

O sexto e último capítulo apresenta as considerações finais da autora, tomando como 

base os dados analisados, o referencial teórico e a pesquisa de campo.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A sociedade contemporânea tem sido definida como a sociedade do conhecimento e da 

informação, segundo autores como Thomas L. Friedman, David Harvey, Pablo Gentili e 

Tomaz Tadeu da Silva.  A ciência e o desenvolvimento tecnológico são os agentes 

responsáveis por esta transformação de um mundo mais individualista para um mundo 

mais global, universal. 

 

Historicamente, Cristóvão Colombo, em 1492, ao seguir viagem para as Índias, iniciou 

o processo de globalização com a primeira das três Eras deste fenômeno, conforme 

Friedman, (2005), quando o interesse maior era desbravar novas terras em busca de 

riquezas naturais que fossem revertidas em lucros. Esse fato histórico fez com que 

caminhos fossem abertos, derrubando muros e interligando o mundo, tendo como 

principal mecanismo de mobilização, a descoberta de novos e lucrativos domínios e 

mercados, isto, associado à força bruta, máquinas rudimentares, e conhecimentos de 

deslocamento específicos àquela época, dando início ao processo de integração global. 

Nesta Era, a educação não era para todos, pois tinha caráter restritivo, uma vez que 

apenas a nobreza e o clero tinham acesso a um saber mais estruturado.  O livro O nome 

da rosa, de Umberto Eco, escritor italiano, ilustra bem o papel do saber neste momento 

histórico. 

 

A segunda Era, de 1800 a mais ou menos o ano de 2000 foi de acordo com o autor 

citado, a das empresas que se expandiram em busca de mercados e mão-de-obra, 

destacando-se a Revolução Industrial.  

Friedman, (2005, p.18) diz que:  

 

[...] foi nesse período que assistimos de fato ao nascimento e à 
maturação de uma economia global propriamente dita, no 
sentido de que havia uma movimentação de bens e informações 
entre os continentes em volume suficiente para a constituição de 
um mercado de fato global, com a venda e revenda de produtos 
e mão-de-obra em escala mundial.  
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O contexto educacional exerceu um papel importante nesse mesmo período, cabendo-

lhe o papel de espaço de formação para uma mão-de-obra pouco específica e carente de 

conhecimentos formais. Segundo Nóvoa (2003 p. 22), a busca pela: 

 

[...] escolarização constituiu-se em uma luta dos cidadãos, 
principalmente na Inglaterra e na França.... as indústrias 
começaram a reclamar por mão-de-obra capaz de operar de 
forma adequada às máquinas, elemento básico desse tipo de 
economia, e a escola para a ser considerada o lugar, por 
excelência, de preparação do trabalhador. 
 

A terceira e última Era é a que estamos vivenciando. É a Era do agir em tempo real e 

virtual, na qual as pessoas devem estar mais receptivas a mudanças, estar aptas a 

agregar novos conhecimentos com rapidez e flexibilidade, mediante a sua autonomia e 

liderança, seus relacionamentos e a sua criatividade para decidir são cada vez mais 

exigidos pelo novo contexto social. Caso contrário, conforme Friedman, (2005, p. 23) 

“aqueles que se aferrarem ao passado e resistirem às mudanças vão se afundar na 

massificação”. Paralelo a este movimento constante da terceira Era, a educação dispõe 

de mais participação da sociedade civil, visto que o conhecimento não só determina a 

inovação técnica e o crescimento econômico, mas está se tornando também atividade 

chave da economia. Além disso, a educação encontra-se mais organizada socialmente 

para enfrentar as nuances que dificultam o seu fortalecimento frente às políticas 

públicas de Estado. Isto resulta também do crescimento da democracia na condição de 

agente de proposição e elemento de impulsão a uma educação mais participativa, 

quando então os movimentos sociais podem e devem contribuir com questionamentos e 

lutar por uma participação mais efetiva. 

 

Ocorre que a participação civil, historicamente evoluiu de uma forma espontânea para 

uma prática organizada e planejada, passando da informalidade para a formalidade, 

consolidando-se como um princípio democrático, motivada pelos movimentos sociais e 

políticos. Borges (2004, p.161) afirma que: “estudar as representações sociais é 

extremamente importante para o desenvolvimento de um processo educativo”, práticas 

estas que se consolidam em movimentos de delegação, de execução de serviços e de 

competências, que se consolidam em práticas de descentralização do poder.  
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Segundo Bobbio (2000), a prática de descentralização do poder, envolve novas formas 

de relações entre a sociedade, a escola e o trabalho a transferência de poder e a assunção 

de autonomia não é uma questão apresentada igualmente em todos os lugares. É 

necessário identificar o ambiente social e histórico e este deve estar atrelado à luta pelas 

autonomias sociais. Segundo Lordêlo (2003, p.20)  

 

[...] a forma mais difundida de descentralização no Brasil ainda 
é a municipalização... a descentralização via municipalização 
aproxima dois discursos aparentemente antagônicos: o primeiro 
tem origem no Governo Central que renunciado a parte de 
encargos; o segundo, articulado por grupos sociais, vê na 
descentralização/municipalização a possibilidade do surgimento 
de uma cultura política nova, democrática e participativa.  

 

Segundo Borges (2004), a escola é o local onde as relações sociais para o conhecimento 

se estabelecem através da transmissão, construção e renovação.  E para tal, os 

conhecimentos provocam mudanças na forma de agir e pensar da sociedade, 

favorecendo o reconhecimento e respeito, a diversidade e pluralidade. Todas estas 

mudanças se efetuam a partir de uma proposta de participação, que requer a 

consolidação da autonomia, e faz com que a escola se organize política e socialmente 

para assegurar o direito à educação conquistada pela sociedade organizada e pelos 

profissionais da educação; este direito encontra-se expresso tanto na Constituição 

Federal (CF) de 1988 artigos 5º, XXXIII – direito à informação, 10, 194, 206 e 216, 

como na LDB nº. 9394/96, artigos 3, 13 a 15. Todo este aparato legal contribui para o 

propósito de promoção do consenso entre os sujeitos, resolvendo conflitos e estes 

atuando de forma crítica, autônoma e reflexiva.  

 

Para tal, é necessário o estabelecimento de um clima de confiança entre os diferentes 

atores dos segmentos escolares, consolidando a autonomia como poder de todos, 

atendendo os interesses dos indivíduos que fazem parte deste contexto, repudiando as 

discriminações sociais, étnicas, de sexo e de religião, substituindo-as por práticas 

participadas, baseadas na eqüidade de direitos sociais. 

 

A ação autônoma dos sujeitos deve ser exercida por aqueles que atuam em determinada 

organização, mais especificamente neste caso, no sistema de ensino público e na 
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unidade escolar, e levar em consideração a reorganização e reorientação da sociedade, 

através de uma participação positiva, moral e ética. Segundo Boaventura (2001, p. 340) 

 

[...] cada forma democrática representa uma articulação 
específica entre a obrigação política vertical e a obrigação 
política horizontal, e cada uma tem a sua própria concepção de 
direitos e de cidadania, de representação e de participação. Em 
todas elas, porém, o processo democrático é aprofundado pela 
transformação das relações de poder em relações de autoridade 
partilhada, do direito despótico, e do senso comum regulatório 
em senso comum emancipatório. 

 
A participação nas decisões a serem deliberadas pelas comunidades escolar e local da 

escola pública é um desafio a ser vencido, que requer uma análise política e social de 

como este processo se sucede.  Um dos mecanismos para tal é o Conselho Escolar 

(C.E), pois se acredita que este ajuda a colocar em prática a participação democrática na 

escola, porque promove a valorização das classes populares através da mobilização e 

valorização das suas opiniões no contexto escolar, quebrando a hegemonia das classes 

dominantes. Freitas e Pilla (2006) consideram que o C.E. é um dos mecanismos de 

consolidação da democracia na gestão escolar, além do mais, o C.E. é um instrumento 

legal de gestão conforme o artigo 14 da LDB 9394/96. Outros mecanismos como 

agremiações de alunos, associações de apoio à escola também são fundamentais para a 

concretização do processo de democratização, pois, a prática da gestão democrática 

pelos atores escolares “exige” o cultivo da participação, do trabalho coletivo e da ação 

colegiada com vistas ao sucesso escolar e, conseqüentemente, ao sucesso do estudante. 

 

Outro aspecto a ser destacado é a manutenção e funcionamento das U.Es, isto requer 

entrosamento entre a escola, a família e a comunidade local, a fim de promover políticas 

públicas significativas que impactuem intensa e positivamente no processo ensino-

aprendizagem através das transformações sociais, econômicas e culturais, melhorando a 

organização do trabalho escolar e a qualidade do ensino. Qualidade2 está associada ao 

domínio de conhecimentos e ao desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas 

indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos, bem 

como à inserção no mundo e à constituição da cidadania (sujeitos críticos) também 

                                                 
2 Qualidade segundo Libâneo (2001, p. 65) “refere-se tanto a atributos ou características da sua 
organização e funcionamento quanto ao grau de excelência baseado numa escala valorativa”. 
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como poder de participação, visando a construção de uma sociedade mais igualitária, 

considerando a mutação social (LIBÂNEO, 2001). 

 

Essa busca de novos modelos de gestão escolar que acatem a participação no processo 

de tomada de decisões, faz com que surjam questões que favorecem a implementação de 

uma nova cultura organizacional na escola, reconhecendo as habilidades e competências 

de uma gestão de qualidade, de um modelo horizontal e solidário de distribuição do 

poder de cidadão3 para cidadão, através da melhoria dos processos e resultados.  A 

mudança de paradigmas de uma cultura burocrática, individualista, tecnocrata para um 

novo modelo de gestão mais democrática, participativa, flexível, coesa e criativa 

decorre da capacidade de articular gestão e administração e do modelo de ação-reflexão-

ação. 

 

Portanto, compreender a autonomia da escola requer vínculos mais estreitos com as 

comunidades escolar e local e isto implica em uma maior presença dos pais na escola 

através do C.E, da Associação de Pais e outras organizações para assessorar o projeto 

pedagógico curricular e também para acompanhar e avaliar a qualidade das práticas 

pedagógicas. Romão (1997) expressa que os pais usufruem das práticas participativas 

para integrarem outras instâncias decisórias no âmbito da sociedade civil como 

organizações de bairro, movimentos de mulheres, de minorias étnico-culturais, 

movimentos de educação ambiental, contribuindo desta forma, para as melhorias 

educacionais. 

 

                                                 
3 Nesta pesquisa consideraremos a concepção de Santos Filho (1998, p. 87) Cidadão é aquele que 
participa do governo e participa do governo aquele que tem poder, liberdade e autonomia para exercê-la. 
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo geral 

• Analisar o processo participativo na escola pública e o exercício da autonomia. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar e analisar os dispositivos legais que definem, orientam e normatizam 

a participação no processo de tomada de decisões na escola.  

• Identificar os níveis de participação das comunidades escolar e local no processo 

de tomada de decisões nos aspectos administrativo, pedagógico e financeiro. 

• Investigar como as comunidades escolar e local avaliam a importância de sua 

participação. 

• Investigar o exercício da autonomia da escola pública.  
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2 A TRAJETÓRIA DO PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO: 

DELINEANDO A EDUCAÇÃO. 
 

 

Pensar em educação é projetar e realizar a construção de base necessária ao caminho do 

desenvolvimento da nossa sociedade, sendo, portanto, uma questão fundamental, um 

desafio. Os seres humanos mantêm entre si relações sociais, nas quais o processo de 

educação faz-se presente, permanentemente. Contudo, existem várias instâncias em que 

essas ações educativas ocorrem, dependendo das questões culturais, políticas, 

econômicas e religiosas, ou seja, das características sócio-históricas de cada sociedade.  

Dewey (1971, p. 45) define educação como “processo de reconstrução e reorganização 

da experiência”, ou seja, a educação é capaz de preparar as pessoas para enfrentar os 

desafios da sociedade. 

 

Diante da vastidão do tema em questão, propõe-se uma análise relacionada mais 

diretamente ao tema da pesquisa, e, neste caso serão discutidas a intersecção entre a 

participação e a autonomia na escola pública. 

 

Falar em participação na escola pública implica discutir questões como o papel e a 

função desta escola frente às demandas sociais, considerando a importância dos 

Movimentos Sociais (MS) para o exercício de direitos, a autonomia como forma de 

realização coletiva, a democracia como via de discussão participativa e a gestão como 

processo coletivo de tomada de decisões. 

 

Para a compreensão dos caminhos percorridos pela educação, sobretudo no aspecto da 

participação, será preciso buscar raízes históricas.   Conforme Burke (1999), a Grécia é 

considerada o grande marco da democracia clássica, através da descoberta e 

aprimoramento do alfabeto há dois mil e quinhentos anos, com vinte e seis letras 

escritas da esquerda para a direita, operacionalizando a transição do registro oral para o 

documento, que passou a desempenhar o papel de ser um auxiliador da memória e 

posteriormente, o agente mobilizador de mudanças. 

Ainda segundo Burke: 

[...] a acumulação de registros escritos torna possível separar o 
presente do passado. Uma pessoa que sabe ler pode olhar “para 
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trás”, para que o que aconteceu antes, de um modo que uma 
pessoa não instruída nunca poderá fazer. (Burke, 1999, p.85) 

 

O alfabeto mudou o modo de funcionamento do cérebro humano e, conseqüentemente a 

maneira dos alfabetizados encararem a sua relação com o mundo. Além do alfabeto 

proporcionar avanços históricos, os detentores do poder temiam a perda do controle 

caso a “instrução” se espalhasse demais. Ainda conforme Burke (1999, p. 101) “a nova 

sociedade política se apoiava, sobretudo na cidadania letrada, capaz de ler anúncios 

públicos, bem como leis e decretos escritos na pedra”. Essas mudanças deram 

sustentação para o desenvolvimento de novos procedimentos, para a aquisição e análise 

do conhecimento filosófico. Burke (1999, p. 102) afirma que: 

 

[...] uma nova estrutura política “democrática” grega parece ter 
sido produto direto da maneira como o pensamento alfabético 
incentivou a discussão de idéias que se desenvolviam. Mas era 
democrático em um sentido bastante restrito, uma vez que não 
havia nenhum direito universal na sociedade grega. Antes de 
tudo, o processo envolvia somente os cidadãos: nenhum 
membro da maioria escravizada da comunidade podia votar. 

 

Assim, a educação era para poucos e previa formar políticos capazes de governar a 

cidade e participar ativamente da vida pública. Aliás, entre os gregos, já era assim: não 

bastava sentar-se na ágora, na praça pública, para ser cidadão. Segundo Guareschi, 

(2006, p. 06) “só recebia o título de cidadão(a) quem, na praça, se levantasse e dissesse 

sua palavra, expressasse sua opinião, manifestasse seu pensamento”. Já as crianças, 

mulheres, idosos e estrangeiros eram ignorados no processo da participação da vida 

pública e o processo alfabético não proporcionava o conhecimento e sim um recorte da 

memória através do ato da “decoreba” que com o passar do tempo era esquecido em 

função do não revigoramento do conteúdo.  

 

Este fato em si já denota a compreensão do ato educativo como algo libertador e capaz 

de determinar a consciência crítica e participativa do sujeito, e justamente por esse 

motivo a educação era restrita, neste período histórico. Contudo, o desenvolvimento 

social e os reveses históricos em épocas posteriores trouxeram outras possibilidades 

para o desenvolvimento da educação como resultante dos movimentos sociais 

organizados a partir do século XVIII, os quais reinvidicavam uma formação educacional 



 

 

26

capaz de instrumentalizar o homem para o exercício da democracia de forma mais 

eqüitativa. 

 

 

2.1 A TRAJETÓRIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS  

 

 

Uma das expressões mais fortes da luta dos MS tem como base o movimento da 

sociedade francesa no século XVIII, através da Revolução Francesa (1789-1813) que é 

considerada o marco do nascimento da modernidade e o objetivo maior era a obtenção 

da liberdade sob a orientação da razão. Conforme Kumar, (1997, p. 92, 93): 

 

[...] o conceito de modernidade mostrava derivação e 
dependência da filosofia cristã da história, sobretudo em suas 
formas milenarista e joaquimita. Este fato é especialmente 
marcante em pensadores alemães de fins do século XVIII e 
princípio do século XIX – Leasing, Fichte, Shelling, Hegel, - 
que foram responsáveis por algumas das mais influentes 
formulações do credo moderno. Esses pensadores, sobretudo 
Hegel, transformaram a religião cristã em filosofia secular de 
história.  

 

Para Slater (1978) as implicações da revolução francesa fizeram com que a pequena 

burguesia que reivindicava o poder da participação dos trabalhadores urbanos e dos 

camponeses na política, proporcionaram a intensificação da luta, uma vez que era este 

segmento social que pagava os impostos para manter os luxos da nobreza e como 

contrapartida vivia em condições de extrema miséria e sem qualidade de vida. O rei 

governava com poderes absolutos, controlando a economia, a justiça, a política e até 

mesmo a religião dos súditos.  E foi em nome da Liberdade, Igualdade e Fraternidade 

que o povo liderado pela burguesia desencadeou o processo de ruptura com o passado. 

 

Esta forma de poder instituído fez com que a população ficasse sem autoridade e sem 

uma liderança. A dominação da casta persistiu, fazendo com que as decisões políticas 

ficassem sob o domínio dos grandes proprietários de terras, do conhecimento acadêmico 

e da ação política.  Vale ressaltar, que na base desse conflito estava a disputa entre a 

classe proprietária de terras e a classe emergente na época intitulada de burguesia, 

segundo Aquino e colaboradores (1983). 
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No século XVIII, a democracia passa a ser mais valorizada e questionada em função dos 

acontecimentos sociais e por isso era avaliada de forma diferente aos dias atuais, pois os 

trabalhadores não tinham direito ao voto e nem a dar opinião sobre o governo. 

Ainda sobre o século XVIII, só podiam votar aqueles que tivessem o ofício ou emprego 

público, grau universitário ou de mestre de corporação e que pagassem pelos menos seis 

libras de imposto de captação.  

 

A burguesia, mesmo tendo condição social melhor, mobilizava-se para ter uma maior 

participação política e mais liberdade econômica. A insatisfação popular era tão grande 

que o povo foi às ruas aclamar a saída do rei Luís XVI. Até que em 1789, a Assembléia 

Constituinte cancelou todos os direitos feudais e promulgou a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão. A Declaração contemplava significativos avanços sociais, 

garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de maior participação política para o povo. 

Marco histórico, uma vez que os reflexos deste movimento contribuíram para a 

construção e o aprofundamento da democracia, diminuindo a acumulação de renda e 

riqueza para as elites e a conseqüente exclusão social da grande parte da massa 

populacional. 

 

Paralelo à Revolução Francesa ocorria também na Europa a primeira Revolução 

Industrial (1870-1945), iniciada na Inglaterra no século XVIII, a qual sugou milhões de 

homens do campo para as novas cidades industriais num ritmo rápido demais que as 

autoridades pudessem controlar. O resultado foi um grande número de desempregados 

nas cidades e péssimas condições de trabalho para quem atuava nas indústrias, uma vez 

que o trabalho que antes era caracterizado pela aplicação intensiva de mão-de-obra, e 

que tinha como base os conhecimentos e habilidades de artesãos, passando então, a ser 

cada vez mais executado por máquinas. Burke (1999, p. 211) diz que em função “do 

inflexível regime de trabalho que não lhes proporcionava nenhuma liberdade, nenhuma 

educação e nenhum poder político”, fez com que no final do século VIII as revoltas e os 

distúrbios civis aflorassem.  

  

O conjunto destes fatores resultou em as pessoas começarem a perceber a rapidez de 

como as coisas estavam mudando e passarem a se questionar o que isto significava em 

suas vidas, pois desconheciam a ciência e a tecnologia, mas sentiam o seu efeito no 

cotidiano. Burke (1999, p. 211) diz que “nascemos ignorantes, crescemos ignorantes, 
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vivemos ignorantes e morremos ignorantes. Somos homens tateando na negra 

escuridão”. Destrincha em seu livro que a nova palavra de ordem no século XVIII era o 

“progresso” que se instaurou em função do processo de industrialização, este por sua 

vez tinha como uma das bases a implementação de tecnologias aplicadas à produção de 

mercadorias em maior escala, o ferro torna-se a matéria-prima, o tear é inventado e 

ocorre a substituição da força humana pela energia e máquina a vapor, criando as 

condições objetivas de passagem de uma sociedade agrária para uma sociedade 

industrial.  Logicamente, estes fatores exigiam trabalhadores com habilidades para o 

mundo do trabalho, agora industrializado, exigindo trato no manuseio das máquinas, 

disciplina no labor e pouca ou nenhuma crítica à condição de proletariado.  
 

Portanto, a partir de 1928, o governo inglês criou novas escolas monitoriais destinadas 

ao treinamento das crianças na disciplina fabril na qual seus pais trabalhavam para que 

futuramente tivessem disciplina para vivenciar as experiências nas fábricas. Burke 

(1999, p. 215) consolida a fala ao afirmar que “o processo de educação foi reduzido a 

uma espécie de linha de produção”... “as crianças trabalhavam em fileiras, abandonando 

seus lugares somente para se dirigir aos postos de leitura para a leitura de textos de 

conformidade e obediência”. A partir dos meados desse século, a escolarização era 

condição imprescindível para converter os servos em cidadãos participativos do 

processo político, consolidando desta forma a ordem democrática.  

 

Neste mesmo século (XX), Taylor desenvolveu estudos que visavam a racionalização 

do trabalho para aumento da produção, eliminação dos desperdícios, controle dos 

tempos e movimentos dos trabalhadores na linha de montagem, ocasionando a 

fragmentação, a hierarquização, a individualização e a especialização da tarefa.  Kumar 

(1997, p. 94) afirma que: 

o industrialismo transformou sociedades, ainda na maior parte 
pobres e agrárias, em centros concentrados de poder, cujas 
mercadorias, canhões e navios esmagaram a resistência de todos 
os povos não-industriais.  

 

De um século para o outro podemos observar o desenvolvimento encadeado e 

controlado do processo de industrialização. Máquinas funcionando sem parar, infalíveis 

e incansáveis. Mas, o movimento operário se organizou e ganhou autonomia. Surge 

então, o socialismo que contestava e criticava o capitalismo e o liberalismo. Um dos 
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seus idealizadores foi Karl Marx que travava uma luta política de transformação da 

sociedade, propondo a reforma desta para as classes mais numerosas e mais pobres. O 

socialismo foi uma ideologia ligada à Revolução Francesa e em 1848 através do 

Manifesto Comunista, a classe trabalhadora foi mobilizada para derrubar as condições 

sociais existentes. Segundo Kumar (1997, p. 142): 

a democracia não pode mais se basear na idéia essencialista de 
um agente racional unitário e universal o titular de direitos 
universais, como a teoria liberal clássica. Ela tem que aceitar no 
estilo pós-moderno, a pluralidade de perspectivas e as 
identidades diferenciadas que constituem os indivíduos. 

 

Ou seja, os indivíduos teriam que abandonar a idéia de política consensual ou de que o 

Estado soberano era a única arena da política para adotar o conceito de que a 

democracia fazia parte da ciência, compreendida como elemento que entende o mundo e 

que poderá transformá-lo, considerando o caráter colaborativo entre o indivíduo e o 

coletivo, envolvendo comunidades auto-organizadas que horizontalizariam as 

hierarquias. 

 

Para dar maior clareza em relação à compreensão do movimento de luta pela 

democracia, faz-se necessário analisar que no século XX, por volta de 1930, surgiu a 

Escola de Frankfurt, sendo constituída por um grupo de pensadores, dentre eles, Max 

Horkheimer, Theodor W. Adorno, Karl A. Wittfogel, Friedrich Pollok, Erich Fromm, 

Herbert Marcuse. Mas foram as obras de Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor 

W. Adorno e Erich Fromm que constituiu o núcleo da teoria da Escola de Frankfurt. E 

segundo Slater (1978, p. 11) “foi entre 1930 e o começo da década de 40 (quando o 

grupo se desfez) que a Escola de Frankfurt tomou forma e produziu sua obra mais 

original sobre o problema de uma teoria crítica da sociedade”, que se assenta no 

triângulo de Marx, Freud e Weber e desta forma, contribuiu para a: 

 
elucidação e articulação do materialismo histórico, mas não 
conseguiu estabelecer a relação com a práxis, central ao projeto 
marxista... A crítica imanente (a análise não consegue 
concretizar as categorias) e a metacrítica (é uma crítica 
enquadrada num contexto que transcende o objeto sob análise), 
no caso de uma análise da Escola de Frankfurt, se fundem. Carl 
Grümberg, historiador marxista, enfatizou na década de 30 do 
século XX que o marxismo deveria ser compreendido não num 
sentido político partidário, mas estritamente num sentido 
científico (Slater, 1978 p. 12 e 13). 
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Ozmom (2004, p. 318) complementa afirmando que:  

o marxismo ocidental e a teoria crítica afastaram o marxismo 
dos princípios básicos tanto de Marx quanto do marxismo-
leninismo. Mesmo que Marx tenha resistido em escrever 
qualquer visão específica do futuro do socialismo, ele previu 
uma sociedade caracterizada pela livre associação e pelo 
autogerenciamento. 

 

Assim, a Escola de Frankfurt filiada à grande tradição hegeliana, procurava estabelecer 

conexões entre a estrutura socioeconômica e a dos instintos, descobrindo as dimensões 

políticas do psiquismo humano. 

 

 

2.2 AS INFLUÊNCIAS DOS MS NO BRASIL 

 

 

Paralelamente, durante vinte e oito anos, no Brasil, o governo democrático debateu leis 

que desencadearam grandes reformas educacionais que foram intercaladas por 

praticamente trinta e cinco anos de regime autoritário, de controle na formação das 

pessoas. Períodos assim divididos: regime militar de 1930 a 1945 e de 1964 a 1985; e 

por períodos democráticos de 1946 a 1964 e a partir de 1985 até o presente. 

 

No século XX, no Brasil, um acontecimento de grande importância foi o envolvimento 

da população no processo democrático e este assumindo novas formas no cenário 

político; nesse século, houve intensa disputa em torno da questão democrática, travada 

ao final de cada uma das guerras mundiais e ao longo do período da guerra fria. Essa 

disputa envolveu dois debates principais: a desejabilidade da democracia (na primeira 

metade do século) e, no Pós-Segunda Guerra Mundial, as condições estruturais da 

democracia, ou seja, a compatibilidade ou incompatibilidade entre a democracia e o 

capitalismo (anos 60). Boaventura (2002) nos recorda que o século XX foi de “[...] 

intensa disputa em torno da questão democrática” (p.39); e que, dos enfrentamentos que 

sofreu, tanto no âmbito da democracia representativa como no da democracia 

participativa, aquele século deu origem a processos que apontam para uma nova 

institucionalidade do regime democrático. 

 



 

 

31

A história brasileira é marcada pelo autoritarismo, por golpes, cerceamento da 

liberdade, perseguição política e violência do Estado contra o cidadão e suas entidades. 

Os Movimentos Sociais Populares – movimentos de reivindicação - criaram novas 

formas de manifestações pela melhoria das condições de vida e referindo-se à escola, os 

MS abraçaram a educação como “mote principal”, segundo Nóvoa (2003, p.31) pela 

possibilidade de produzir, de conviver e de educar, contribuindo na construção de 

princípios e práticas sociais democráticas através do debate, gestando novos conceitos 

marcados por práticas de cooperação e solidariedade através da emancipação social.  

 

No final dos anos 60 até meados da década de 70, Frigotto (2002, p. 67) afirma que 

como reflexo da ditadura, “a educação e o conhecimento são reduzidos a meros fatores 

de produção alheios às relações de poder”. Houve na década de 70, a necessidade da 

melhoria da qualidade de vida e da educação, as quais fizeram com que as 

manifestações da sociedade civil começassem a borbulhar. Neste período, três processos 

independentes começaram a acontecer: revolução acelerada da tecnologia da 

informação, a rápida expansão e até mesmo internalização dos movimentos sociais 

culturais (movimento libertário, a luta pela conquista dos direitos humanos - que já 

havia começado na década de 40 com a Declaração dos Direitos Humanos e, ficou mais 

evidenciado nas últimas décadas do século XX: feminismo e ambientalismo) e a crise e 

reestruturação econômica do capitalismo e do estadismo.   

 

A discussão democrática da última década do século XX mudou os termos do debate 

democrático do pós-guerra, com a extensão do modelo hegemônico, liberal, para o sul 

da Europa ainda nos anos 70 e, posteriormente para a América Latina e a Europa do 

Leste. No âmbito desse debate, modelos de democracia alternativos ao modelo liberal 

foram discutidos, tais como: a democracia participativa, a democracia popular nos 

países da Europa do Leste, a democracia desenvolvimentista, dos países recém-

chegados à independência. Ao mesmo tempo e paradoxalmente, o processo de 

globalização suscitou uma nova ênfase na democracia e nas variações da forma 

democrática no interior do Estado nacional, permitindo a recuperação de tradições 

participativas em países como o Brasil, a Índia, Moçambique e a África do Sul. 

 

Enfim, estava aberta a estrada para efetivar a implantação das teorias genuinamente 

neoliberais. A primeira grande experiência foi realizada na Inglaterra, quando 
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Margareth Tatcher incluiu em seu programa conservador a receita dos neoliberais. Seu 

programa de governo foi essencialmente privatista, acabando com a economia estatal e 

liquidando com os direitos sociais forjados na luta dos trabalhadores ao longo de um 

século. O mesmo programa foi seguido pelo governo Reagan em 1980, nos Estados 

Unidos; na Alemanha em 1982 com Helmuth Kohl; na Dinamarca em 1983 com 

Schlutter, segundo Bedin (1998). 

 

No Brasil, os MS caracterizam-se como forças importantes na resistência ao regime 

autoritário e na luta pela reconstrução do espaço público, atendendo os interesses das 

camadas populares. Tanto os movimentos populares urbanos como os de mulheres, de 

negros, foram capazes, ao longo das décadas de 1970 e 1980, de redefinirem os 

conteúdos da noção vigente de cidadania, construindo uma nova concepção que 

desafiou o autoritarismo social, na medida em que localizou a luta pelo reconhecimento 

dos direitos não apenas no âmbito do Estado, mas no interior da sociedade, nas relações 

sociais no seu conjunto. 

 

Ainda no Brasil, o discurso e a dinâmica da maior parte dos MS contemporâneos se 

constituíram, desde seu surgimento na década de 1970, como parte de debates, de 

discussões oposicionais mais amplas e de redes organizacionais onde se formulou e 

reproduziu. A multiplicação de espaços públicos alternativos e a crescente articulação 

entre eles têm feito com que a noção de “redes” ou “teias” de MS seja cada vez mais 

utilizada como modo de entender as formas que assumem hoje, a atuação desses atores. 

Desde a emergência dos MS é impossível caracterizá-los como atores “puros”, isolados, 

contidos em si mesmos, sem relações com o exterior. Segundo Giroux (1997, p.145) 

apud Paulo Freire (1997): “não existe uma forma única de opressão”. Nesse sentido, a 

existência de comunicação e interação entre movimentos e/ou entre eles e outros atores 

e, em conseqüência, a formação de um campo discursivo comum, são características da 

história dos MS, que contribuíram para desenvolver no povo, o desejo de participar e 

agir na busca de uma democracia que atendesse a diversidade na unidade de propósitos 

de justiça e atuação popular. 

 

No Brasil, o advento da democratização criou uma grande expectativa de que a prática 

das eleições diretas, instrumento de imprescindível valor na alternância do poder 

político nas sociedades em geral, pudesse, ao mesmo tempo, contribuir para modificar 
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relações sociais autoritárias em democráticas, no âmbito das instituições sociais, dentre 

elas as instituições educacionais, com expectativas para a melhoria da qualidade e a 

promoção da eqüidade. Frigotto (2002, p.73) enfatiza que “democrática é a escola que é 

capaz de construir, a partir do dialeto (lingüístico, gnoseológico, valorativo, estético, 

cultural, em suma) uma ordem mais avançada e, portanto, mais universal”.  

 

Com o início da nova república, problemas econômicos foram herdados do período da 

ditadura militar, principalmente, em relação à dívida externa do Brasil e à inflação que 

corroía os salários dos trabalhadores. Vários pacotes econômicos foram implantados, 

mas com pouco êxito.  Como o foco estava voltado para o social, as leis norteadoras e 

as normas implantadas pelos sistemas foram conseqüências da luta democratizante 

também, dos Movimentos Sociais Populares e de vários outros setores sociais, 

principalmente, durante o processo de funcionamento da Assembléia Constituinte em 

1987, na qual os representantes das populações afetadas pela ausência da 

democratização pudessem inserir e formalizar na Carta Magna princípios e garantias 

que efetivassem direitos sociais. Como exemplo, destaca-se nos anos de 1990, a 

inserção institucional nos novos espaços de participação da sociedade civil, que foram 

abertos e assegurados pela chamada “Constituição Cidadã”, a partir de 1988. 
 

Conforme Nardi (2005, p. 62) 

 

a Constituição Federal de 1988 tratou da participação popular 
como parte do processo político, instituindo mecanismos 
promotores de representações de segmentos sociais no sentido 
da tomada de decisão sobre determinados problemas públicos, 
indicando a dinâmica social como elemento de influência na 
formulação e implementação de política.  

 

O redator da Constituição Brasileira de 1988, no preâmbulo, refere-se ao Brasil como 

Estado Democrático de Direito, Título I, qualificando-o como aquele que assegura o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos. Conforme Pietro (2000), o Estado Democrático 

de Direito é aquele que permite aos indivíduos o exercício da cidadania plena, ou seja, a 

própria noção de gestão democrática implica em um modelo que articule a participação 
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das pessoas e dos grupos, estimulando formas de autogestão e auto-organização da 

economia e da estrutura social. 

Portanto, falta-nos uma política de desenvolvimento capaz de ampliar o mercado de 

trabalho, evitar o desemprego e distribuir, com justiça, os bens produzidos socialmente. 

O que existe é uma estrutura concentradora de renda e geradora de profundas 

desigualdades. Essa situação coloca o Brasil entre as maiores potências econômicas do 

mundo e nos últimos lugares com relação aos indicadores sociais e, conseqüentemente, 

o foco destinado ao social, ainda é um tanto quanto irreal, sonhador. 

 

 

2.3 UMA NOVA CONCEPÇÃO DE PAÍS 

 

 

Até os anos 20 do século XX, a educação foi um Apêndice de mobilidade social, em 

que o poder político e econômico utilizavam-na como diferenciador de classe. Florestan 

Fernandes in Romanelli, 2005, p, 110 diz que: “o valor do ensino para um povo é 

determinado, historicamente, pelas vinculações da experiência educacional escolarizada 

com os interesses e os ideais sociais, particularistas ou comuns, das classes sociais 

existentes”. Em 1920, se inicia o processo de discussão em torno das novas idéias em 

educação, que em 1932 se edificam via Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.  

Após este período até o século XXI, com a fase do desenvolvimento industrial no 

Brasil, houve um crescimento em números quantitativos de matrículas para cursos 

profissionalizantes em função das políticas públicas adotadas, que viabilizavam 

oportunidades de trabalho. 

 

Nesses princípios do século XXI, a grande maioria dos países ocidentais adotou o 

programa neoliberal o qual foi introduzido no Brasil pelo governo de Fernando Collor 

de Mello (1990-1992) – Itamar Franco (1992-1994). Esse programa esteve em pleno 

andamento com a voracidade privatista do governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), e em 2003 iniciou-se no governo de Luís Inácio Lula da Silva, uma nova 

fase da história política brasileira, com a ascensão ao poder de um representante das 

classes trabalhadoras, eleito com expressiva quantidade de votos, adotando um discurso 

de que as políticas sociais, principalmente, a educação são prioridades governamentais.  
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As conseqüências do neoliberalismo e da economia globalizada geraram uma grande 

crise, pois neste século (XXI), o capitalismo, apesar do aumento da produtividade, não é 

mais capaz de integrar socialmente milhões de pessoas em todo o mundo, resultando 

numa avalanche de desemprego e miséria. Esse quadro indica a necessidade de uma 

mobilização por uma ordem social mais justa, para a reinvenção da cidadania, na sua 

concepção plena, que consiste na mobilização da sociedade para a conquista de direitos 

que estão garantidos na CF de 1988, nos artigos 3º, destacando-se o inciso I: “construir 

uma sociedade livre, justa e solidária” e no 5º que “todos são iguais perante a lei”... 

“direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, consagrados nos 

incisos I: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; e VIII: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou 

de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal 

a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

Para Habermas, segundo Jacobi (2000, p.15),  

 

as sociedades modernas se estruturam através de dois princípios 
societários distintos: a lógica estratégica do sistema que 
organizaria o mercado e o Estado e a lógica da racionalidade 
comunicativa que leva à organização da solidariedade e da 
identidade no interior do mundo da vida. A disputa do espaço 
social nos pontos de encontro entre sistema e mundo da vida 
constituiria a disputa política fundamental da sociedade 
contemporânea.  

 

O processo da conquista da democracia está relacionada à tomada de decisões coletivas. 

Morin (2005, p. 107) afirma que: 

 

a democracia não pode ser definida de modo simples. A 
soberania do povo cidadão comporta ao mesmo tempo a 
autolimitação desta soberania pela obediência às leis e a 
transferência da soberania aos eleitos. A democracia comporta 
ao mesmo tempo a autolimitação do poder do Estado pela 
separação dos poderes, a garantia dos direitos individuais e a 
proteção da vida privada. A democracia, evidentemente, 
necessita do consenso da maioria dos cidadãos e do respeito às 
regras democráticas. 

 

No contexto educacional, a democracia reflete-se na aprendizagem dos alunos, através 

do ambiente escolar, da motivação e realização de projetos que proporcionem a 

interação das equipes escolar e local - incentivando e promovendo estratégias para a 
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continuação do aperfeiçoamento profissional dos indivíduos que fazem parte da unidade 

escolar. Morin (2005, p. 111) diz que a democracia: 

 

não produz apenas conhecimento e elucidação, mas produz 
também ignorância e cegueira. Os avanços disciplinares das 
ciências não trouxeram apenas as vantagens da divisão do 
trabalho, trouxeram também os inconvenientes da 
hiperespecialização, do parcelamento e fragmentação do saber. 

 

A CF, artigo 206, inciso VI que estabelece a gestão democrática na forma da lei. Para 

que houvesse mudanças substanciais, a LDB nº. 9394/96 sofreu várias reformas, através 

de emendas que beneficiaram a educação brasileira. Segundo Cury in Oliveira (org), 

(1997, p.201) a: 

...gestão vem de gestio, que por sua vez, vem de gerere (trazer 
em si, produzir), fica mais claro que a gestão não só é o ato de 
administrar um bem fora-de-si (alheio), mas é algo que se traz 
em si, porque nele está contido. E o conteúdo deste bem é a 
própria capacidade de participação, sinal maior da democracia. 

 

A gestão democrática, na escola pública, retrata o valor do processo de participação 

como processo formativo, preocupado com a formação do educador e sua 

profissionalização, e como um dos princípios da democratização de oportunidades na 

universalização do conhecimento e concretização de uma educação pública, gratuita e 

de qualidade. Uma escola participativa aceita a cultura local, enfatizando o 

compromisso e responsabilidade, cria mecanismos de autonomia para decidir com a 

comunidade as melhorias que devem ser realizadas, através do diálogo e cooperação e 

co-responsabilidades. 

 

A tomada de postura em favor da transformação tem a ver com a introdução de um nível 

adicional na esfera pública, a participação política do cidadão, que o conduz a um 

processo democrático de discussão, papel cumprido pelos MS na contemporaneidade, 

que constitui uma proposta de ampliação da democracia. Frei Betto (1999, p.2) afirma 

que: 

 

todos são iguais perante a lei, exceto os que não são iguais a 
todos. Essa minoria - banqueiros que se locupletam com 
dinheiro público, empresários que sonegam, latifundiários que 
dão calote, juízes corruptos, políticos que não têm princípios, só 
interesses - não suporta a idéia da inclusão, porque ela rima com 
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distribuição de renda, direitos sociais, reforma agrária e 
democratização do poder.  

 

Para atingir a cidadania plena e universal é preciso incluir a dimensão política, que tem 

como exigência o direito de participar da tomada de decisões nos aspectos que dizem 

respeito a toda a sociedade e, conseqüentemente, à educação. Isso requer o direito à 

informação honesta, à liberdade de expressão, de associação e de reunião, o direito ao 

voto e, acima de tudo, à democratização e ao controle do poder pela sociedade, tendo 

em vista o bem comum e não os interesses de grupos economicamente hegemônicos. 

Frei Betto (1999). 

 

 

2.4 CONQUISTA DA AUTONOMIA 

 

 

Segre (2004) enfatiza que, historicamente, o conceito de autonomia nasceu na cultura 

política da democracia grega para indicar as formas de governo autárquicas, e, somente 

a partir do humanismo individualista da Idade Moderna, que culmina com o Iluminismo 

do século XVIII, é que o conceito de autonomia se aplica ao indivíduo. 

 

Os primeiros sinais de autonomia apareceram no século XIX e consolidaram-se a partir 

da primeira metade do século XX com a luta dos movimentos operários. Para Martins 

(2002) a autonomia fortaleceu-se como forma de contestação aos modelos 

administrativos de Taylor e de Ford, porque ambos separaram a concepção da execução 

na organização do trabalho. Ainda Martins (2002, p. 19) enfatiza que: “a Revolução 

Russa de 1917 e os rumos tomados pelo movimento internacional de trabalhadores a 

partir dela representaram um marco histórico na trajetória do conceito de autonomia e 

autogestão”. 

 

Historicamente, a autonomia foi necessária para que começasse a surgir a geração do 

conhecimento, o aprender a buscar conhecimentos e a pensar crítica e criativamente. E 

foi a partir de 1960, que o termo autonomia generalizou-se para caracterizar os grupos e 

lutas radicais, desencadeadas, principalmente, no sul da Europa e Estados Unidos. 
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Barroso (1996, p. 17) afirma que autonomia está ligada à idéia de autogoverno, onde os 

sujeitos se regulam por regras próprias e conceitualmente é: 

 

relacional (somos sempre autônomos de alguém ou de alguma 
coisa) pelo que a sua ação  se exerce sempre num contexto de 
interdependência e num sistema de relações. A autonomia é 
também um conceito que exprime um certo grau de 
relatividade: somos mais, ou menos, autônomos; podemos ser 
autônomos em relação a umas coisas e não o ser em relação a 
outras. A autonomia é, por isso, uma maneira de gerir, orientar, 
as diversas dependências em que os indivíduos e os grupos se 
encontram no seu meio biológico ou social, de acordo com as 
suas próprias leis. 
 

Sendo assim, a autonomia é relativa e o poder também pode ser exercido pela minoria 

em função da alienação da maioria. Lima (2004, p. 107) afirma que: 

 

prevalece a crença de que o Outro é quem manda, o Outro é 
quem detém o poder. A lição fundamental esboçada por 
Foucault (1979) de que poder não é uma “coisa” que se possa 
deter, mas fundamentalmente uma relação, cai no 
esquecimento. Se poder é uma relação e não uma “coisa”, 
qualquer pessoa ou grupo pode exercê-lo, não detê-lo.  

 
Martins (2002), diz que a autonomia é construída historicamente pelas diferentes 

características culturais, econômicas e políticas que configuram as sociedades ao longo 

de sua trajetória. Ressalta também, que a consolidação social e histórica da autonomia 

não pode ser confundida com a idéia de liberdade abstrata, registrada nos princípios 

liberais, que permearam até mesmo o marxismo. Conceitualmente, a palavra autonomia 

vem do grego autos=próprio + nomos = lei e significa autogoverno, governar-se a si 

próprio e auto-organização. Já autogestão sinalizada por Martins (2002) é:  

 

uma nova forma de os indivíduos assumirem responsabilidade 
sobre suas atividades, sem intermediários, tendo o poder de 
influenciar no conteúdo de sua organização em diferentes 
esferas da vida econômica e social.  

 

Desde então, o indivíduo se tornou um autêntico sujeito moral, titular de direitos e 

deveres. Assim, o conceito de autonomia quando: 

 

aplicado ao indivíduo, deve-se a Kant, para quem o sujeito 
moral em questão é a pessoa, isto é, o indivíduo racional e livre, 
e é por isso que a ética kantiana será conhecida como 
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"racionalismo ético. Kant afirma que a lei moral autônoma é 
aquela que tem na vontade boa" seu fundamento e legitimidade, 
sendo o único princípio fundamental da moralidade e, portanto, 
garantia da personalidade moral. Ela se contrapõe à 
heteronomia que é, propriamente, ausência de moralidade, pois 
estaria embasada na "vontade má" e na irracionalidade (p.01). 

 

Já para Bobbio, a autonomia é sinônima de autogoverno, descentralização e 

centralização, pois: 

trata de uma descentralização dentro da administração estatal 
sem algum contato com a descentralização autárquica. A 
descentralização política expressa uma idéia de direito 
autônomo ... seria o meio para poder chegar através de uma 
distribuição da soberania, a uma real liberdade política (1991, p. 
84, 331). 

 

Na concepção de Gadotti (1994, p. 10), autonomia é: 

 
um processo inacabado, um horizonte em direção de conquistas 
incessantes, tornando-se realidade pela luta de classes, cuja 
eficácia está na dependência da ousadia de cada escola em 
experimentar algo novo, de se construir por meio da capacidade 
de resolver problemas pelo caminho da confiança. 

 

Autonomia conforme Abbragnano, numa visão filosófica enfatiza que a 

mesma foi: 
 
introduzida por Kant para designar a independência da vontade 
em relação a todo desejo ou objeto de desejo e a sua capacidade 
de determinar-se em conformidade com uma lei própria, que é a 
da razão. A autonomia é contraposta por Kant à heteronomia 
pela qual a vontade é determinada pelos objetos da faculdade de 
desejar. Também os ideais morais de felicidade ou da perfeição 
supõem a heteronomia da vontade supõe que ela seja 
determinada pelo desejo de alcançá-los e não por uma lei sua e 
própria l... "princípio autônomo" no sentido de um princípio que 
tenha em si, ou coloque por si mesmo, a sua validez ou a regra 
da sua ação (1982, p. 93). 

 

E para Castoriadis (2000, p. 123), a autonomia é uma caminhada de reflexão filosófica 

da humanidade, ou seja: 

o pressuposto e ao mesmo tempo o resultado da ética tal como a 
viram Platão ou os significa estódicos4, Spinoza ou Kant... Se a 
autonomia, à legislação ou à regulação por si mesmo, opomos a 

                                                 
4 Estódicos – reduziram as 4 causas aristotélicas a 2 únicos princípios: 1º) a matéria; 2º) ao conhecimento 
universal. Fonte: http://filosofia.idoneos.com em 02/06/06 às 15h40. 
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heteronomia, a legislação ou a regulação pelo outro, a 
autonomia é minha lei, oposta à regulação pelo inconsciente que 
é uma outra lei, a lei de outro que não eu.  

 

Heteronomia, na concepção de Lima (2004, p. 106) se caracteriza como: 

 

relação abusiva entre as partes nas relações de trabalho, uma 
vez que o controle externo tende a restringir o espaço do outro. 
Se a autonomia significa relação de troca equilibrada entre as 
partes, a heteronomia, ao contrário, significa relação de 
desequilíbrio ou de abuso de uma parte em relação às outras. 
 

Diante da variedade de conceitos sobre autonomia, é interessante notar que todos 

possuem como característica básica a autonomia como autogestão, autogoverno, 

descentralização de poder e heteronomia. Diante da vastidão do tema e mantendo esta 

pesquisa fiel ao seu propósito inicial, será dada ênfase a autonomia no contexto escolar. 

Para tanto, será adotado o conceito de Gadotti por ser aquele que melhor se aproxima da 

proposta desta pesquisa. 

 

 

2.4.1 Autonomia na educação  

 

 

No sistema educacional, a interação entre os profissionais da educação é importante e 

vital. Para que isto ocorra de uma forma que não reproduza o poder central, Barroso 

(1996, p. 55) diz que: 

 
mais decretadas que exercidas, a autonomia das escolas e a 
gestão local da educação estarão ainda longe de corresponder às 
expectativas então criadas, que passará por um poder local mais 
forte, articulando medidas conducentes a uma maior autonomia 
das escolas, com descentralização de competências para as 
autarquias locais; por escolas mais fortes, valorizando a 
dimensão política, pedagógica e socio-organizacional de novas 
competências e recursos a atribuir; pela valorização da 
participação e da liderança dos cidadãos na gestão das lógicas e 
dos interesses conducentes ao projecto educativo que melhor 
sirva cada escola; nunca deixando de reconhecer o papel do 
Estado como regulador do serviço público de educação, de 
modo diferente que terá vindo a acontecer  até aqui. 
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Elencado à fala de Barroso, no contexto brasileiro, Ghiraldelli Júnior (1990) afirma que 

a palavra autonomia foi utilizada no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 

1932, nas LDBs 4.024/61  e 5.692/71 e ambas criaram um perfil nacional para a 

educação, estimulando a organização de currículos, planejamento e autonomia das 

escolas, através da criação de regimentos internos das escolas. No Manifesto dos 

Pioneiros em Educação foi socializada a necessidade de uma autonomia técnica, 

administrativa e financeira, no sentido dos profissionais da educação terem recursos 

para poder assegurar uma educação de qualidade.  

 

Santos Filho (1998) relata que foi realizado por Piaget e Heller por volta de 1968, um 

estudo bastante detalhado do movimento da autonomia na escola até os anos de 1948. 

Conforme estes autores, a autonomia sempre esteve associada à liberdade individual e 

social, à ruptura com a burocracia centralizadora e a transformação social. É valorizada 

tanto no pedagógico como instrumento de socialização progressiva da criança, como no 

contexto organizacional e administrativo da gestão da escola. Santos Filho (1998, p. 45) 

afirma que: “alguns educadores já chegaram a definir a educação como processo de 

passagem da anomia, pela heteronomia, para a autonomia” e (p. 46) “Snyders (1977) diz 

que a autonomia, embora relativa, deve ser conquistada, permanentemente, e que a 

escola deve preparar o indivíduo para a autonomia pessoal, a inserção na comunidade e 

a transformação social”. Ou seja, a educação é vista como processo de conscientização 

e/ou desalienação.  

 

Ferme e Salmaso (2006, p. 18) afirmam que: 

 

para que a escola seja realmente um espaço democrático e não 
se limite a reproduzir a realidade socioeconômica em que está 
inserida, cumprindo ordens e normas a elas impostas por órgãos 
centrais da educação, deve-se criar um espaço para a 
participação e reflexão coletiva sobre o seu papel junto à 
comunidade.... a autonomia, porém, não deve ser confundida 
com apologia a um trabalho isolado, marcado por uma liberdade 
ilimitada, que transforme a escola numa ilha de procedimentos 
sem fundamentação nas considerações legais de todo o sistema 
de ensino, perdendo, assim, a perspectiva da sociedade como 
um todo. 
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E Ghiraldelli Junior (1990, p. 64) complementa, afirmando que:  

 

a autonomia financeira só seria viável se criado um fundo 
especial ou escolar, que, constituído de patrimônios, impostos e 
rendas próprias, seja administrado e aplicado exclusivamente no 
desenvolvimento da obra educacional, pelos próprios órgãos do 
ensino, incumbidos de sua direção.  
 

Nos anos da década de 1980, praticamente o mundo inteiro começou um forte 

movimento de descentralização e de busca de autonomia (organização administrativa, 

pedagógica e financeira) e de gestão colegiada nas unidades escolares públicas, com a 

participação da sociedade civil.  Segundo Almeida (2000), no Brasil, as experiências de 

descentralização de políticas públicas implementadas, neste período, caracterizaram-se 

pela transferência de recursos e responsabilidades para instâncias sub-nacionais de 

governo, ou seja, na forma de municipalização. 

 

Uma reversão desta tendência conservadora ocorreu com o advento da democratização 

brasileira que criou uma grande expectativa de que a prática das eleições diretas, 

instrumento de imprescindível valor na alternância do poder político nas sociedades em 

geral, pudesse, ao mesmo tempo, contribuir para modificar relações sociais autoritárias 

em democráticas no âmbito das instituições sociais, dentre elas as instituições 

educacionais, pudesse também melhorar a qualidade dos serviços prestados à maioria da 

população. Segundo Lordêlo (2003, p. 37 e 38) 

 

a história brasileira é marcada pelo autoritarismo, por golpes, 
cerceamento das liberdades, perseguição política e violência do 
Estado contra o cidadão e suas entidades livres.... a origem da 
tradição autoritária brasileira explica a forma de ser, de pensar, 
sentir e agir do povo, restringindo-lhe a capacidade de decidir, 
de optar e de criar. 

 

Ao longo dos anos 90 um novo panorama educacional consolidou-se no país. As 

políticas educacionais priorizaram a articulação entre os três níveis de governo, 

caracterizando a descentralização da gestão educacional que implicou no fortalecimento 

e aperfeiçoamento da democracia e o fortalecimento da autonomia da escola. Vale 

ressaltar, que na literatura há uma distinção entre descentralização política (controle 

local autônomo, geralmente feito através de conselhos compostos por pessoas eleitas ou 

escolhidas pelas autoridades oficiais) e a descentralização organizacional 
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(compartilhamento do poder decisório dentro da organização, tornando–a mais ágil, 

flexível e efetiva), o que implica no princípio da devolução de autoridade, poder e 

responsabilidades para as comunidades escolar e local, institucionalizando o processo 

de compartilhamento da tomada de decisão5.  

 

Segundo Cohn (1994, p.10) a descentralização emergiu: 

 

nas conjunturas de transição e consolidação dos regimes 
democráticos, hibernando nos períodos autoritários e ditatoriais, 
acompanhado da valorização da participação social enquanto 
estratégia política para ampliar as oportunidades de acesso ao 
poder. 

 

Poder este, que pode ser compartilhado através da oferta da educação de 

qualidade a todos, com igualdade de condições. É interessante que as 

políticas públicas estejam alicerçadas na ética, no respeito, na dignidade e 

na própria autonomia do educando. Segundo Freire (1987), formar é muito 

mais do que puramente treinar o educando no desempenho de diretrizes, é 

necessário eticidade como prática formadora. Já Edgar Morin (2000. P. 65) 

advoga que: 
 

a educação deve contribuir para a autoformação da pessoa 
(ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver) e 
ensinar como se tornar cidadão. Um cidadão é definido, em 
uma democracia, por sua solidariedade e responsabilidade em 
relação a sua prática. O que supõe nele o enraizamento de sua 
identidade nacional.  

 

Neste sentido o que se observa no cotidiano escolar são ações que podem ser 

consideradas responsabilidades dos atores que compõem a U.E., tendo a ação-reflexão 

como elemento norteador para estar concretizando as ações. 

 

Freire (1987) afirma que quanto mais conscientização, mais se “des-vela” a realidade, o 

que só acontece com a ação-reflexão, sendo que a busca da transformação não se faz no 

                                                 

5 Tomada de decisão: é um processo e não um ato individual, sendo o resultado da decisão o ato formal 
que encerra a deliberação sobre o problema, segundo Santos Filho (1998, p. 56). 
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individualismo, na competição, mas na comunicação entre os homens. E, Gadotti (1996) 

fala da chamada “escola cidadã” como resposta à burocratização do sistema de ensino e 

à sua ineficiência, pois seus eixos norteadores são: a integração entre educação e 

cultura, escola e comunidade; a democratização das relações de poder dentro da escola; 

o enfrentamento da questão da repetência e da avaliação; a visão interdisciplinar e 

transdisciplinar e a formação permanente dos educadores, aspectos estes que resultam 

no esforço daqueles que lutaram pela redemocratização do país e vislumbram a 

construção de uma escola democrática voltada para a inclusão, qualidade de ensino e 

sucesso escolar. 

 

Rodrigues (1996, p. 60 e 61) entende que a escola democrática é aquela que: 

 

desenvolve uma educação escolar que compreenda as diversas 
interferências e interesses que perpassam a sociedade e que 
organiza o ensino de forma a levar o educando a compreendê-lo 
e a compreender o papel de cada um, individualmente, e o de 
cada grupo organizado, para poder interferir nas ações dessa 
sociedade... é aquela que compreende e permite o conflito, e 
que é capaz de administrá-lo.  Nesse sentido, não se desenvolve 
nela atos que abafam ou eliminam as diferenças existentes... 
permite a manifestação das várias contradições que perpassam a 
escola e que, na sua forma de organização, permite o 
aprendizado a respeito a respeito da natureza dos conflitos e das 
contradições existentes na sociedade de hoje. 

 

Já Passos (1995 p.56,) afirma que “a vida cotidiana insere-se na história, modifica-se e 

modifica as relações sociais”. Neste contexto, podemos dizer que o dia-a-dia poderá ser 

alienador ou criador/transformador, a depender da meta, objetivos, visão de futuro e da 

consciência e do papel a ser traçado. Conseqüentemente, a implementação da gestão 

participativa pressupõe uma avaliação permanente, pela reflexão e debate de como 

aprender a construir processos de mudança pela responsabilidade partilhada, pelo 

desenvolvimento de nova percepção da autoridade e do poder, que resulte em um novo 

paradigma. 

 

Paradigma este que promova a discussão das decisões a serem tomadas desde os órgãos 

gestores até as escolas e que através do consenso das opiniões, próximas ou divergentes, 

apontem a melhor forma, democrática e autônoma, para o processo ensino-

aprendizagem. É importante salientar que as decisões institucionais, para acontecerem 
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na prática, é necessário conhecê-las, identificar as suas características e formas de 

expressão. Vale ressaltar, que a decisão que prevalece é a da maioria representativa, 

nem sempre unânime, pois deve preponderar o direito à liberdade de expressão das 

próprias opiniões como o da categoria ora representada. 

 

Para Libâneo (1990), a educação deve ser uma atividade mediadora no seio da prática 

social global, através da intervenção do professor. Tal intervenção, além de 

contextualizada, deve prever uma interdisciplinaridade que objetive a vivência da 

realidade global que se inscreve nas experiências cotidianas do aluno, do professor e do 

povo. Segundo o autor, entende-se que a aprendizagem é um processo de construção de 

conhecimento, permitindo a todos os seres humanos a experiência da transformação – 

todos ao aprenderem, modificam-se. O indivíduo, inserido no contexto social, elabora 

uma representação pessoal do objeto a ser conhecido. Esta relação dinâmica ocorre no 

confronto do sujeito (seus conhecimentos anteriores) com a realidade histórica e 

culturalmente determinada. 

 

Nesta perspectiva, percebe-se que o conhecimento não é só transmitido de uma geração 

para outra, mas evolui com as novas representações mentais do mundo em função das 

novas experiências e interpretações da realidade realizadas por cada sujeito. Vê-se 

então, que a aprendizagem é reconhecida como um processo de reestruturação de 

conceitos prévios, que sempre existem em cada indivíduo. Nesse processo, a 

democracia exerce um papel importante e, conforme Santos (1999, p. 270), a: 

 

renovação da teoria democrática assenta, antes de mais nada, na 
formulação de critérios democráticos de participação política 
que não confinem esta ao acto de votar. Implica, pois, uma 
articulação entre democracia representativa e democracia 
participativa. Para que tal articulação seja possível é, contudo, 
necessário que o campo do político seja radicalmente redefinido 
e ampliado. 

 

Enfrentar o grande desafio de assegurar e ampliar o exercício da cidadania em nosso 

país implica em questionar o caráter excludente de nosso modelo econômico e, ao 

mesmo tempo, efetivar e aprimorar a democracia. Por isso, em nossa sociedade, o 

exercício da cidadania não é apenas uma questão de aprendizagem, mas também de luta 

por condições de vida, trabalho e educação. A desigualdade social ainda não permite a 
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efetivação das liberdades plenas constitutivas da sociedade civil, entre elas, a liberdade 

política de participação nos assuntos públicos. 

 

A autonomia implica, também, em responsabilidade e comprometimento com as 

instituições que representam as comunidades escolar e local como: Conselho Escolar, 

Associações de Pais, professores, líderes de turma, dentre outras, para que haja participação 

e compromisso de todos, por isso, é importante considerar fatos históricos e culturais. No 

ambiente escolar, os Apêndices propulsores são: a Proposta Pedagógica (PP), o Conselho 

Escolar (CE), o Regimento Escolar (RE) e o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), 

os quais valorizam o trabalho dos profissionais da educação, conquistando as comunidades 

escolar e local da qual fazem parte, e criando situações mais favoráveis para o exercício do 

compromisso social, o que difere do paternalismo que proporciona dependência, inércia, 

centralização e burocracia excessiva. 

 

A PP tem como objetivo estabelecer unidade no trabalho da escola. Segundo Gadotti (2006, 

p. 11): 

 

a crise paradigmática também atinge a escola, e ela se pergunta 
sobre si mesma, sobre seu papel como instituição numa sociedade 
pós-moderna, caracterizada pela globalização da economia, das 
comunicações, da educação e da cultura, pelo pluralismo político, 
pela emergência do poder local. Nessa sociedade, cresce a 
reivindicação pela participação e autonomia contra toda forma de 
uniformização e o desejo de afirmação da singularidade de cada 
região, de cada língua.  

 

Participação esta que se reflete na concepção da PP, uma vez que participar implica em 

pensar, projetar, criar, inventar e construir um novo caminho.  E um dos caminhos é o 

envolvimento no planejamento, através do currículo de forma coletiva, participativa, em 

função da abordagem ordenada, estruturada com visão de conjunto, fortalecendo as relações 

entre a escola com a comunidade local, as relações de professores e pais, de professores 

entre si. Portanto, a PP é a sistematização da aprendizagem a ser oferecida para os alunos. 

 

O C.E. é um órgão representativo da escola composto por pais, professores e alunos cujas 

principais atribuições consistem em deliberar, consultar, normatizar, fiscalizar e avaliar 

aspectos que dizem respeito às diretrizes e metas da U.E., visando assegurar a qualidade do 

trabalho pedagógico. 
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Já o R.E é um documento que deve conter tudo o que foi e é trabalhado na escola 

durante o ano letivo, ou seja, nada que não esteja previsto no R.E. poderá acontecer. 

Como exemplo: a classificação, a reclassificação, a progressão parcial. 

 

O P.D.E. é um Programa que tem dinheiro por ser do Ministério de Educação através do 

FUNDESCOLA, envolve estados do nordeste, centro-oeste e norte do Brasil. Tem como 

objetivo contribuir para o desenvolvimento da escola como uma organização social nas 

dimensões da gestão e da cultura organizacional, porque se entende que não pode ter uma 

PP eficiente se a escola não for boa materialmente, influenciando desta forma, no 

desenvolvimento de pessoas, conseqüentemente repercutindo no conjunto de processos da 

gestão que visa a melhoria da escola, como instituição. 

 

O Conselho Representativo de Turmas (CRT) também é um espaço de participação no 

qual, os alunos podem reivindicar melhorias, se reunir para discutir direitos e deveres e 

opinar sobre o que acontece na escola. O CRT ainda é bastante desconhecido e pouco 

valorizado, seja por desinteresse ou desinformação dos estudantes ou por falta de 

incentivo das próprias escolas.  Os alunos que representam as turmas são considerados 

porta-vozes e têm a função de servir de elo de ligação entre o CRT, a direção escolar e 

os colegas da turma. 

 

No âmbito da escola a autonomia é definida como aquela que governa a si mesma. 

Portanto, autonomias pedagógica, administrativa e financeira estão atreladas à 

descentralização e segundo Bacelar (1997), a escola pública não dispõe de autonomia 

absoluta, pois está sempre conectada ao sistema central, no caso as secretarias de 

educação que interferem nas decisões da escola. Exemplifica-se através da capacitação 

dos docentes, a adoção de livros didáticos, a contratação de pessoal, a definição dos 

parâmetros curriculares, as modalidades de capacitação.  

 

Deslocar o centro do poder de decisão para a escola pressupõe a existência de um clima 

organizacional de responsabilidade, de competência, de profissionalismo e de uma 

cultura democrática de organização. Para Castoriadis (2000, p. 129) “... não podemos 

desejar a autonomia sem desejá-la para todos e que sua realização só pode conceber-se 

plenamente como empreitada coletiva”. Para tanto, é impossível pensar em democracia 

sem assimilar com a participação e a autonomia, pois juntas, sintetizam a 
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responsabilização de todos pela aprendizagem dos alunos e a qualidade do ensino. 

Alguns mecanismos podem ser implementados pelas U.E., considerando os caminhos 

orientadores do INEP que constam no documento: Indicadores da qualidade na 

educação que oportunizam às escolas a sua autonomia. Conforme INEP (2005, p. 84 e 

85) o fortalecimento da autonomia da escola se dá através da: 

 

a) compreensão da autonomia como algo que não existe a priori, 
mas que se constrói gradualmente; b) adoção de uma proposta 
formativa que desenvolva as capacidades necessárias à prática 
da autonomia; c) criação de um núcleo gestor, do qual fazem 
parte o diretor e os coordenadores pedagógicos: concepção de 
que a gestão escolar deve ser efetivada em equipe; d) 
compreensão de que o diretor é o líder de uma equipe de 
trabalho que deve atuar pelo sucesso escolar; e) orientação in 
loco para diretores e coordenadores pedagógicos; f) espaços 
coletivos para reflexões, discussões e estabelecimento de 
estratégias de mudanças; g) seleção de diretores com base no 
mérito; h) envolvimento das famílias no acompanhamento da 
freqüência e da aprendizagem das crianças; i) mecanismos de 
mobilização e engajamento da comunidade; j) adoção de 
mecanismos que possibilitem às escolas gerenciarem seus 
gastos; l) controle de prestação de contas, com participação dos 
Conselhos Escolares; m) possibilidade de escolas adotarem 
procedimentos distintos para solucionar seus problemas; n) 
implantação de mecanismos de monitoramento da prática dos 
diretores e dos resultados alcançados pelas escolas; o) criação 
de mecanismos específicos para que o núcleo gestor possa 
analisar e compreender o cotidiano e o desempenho da escola; 
p) favorecimento do intercâmbio e do fortalecimento das 
relações entre as escolas;e, q) formação de uma rede de 
aprendizagem pautada no apoio mútuo, na confiança, no 
compromisso, na formação, na troca de experiências, na 
definição clara de papéis e na responsabilização. 
 

 

Portanto, a autonomia é a capacidade de uma pessoa tomar decisões diante dos 

problemas, agindo com coerência, delegando e permitindo o envolvimento das 

comunidades, caracterizando assim a descentralização do poder. Essa autonomia, 

porém, não deve ser confundida com o trabalho isolado, marcado por uma liberdade 

ilimitada, que transforma o ambiente numa ilha de procedimentos sem fundamentação 

nas considerações legais. Neste contexto, a autonomia é considerada como um dos 

mecanismos da concepção democrático-participativa nas relações humanas. 
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2.5 GESTÃO PARTICIPATIVA – PROCESSO HISTÓRICO 

 

 

A gestão participativa tem sua origem na Revolução Francesa, no século XVII na qual é 

compartilhada a consciência da participação ativa e crítica da população e dos 

representantes da sociedade. Neste contexto, na virada do século XIX para o século XX, 

Frederick Taylor desenvolveu nos Estados Unidos estudos referentes aos princípios que 

consideravam importantes, que tanto satisfizessem os patrões como os empregados. 

Realizou um estudo minucioso dos passos e tarefas necessários para realizar o trabalho, 

objetivando estabelecer padrões de desempenho que podiam ser exigidos dos 

trabalhadores, fornecendo a eles todo o material necessário para o correto desempenho 

de suas funções; controle - acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos para assegurar 

que são realizados conforme o planejado; execução – dividir as atividades de acordo 

com conjuntos de tarefas elementares para aprendizagem rápida e especialização pela 

repetição. Além destes princípios, Taylor recomendava o pagamento do salário com 

base na produtividade, que passaria assim a ser um mecanismo de incentivo ou punição. 

 

Os princípios tayloristas, como a centralização das decisões e a concentração 

burocrática, repercutem até a atualidade na forma como organizações e espaços 

educacionais através de líderes que dominam as informações e decisões políticas, 

administrativas e pedagógicas, inviabilizando ações mais inclusivas que valorizam e 

destacam potencialidades humanas inércias. Mariano Enguita (2002, p. 99), diz que 

desde o: 

 

início deste século sempre teve lugar a tradução do taylorismo, 
então e, processo de implantação progressiva no mundo do 
trabalho, à linguagem escolar.... outros sustentavam que a 
escola devia servir à comunidade, identificando esta com a 
empresa... os alunos deviam ser modelados pela escola de 
acordo com os desejos das empresas e que o trabalho dos 
professores podia ser organizado e normalizado da mesma 
forma  

 

No entanto, a mudança, como sempre o é, demasiado lenta, nem sempre acontece de 

forma constante, identificando e corrigindo erros, proporcionando a criação, aquisição, 

aperfeiçoamento e transferindo conhecimentos, para alcançar o melhor desempenho 

possível. No processo de implementação da gestão democrática, estes aspectos são 
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essenciais para que o processo ocorra na prática e segundo Friedman (2005, p. 30): 

“toda mudança é dura, e é pior para aqueles que são pegos de surpresa. Também é pior 

para quem tem dificuldade de mudar junto. Mas a mudança é algo natural, que sempre 

aconteceu, e é indispensável”.  

 

O reflexo da conjuntura mundial deste período histórico e político é reportado para o 

Brasil, nos dias atuais em função das lutas para maior aproximação, atuação no poder na 

tomada de decisões. No contexto escolar, além de envolver professores, funcionários, 

pais, alunos e representantes da comunidade, e, esta demanda o envolvimento de todos 

os interessados no processo decisório da escola, pois há várias ações que viabilizam a 

melhoria da qualidade pedagógica, garantindo ao currículo escolar um maior sentido de 

realidade, combatendo o isolamento físico entre a escola e a comunidade, promovendo o 

entusiasmo. A interação dos funcionários e o planejamento de objetivos pedagógicos de 

modo participativo ajudam a formar um consenso sobre valores e metas, tornando a 

escola mais democrática, obtendo desta forma, um bom desempenho educacional. 

 

Almeida (2000) adverte que desde 1930, com os Pioneiros da Educação Nova, que se 

vinha defendendo a idéia da necessidade da participação coletiva na construção e/ou 

reconstrução de uma escola que atendesse às demandas da sociedade. O longo período 

de ditadura que o Brasil viveu fez com que os índices de abandono escolar antes da 

conclusão do ensino fundamental fossem elevados e isto levou a uma conseqüente 

queda na qualidade do ensino em função do desestímulo tanto dos educadores como a 

falta de incentivo para o exercício da profissão. Estes aspectos repercutiram 

negativamente nos índices de repetência e no fracasso das políticas públicas. O 

insucesso escolar generalizado aliado aos fatores socioeconômicos possibilitaram a 

mobilização social, promoveram mudanças e superação da burocracia dos sistemas 

como nas rotinas, na obediência excessiva e pela falta de autonomia. 

 

Sendo a participação uma das categorias deste estudo, autores como Libâneo, Kanter, 

Lück e colaboradores, Habermas. Gandin & Cruz e Bordenave foram contemplados na 

perspectiva de dar um sentido de continuidade nas concepções destes suores e, ao 

mesmo tempo, relacioná-los com o campo empírico. Para Libâneo (2001), o conceito de 

participação se fundamenta no de autonomia, que significa a capacidade de as pessoas e 

de os grupos de livre determinação de si próprios, conduzirem sua própria vida, 
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alcançando objetivos e metas, além de estabelecerem uma ligação efetiva entre a ação e 

a produção. 

 

Dessa forma, o que temos é uma efetivação da participação ao se concretizar a 

autonomia no âmbito educacional, sendo este um princípio fundamental para a ação 

democrática. Mas, para tal se tornar realidade, é necessário o Brasil superar dados 

estatísticos que viabilizam a garantia e a permanência dos alunos na escola. Dados 

estatísticos divulgados em 25 de abril de 2006 pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), mostram que o Brasil aparece em 126º 

lugar com um dos piores índices resultados entre 142 países pesquisados. A 6.pesquisa 

também revela nos dados do Censo Escolar de 2004, que ainda é de 20,6% a taxa de 

reprovação nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, conforme Jornal 

Correio da Bahia, de 26/04/06, p. 05 (caderno principal). 

 

A complexidade da gestão participativa poderá ser superada, quando se colocar em 

prática, efetivamente, nas organizações educacionais, a estratégia participativa 

levantada para discussão através de Kanter (1981), citada por Lück e colaboradores 

(2005, p. 20), que a associa com a melhoria do processo de estimulação, encorajamento 

e orientação dos alunos como sujeitos ativos no desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. da produtividade. Isso significa que os liderados percebem sua 

importância como membro atuante do processo de decisão, compartilhando ações que 

os valorizem como pessoas criativas, autônomas e responsáveis, havendo, desse modo 

um maior comprometimento diante do alcance dos objetivos. Bordenave (1994, p. 22) 

afirma que: 

 
(...) é fazer parte, ter parte ou tomar parte, sendo que cada termo 
já sugere um grau de participação diferente. O termo sugere 
tanto o estar presente junto a um processo de decisão; como 
também pode sugerir uma participação densa e supletiva. Fazer 
parte, por exemplo, não permite que se faça idéia do grau de 
vinculação maior ou menor do agente em questão, se sua 
parcela de participação foi ou não decisiva. Diferentemente de 
tomar parte, que indica efetivamente que se tomou decisão no 
processo.  

 

Já Libâneo (2001, p. 113) complementa afirmando que:  
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a participação é ingrediente dos próprios objetivos da escola e 
da educação. A escola é lugar de aprender conhecimento, 
desenvolver capacidades intelectuais, sociais, afetivas, éticas, 
estéticas. Mas é também lugar de formação de competências 
para a participação na vida social, econômica e cultural.  
 

A participação na gestão da escola implica no poder real de tomar parte ativa no 

processo educacional, tanto no nível microssocial como no macrossocial, decidindo 

coletivamente sobre a elaboração, a execução das políticas educacionais e “controlar” a 

aplicação, por parte de todos os envolvidos nesse processo, ou seja, os alunos, pais de 

alunos, professores, gestores educacionais e inclusive grupos sociais organizados. A 

adoção de um estilo participativo constitui uma forma concreta de contribuir para o 

desenvolvimento da democracia na escola e na sociedade. Considerando Gandin & Cruz 

(1993) a participação “é um processo histórico de conquista de autodeterminação, de 

capacidade de definir o horizonte da sua caminhada”. Os autores expõem que é possível 

pensar a participação considerando duas concepções: a primeira fundamenta-se na 

lógica da razão instrumental e da exclusão, ou seja, há um desejo de que os envolvidos 

no processo estejam efetivamente comprometidos, mas que não questionem o que lhes 

foi proposto, evitando desta forma o conflito. E a segunda fundamenta-se na lógica de 

emancipação do homem e da sociedade, ou seja, visa a promoção da eqüidade social, na 

qual a sociedade compartilha o poder, rompendo com o ciclo de injustiças e 

promovendo a transformação.  

 

A participação pressupõe associação de pessoas que, coletivamente, refletem sobre as 

situações que ocorrem para chegarem a uma decisão clara e objetiva. Essa forma de 

pensar ganhou força com a instauração do Estado de Direito Democrático (artigo 1º da 

CF de 1988), oportunizando a proteção dos direitos individuais e a liberdade de 

iniciativa. Pietro (2000) enfatiza que o Estado de Direito Democrático previu vários 

Apêndices que viabilizariam a participação, direta ou indireta, do cidadão na 

Administração Pública, dos quais destacou o direito à informação (art. 5º, XXXIII); à 

ação popular (art. 5º, LXXIII; à participação dos trabalhadores e empregados nos 

colegiados dos órgãos públicos (art. 10); o direito a denúncias de irregularidades ou 

ilegalidades no Tribunal de Contas (art. 74, § 2º); participação da sociedade e dos 

poderes públicos nas iniciativas referentes à seguridade social (art. 194). 
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A participação encoraja e desperta o compromisso com os objetivos comuns formulados 

pelo próprio público que é beneficiado, despertando nele a iniciativa, a imaginação e a 

confiança. E Lück e colaboradores (2005, p. 16 e 17) ratifica ao expor que: 

 
a abordagem participativa demanda maior participação de todos 
os interessados no processo decisório da escola...  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 dessa unidade social, de sua 
cultura e de seus resultados, poder esse resultante de sua 
competência e vontade de compreender, decidir e agir em torno 
de questões que lhe são afetadas. 

 
Considerando tal idéia, percebe-se que todos os membros de uma instituição 

influenciam o ambiente do qual fazem parte, como no contexto de uma organização, 

mesmo sem ter plena consciência de seu poder de influência. Mas, para que a influência 

sirva como algo positivo para o processo de participação, é necessário que os atores 

internos e externos da escola estejam conscientes de seus papéis e das tarefas a 

desenvolver na gestão participativa. Schwingel (2005, p. 41) enfatiza que “os atores 

envolvidos devem desenvolver suas competências de modo a se constituir em um todo 

harmônico”.  

 

Caracterizada, positivamente, por proporcionar uma comunicação aberta e ampla, é 

preciso que as decisões institucionais partam da prática cotidiana, e esta prática passe a 

ser um espaço de desenvolvimento do poder criador e transformador. Uma escola 

autônoma e de qualidade oportuniza o saber a todos, fazendo com que a sociedade se 

torne mais amadurecida, consciente ‘’dos seus direitos e deveres. Ao se observar o valor 

da autonomia para o processo de participação democrática, percebe-se que é necessária 

uma conscientização dos atores do processo organizacional, sobre o que significa esta 

autonomia e que fundamentos são essenciais para sua efetivação. Há autores que 

enfatizam que a massa populacional tem grande necessidade de direção e orientação, e 

uns poucos têm as habilidades necessárias e o desejo de assumir o poder. 

 

Lordêlo (2003) confabula sobre a formação histórica do Brasil no que diz respeito a 

qualidade da participação das pessoas na vida democrática como no exercício da 

construção e controle das políticas públicas; na gestão participativa das cidades, da 

escola, da segurança pública, dos serviços de saúde, dentre outros. Enfatiza também, 
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que a participação comunitária é pequena na escola, é muito provável que também seja 

pequena em outros campos da vida social. Cada instituição e organização tem suas 

particularidades e para isso as especificidades devem ser analisadas nos seus contextos 

específicos para verificar de que modo elas afetam os processos participatórios. 

 

Segundo Demo (1996) há uma tendência histórica da cultura da não participação e a 

participação não pode ser entendida como dádiva da legislação educacional em vigor, 

visto que é produto da conquista da sociedade.  

 

participação é conquista. Todavia esta participação muitas vezes 
é limitada. Entretanto, aos poucos, atores interessados em 
vivenciar o exercício da sua cidadania, vão ocupando o seu 
lugar na sociedade, contribuindo para a construção dessa 
cidadania, e a escola é um dos locais, dessa construção. Demo 
(1996, p. 126). 

 

E é a escola que deve desenvolver aguçar a vontade e importância da participação, 

formando cidadãos críticos, reflexivos e conscientes do seu papel social, valorizando os 

mecanismos que dão sustentabilidade, como a LDB 9394/96, artigo 13, parágrafo I: 

“participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino” e 

artigo 14, parágrafo I “participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto político pedagógico da escola”; parágrafo II “participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”.  

 

Estevão (2003, p. 416) diz que: 

 

a escola pouco faz para se tornar uma organização mais aberta 
aos pais, como que receando a invasão e profanação do seu 
recinto por bárbaros incultos” ... “os pais freqüentemente, 
gostam que se lhes reconheça o direito (simbólico) de participar 
mas não gostam de participar efectivamente, preferindo delegar 
nos professores toda a responsabilidade de educar. 
 

A partir destas duas concepções que partem como resultantes de uma pesquisa realizada 

pelo autor em destaque, percebe-se que tanto os pais como a comunidade escolar, 

culturalmente ainda estão incorporando as responsabilidades, evidenciando as 

diferenças destes grupos sociais e priorizando valores específicos.  
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O que se deseja com a participação é que a comunidade local não fique esquecida, ao 

contrário, que a escola seja um lugar “onde a participação é vista também como uma 

questão que diz respeito à razão, mas também aos afectos” Estevão (2003, p. 420) e 

poderá se dar através do Conselho Escolar, fortalecendo o princípio da gestão 

democrática nas escolas. Assim, a escola exerce um papel social fundamental e a 

participação é uma das formas de contribuir, partilhando responsabilidades e atendendo 

as necessidades locais para atingir outros vôos, de forma harmoniosa, sem 

paternalismos ou atitudes de superioridade, beneficiando o futuro dos educandos e 

conseqüentemente a ampliação do espaço democrático da escola.   

 

A mera consulta individual aos sujeitos não garante a participação consciente. A 

operacionalização da gestão participativa implica em mudanças que requerem firmeza e 

determinação por parte dos sujeitos interessados. Habermas (1987, p. 62) ao definir 

participação como construção comunicativa do consenso, diz que “participar significa 

que todos podem contribuir, com igualdade de oportunidades, nos processos de 

formação discursiva da vontade”.  

 

Finalmente, é importante sublinhar que o termo participação possui diversas 

concepções, interpretações que devem ser consideradas e ajustadas conforme as 

circunstâncias.  No contexto escolar, o exercício e a aprendizagem da participação 

ocorrem através dos mecanismos existentes, considerando a diversidade socioétnica e 

cultural, além da transparência nas decisões escolares.  

 

Este processo é uma das etapas que compõem a gestão democrática. Bobbio (2000, p. 

19) afirma que “a democracia não goza no mundo de ótima saúde, como de resto jamais 

gozou no passado, mas não está à beira do túmulo”. Redirecionando esta fala para o 

contexto escolar é percebível que a democracia ainda é demasiada incipiente, com 

muitos enigmas a serem desvendados e (re)construídos por ser um processo permanente 

de transformação e dinâmico.  Saviani (1992, p. 38) afirma que “a escola se 

democratizará à medida que seus processos decisórios estiverem coligados aos 

interesses de todas as classes”.  E o 3º artigo da LDB reforça a citação de Saviani a 

partir do momento em que garante o respeito à cultura, à vivência da participação, da 

autonomia, da criatividade, da organização e da responsabilidade. 
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Segundo Silva (2002, p. 107)  

 

a democratização da gestão e o exercício da autonomia da 
escola provocam mudanças significativas, não apenas nos níveis 
intermediários, mas também no nível “central” do sistema de 
ensino e vice-versa. Isso significará, portanto, uma 
transformação profunda nos processos de planejamento, 
acompanhamento, avaliação e administração, desde o 
Ministério da Educação, até as Secretarias de Educação, demais 
órgãos intermediários e escolas.  

 

Portanto, a gestão democrática e participativa é um exercício constante, de profundas 

mudanças, que necessita de fundamentação teórica consistente, sendo estudada e aliada 

ao dia-a-dia do contexto escolar, proporcionando uma formação em serviço de todos os 

envolvidos no processo de tomada de decisões da escola. Para a gestão escolar se 

consolidar na realidade escolar é necessário que faça parte da cultura escolar, do seu 

cotidiano, caso contrário se tornará mera formalidade. 

 

 

2. 6 SUCESSO ESCOLAR E FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 

 

A escola é distinguível de outras organizações, segundo Ferraz (2006, 20/07/06) porque 

tem singularidades como: objetivos, metas, planejamento e planos de ação definidos em 

conjunto; gestão dinâmica; estabilidade do quadro de pessoal; estratégia de formação 

contínua e aperfeiçoamento de pessoal; programa de estudos dos alunos que garante o 

aprendizado pretendido; elevado nível de participação e apoio das famílias; 

reconhecimento dos valores peculiares da instituição; deveres escolares; exploração 

máxima do tempo escolar; apoio das autoridades competentes, disponibilização de 

mecanismos que subsidiam a qualidade da educação e conseqüentemente o sucesso da 

escola. 

 

Sucesso também pressupõe confiança e cooperação entre as pessoas que integram 

diferentes segmentos. Segundo Perrenoud (2003, p.2) a idéia de sucesso escolar está 

atrelada à gestão democrática e pode ser entendida de duas formas:  
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de modo muito geral, é associada ao desempenho dos alunos: 
obtêm êxito aqueles que satisfazem as normas de excelência 
escolar e progridem nos cursos e; com a moda das escolas 
efetivas e a  publicação das listas de classificação das escolas, o 
sucesso escolar acaba designando o sucesso de um 
estabelecimento ou de um sistema escolar no seu conjunto – são 
considerados bem-sucedidos os estabelecimentos ou sistemas 
que atingem seus objetivos ... 
 

Sucesso pode estar aliado ao quantitativo no que se refere aos índices de aprovação, 

reprovação e por abandono, índices esses que afetam à eficiência6 do sistema 

educacional e ao qualitativo voltado aos processos intra-escolares passíveis de serem 

investigados e combatidos como reflexões sobre a responsabilidade dos docentes que se 

interessam no desempenho dos alunos, e desejam que eles tenham sucesso, através da 

reflexão.  

 

Os professores assumem um papel importante como agentes socializadores, auto-

críticos da sua práxis pedagógica e não meramente reprodutores sociais.  Sucesso 

também é caracterizado pela formação/qualificação/valorização dos professores e 

demais profissionais da educação, configurado na CF – artigo 206, inciso V, afirmando 

que:  

 

o sistema de ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: valorização dos profissionais do ensino, garantindo , 
na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, 
com piso  salarial profissional e ingresso exclusivamente por 
concurso público  de provas e títulos, assegurado regime 
jurídico único para todas as instituições mantidas pela União.  

 

E na LDB nº. 9394/96 – artigo 3º, inciso VII diz que a: “valorização do  profissional da 

educação escolar”. 

 

Com base na legislação em vigor, o Estado repensa o financiamento da educação, 

através da Emenda 14/96 que trata do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Conforme Monlevade 

(1997), o FUNDEF visa promover a eqüidade na distribuição dos recursos entre Estados 

e Municípios, diminuindo desta forma as desigualdades existentes quanto à alocação 

                                                 
6 Segundo Djalma de Pinho Rebouças Oliveira, livro: Planejamento Estratégico. São Paulo: Ed. Atlas, 
1999. – medida do rendimento individual dos componentes do sistema. É fazer certo o que está sendo 
feito. Refere-se à otimização dos recursos utilizados para a obtenção dos resultados. 
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dos recursos e combatendo a injustiça causada pelos baixos salários dos professores. 

Estes recursos chegam à escola via folha de pagamento dos profissionais do magistério 

em exercício, na capacitação de professores leigos e na manutenção e desenvolvimento 

do ensino fundamental, contribuindo para a descentralização através da divisão de 

encargos no ensino fundamental entre Estados e Municípios. Com os avanços da 

tecnologia e as novas demandas sociais, o mínimo passou a ser a Educação Básica.  

 

A comissão especial do Fundo da Educação Básica na Câmara dos Deputados aprovou 

em dezembro de 2005, por unanimidade, o relatório do Projeto de Emenda 

Constitucional (PEC) que cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e Valorização do Magistério (FUNDEB) que terá vigência de 14 anos, de 2006 a 

2019 e será substituído gradativamente em quatro anos pelo FUNDEF.  

 

O objetivo do FUNDEB é atender a educação básica como um todo. De natureza 

contábil, deverá integrar recursos das esferas federal, estadual e municipal, reservando 

20 dos 25% vinculados, constitucionalmente, à educação para a manutenção e 

desenvolvimento desse nível de ensino. Ao contrário, do que muitos imaginam, o novo 

fundo não representará necessariamente maior investimento público na educação. Não 

ampliará, por exemplo, os percentuais vinculados constitucionalmente ou o valor do 

Produto Interno Bruto (PIB). Terá, sim, a função de captar, vincular e redistribuir os 

recursos orçamentários nos limites da legislação existente. O único aporte de recursos 

previstos é a complementação da União calculada em torno de 10% para os Estados que 

não atingirem o mínimo per capita de investimento aluno/ano, conforme informações 

disponibilizadas no site www.mec.gov.br em dezembro/05. 

 

O PEC determina também a construção de um plano de carreira para os professores, a 

fixação de um piso salarial nacional e para que tal se efetive na prática é fundamental a 

participação ativa dos Conselhos Municipais de Educação. Aos executivos municipais 

cabe estabelecer normas, diretrizes e propor caminhos para que os conselhos escolares 

funcionem como Apêndices de tomada de decisões através da autonomia financeira, de 

forma descentralizada, considerando os mecanismos verticalizados e antidemocráticos 

que por ora ainda perpetuam. 

 



 

 

59

Pesquisas têm comprovado que o sucesso dos alunos está associado à valorização do 

profissional da educação, considerando as características inatas (dons) como aptidão, 

inteligência, talento, além de fatores sociais como a posição socioeconômica, renda 

familiar, ocupação dos pais, condições de habitação, tamanho da família, bom 

desempenho escolar aliado ao acompanhamento dos pais e/ou responsáveis no 

desempenho dos filhos na escola. Para tal, reforçamos que a pesquisa da Unesco 

divulgada em 25/04/06 ainda se refere à urgência do salto qualitativo quanto à formação 

de seus professores. 

 

Perrenoud, 2003, p.8 afirma que o sucesso deve estar aliado ao programa curricular, 

ditando as formas e normas de excelência escolar e “o sucesso escolar se fundamente 

numa avaliação eqüitativa do conjunto das dimensões do currículo”, ou seja, a ênfase 

acentuada em caracterizar o sucesso escolar através das aplicações de provas não leva 

em consideração competências, atitudes, relação com o saber, desenvolvimento social 

ou dimensão reflexiva e descaracteriza o papel democrático da escola, de construir 

meios com ações educativas, visando a missão da escola. Ainda, Perrenoud (2003, p.12) 

afirma que o sucesso escolar só tem sentido se houver “uma definição coletiva e 

democrática dos objetivos da escolaridade e uma limitação desses objetivos, deixando 

um amplo espaço para a diversidade cultural”. 

 

Essa dinâmica do sucesso na escola se efetiva no momento em que os objetivos, metas  e 

ações definidos na PP, documento norteador da escola, baseia-se no processo de construção 

permanente, na dinamicidade, na coletividade das intenções assumidas e na unicidade da 

teoria e prática. Além disto, a PP é o Apêndice que traduz o encontro entre o deliberativo e 

o intencional e tem como objetivo estabelecer unidade para o trabalho da escola é uma 

realização curricular. A LDB nº. 9394/96 no artigo 15 diz que “os sistemas de ensino 

assegurarão às unidades escolares públicas de Educação Básica que os integram, 

progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira 

observadas as normas gerais de direito financeiro público”.  Assim, conclui-se que a 

legislação supracitada representa um progresso na sua concepção, uma vez que, autonomia 

escolar e PP aparecem vinculados em um texto legal. Como acontece na prática, quando o 

CE assegura a democratização de oportunidades a todos os segmentos das comunidades 

escolar e local, e propicia condições de descentralização e de autonomia tanto pedagógica 

quanto administrativa. Almeida (2000, p.19) diz que a descentralização da escola é o 
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deslocamento das decisões políticas, administrativas e financeiras da educação do poder 

central para os sujeitos que vivem e fazem a escola. 

 

Por isso, destacamos a importância do planejamento pedagógico participativo nas 

unidades escolares e as reuniões periódicas do CE, pois estas duas práticas influenciam 

de forma positiva no comportamento dos atores escolares para a mudança ou caso os 

rituais já aconteçam na U.E., eles podem ser considerados “confirmadores de práticas já 

estabilizadas”. (SALES, 2005, p. 277) Um projeto educativo cuja construção seja 

resultante da comunicação entre professores, alunos, pais e outros elementos da 

comunidade, e em que as definições e condução da ação educativa sejam inspiradas por 

forte sentimento de partilha, deve culminar numa escola de qualidade, fortalecendo a 

gestão escolar, visando eliminar relações competitivas, corporativas e autoritárias, 

diminuindo a fragmentação da divisão do trabalho. A qualidade da participação se 

revela, na prática, entre outros, com a legitimação das decisões tomadas pelas 

comunidades escolar e local, pela autonomia das unidades escolares na escolha de seus 

gestores e o respeito pelo contributo dos diferentes atores, em função da pluralidade das 

situações por eles vivenciadas.  

 

A formação cidadã e ética e a aprendizagem dos educandos se dá para além da 

aquisição do conhecimento científico, ocorrendo mediante as relações sociais e o 

repasse de valores éticos presentes nas relações humanas. De acordo com SÍRIA (2000), 

a dinâmica escolar, o sucesso e o insucesso dos alunos têm refletido nas oportunidades 

da vida em sociedade, muitas vezes perpetuando a desigualdade social em nosso país. 

Neste contexto, trabalhar com valores, com o processo participativo na educação poderá 

indicar sua relação com o sucesso da educação. Conforme INEP (2005, p, 75), sucesso 

escolar deve ser compreendido como o desempenho alcançado pela escola e a rede de 

ensino, e não como algo resultante da atuação ou do comportamento do aluno.  

A Unesco, por meio da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, 

presidida por Jacques Delors, elaborou um relatório em parceria com especialistas e 

profissionais da educação que se reuniram para discutir as atuais mudanças vivenciadas 

pelo homem nas últimas décadas.  O documento visa melhorar a articulação da escola 

com um mundo em constante estado de transformação. Neste documento, quatro pilares 

foram enfatizados, enfocando um novo tipo de educação: aprender a conhecer; aprender 

a fazer; aprender a viver junto e aprender a ser. A educação no século XXI está atrelada 
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ao desenvolvimento da capacidade intelectual dos estudantes e a princípios éticos, de 

compreensão e de solidariedade humana. Vale ressaltar que a autonomia como uma das 

categorias de análise desta pesquisa só acontece com a construção da competência, do 

saber fazer, do saber ser, do saber conviver e do aprender trabalhando. Destes, 

aprender a ser é um pilar que destaca por exigir das pessoas uma grande capacidade de 

autonomia e uma postura ética, considerando que os atos e as responsabilidades 

pessoais interferem no destino coletivo. Conforme Silva e Cunha (2002) - capturado no 

site: www.scielo.br em 02/06/06 - o desenvolvimento dos talentos do ser humano: 

memória, raciocínio, imaginação, capacidades físicas, sentido estético, facilidade de 

comunicação com os outros, carisma natural, confirmam que há necessidade de "cada 

um se conhecer e se compreender melhor".  

 

Assim, no livro, A cabeça bem-feita de Edgar Morin (2000), o ensino educativo deve 

buscar não a mera transmissão do saber acumulado, mas uma cultura que possibilite a 

compreensão da condição humana e nos ajude a viver, e que favoreça um modo de 

pensar aberto e livre. A educação, para o autor, deve propiciar a compreensão do 

contexto, o todo em relação às partes, as partes em relação ao todo. Ensinar não é 

distribuir certezas, mas instigar dúvidas; não é inculcar a aceitação passiva do 

estabelecido, mas instrumentalizar para a contestação; não é formar iguais, mas 

diferentes, unidos pelo respeito e aceitação das próprias diversidades. A educação "pode 

ajudar a nos tornarmos melhores, se não mais felizes, e nos ensinar a assumir a parte 

prosaica e viver a parte poética de nossas vidas". Assim, caracterizar sucesso escolar 

está muito próximo da relação estabelecida pelo autor. 

 

Cabe aos sujeitos responsáveis: gestores, professores, funcionários e pais prepararem os 

estudantes para enfrentar as mudanças oriundas do processo constante de transformação 

para que sejam capazes de entender criticamente, as novas tendências e poderem 

estabelecer um diálogo. Portanto, sucesso é quando toda a escola aprende junto, e para 

visualizar melhor este aspecto, no capítulo subseqüente será contextualizada a escola e 

sua função social como instituição formal, democrática, inserida no contexto social. 
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3 A ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL E SUA FUNÇÃO SOCIAL  
 

 

3.1 PAPEL SOCIAL DA ESCOLA 

 

 

A escola, instituição de ensino formal tem o papel de socializar o saber e de estar 

comprometida política e socialmente, reduzindo contrastes sociais através da prática 

educativa. Boelter (2006) considera a escola um lugar privilegiado onde ocorre a 

convivência e o acesso a bens culturais, onde se inicia o processo de socialização entre 

as pessoas e o exercício da democracia. Deve ser pensada como uma instituição social e 

como tal, inserida em um contexto, norteada por princípios democráticos, 

oportunizando igualdade de condições de acesso, permanência e de qualidade, refletindo 

as decisões cotidianas que podem causar impactos na sociedade e no futuro dos alunos. 

 

Nesse sentido, comenta Ozmon (2004) que a escola é um espaço de livre circulação de 

ideologias onde a classe dominante divulga suas concepções, ao tempo em que admite a 

ação de diferentes órgãos com o objetivo de desenvolver práticas educacionais na busca 

da democratização, ou seja, um espaço privilegiado para a democratização. Esta 

perspectiva reforça a responsabilidade sociopolítica da escola, porque não isenta seus 

atores, nem os governantes, nem a sociedade de lutar pela generalização da competência 

intelectual e da conseqüente responsabilidade no futuro. 

 

Ela também é o reflexo da sociedade na qual está inserida, na dinamicidade dos fatos do 

ambiente escolar que “exige” da equipe gestora transformações nas situações 

vivenciadas com a aprendizagem permanente, não ignorando o currículo, a família e a 

metodologia aplicada pelos docentes. Em síntese, os sujeitos que vivem e fazem a 

escola precisam oxigenar-se para não serem sufocados pela desmotivação e 

desatualização pedagógica. O processo de democratização da gestão é complexo e 

compreende a sistematização das relações que se estabelecem na unidade de ensino com 

a comunidade local. 

A melhoria da educação básica brasileira, ou seja, a qualidade do processo ensino-

aprendizagem é a bandeira, o desejo de todos, uma vez que uma educação de qualidade 
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requer planejamento, organização, implementação e o acompanhamento sistemático de 

Apêndices que viabilizem processos pedagógicos efetivos, superando desafios 

individuais e coletivos. Lück e Portela in MEC/PRADIME (2006, p. 81) dizem que: 

 

a qualidade do trabalho da escola ou de qualquer outra 
instituição social só pode ser analisada quando se pensa nos 
efeitos dos serviços que ela presta à sociedade, da qual é parte 
integrante. Se a escola pública brasileira não vem contribuindo, 
efetivamente, para a construção, por parte dos alunos e dos seus 
educadores, de processos de apreensão, resignificação e 
reconstrução de conhecimentos, ela não está cumprindo as 
finalidades que uma escola precisa ter no mundo 
contemporâneo. 

 

Para tanto, o professor e sua prática têm importância decisiva na qualidade. Mutim 

(2000, p. 23) afirma que: 

o projeto pedagógico7 da escola é mais do que a formalidade. É 
a aproximação do que se pensa sobre a educação, sobre o 
ensino, sobre os conteúdos do ensino, sobre o aluno com a 
prática pedagógica que se realiza nas escolas. Assim, o projeto 
pedagógico representa as intenções do corpo da escola, geradas, 
discutidas e postas em ação por todos aqueles que fazem a 
escola. 

 

Vivemos um período de transição/redefinição social e educacional alicerçadas em novos 

paradigmas de desenvolvimento e aspectos de civilização que em grande parte do 

mundo já estão resolvidos como o analfabetismo, distorção idade/série. Nas últimas 

décadas do século XX, em comparação com o que ocorre desde o homem primitivo até 

o dos nossos dias, houve um vertiginoso processo de desenvolvimento mundial. Essa 

mudança veio a exigir intensificação das relações humanas e necessidade de mais 

conhecimentos gerais e específicos que, conseqüentemente, caracterizam as 

mobilizações que acontecem em defesa de diversos padrões tidos como positivo para a 

sociedade, dentre elas a qualidade da educação – caminho para a conquista de direitos 

sociais, revolução tecnológica e avaliação das políticas públicas. 

 
Nesse sentido, Bento (2001, p. 132), reportando-se às primeiras décadas do século XX, 

apresenta a idéia de que: “... a educação era um importante fator de progresso e 

melhoria social, ... , ainda, ... a função da escola na promoção de uma sociedade 

                                                 
7 Para efeito desta pesquisa, entende-se Projeto Pedagógico como Proposta Pedagógica (PP). 
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democrática ... e a vida pública requeria uma permanente preocupação em reconstituir 

as escolas na base de valores democráticos”. Daí resultaria uma dupla concepção - a 

escola deve promover as condições democráticas da sociedade e, por outro lado, a 

própria democracia deve ser praticada dentro da escola.  

 

Na contemporaneidade, a disputa da expansão do mercado econômico, o 

desenvolvimento e modernização das tecnologias e o investimento na qualidade da 

educação e na formação do homem, têm gerado expectativas em diversos segmentos da 

sociedade, as quais exigem reformas no sistema de ensino e na formação de professores 

que desenvolvem o trabalho pedagógico para uma sociedade mais competitiva, 

produtiva e exigente. Segundo Aparecida Mariani (2005, p. 38): 

 

a escola deve continuar cuidando também dos aspectos 
acadêmicos do conhecimento, devendo, porém, desenvolver e 
direcionar esse tipo de conhecimento para situações reais, com 
dados e estudos de aplicação mais imediata em benefício da 
sociedade. Não se pode continuar coexistindo com a omissão de 
estudos e com a investigação de resultados pouco aplicáveis. A 
escola deve ir à comunidade, interagir, trabalhar com ela 
mostrando-lhe dados e caminhos já tateados pelo conhecimento 
acadêmico, ao mesmo tempo em que busca atuação real com o 
mercado de trabalho. Na "sociedade do conhecimento", o valor 
da chamada "sala de aula" e "sala de laboratório" é questionado 
e até colocado em dúvida.  

 

Portanto, a escola é uma organização viva, na qual o gestor é o grande articulador da 

diversidade, faz a manutenção de um ambiente favorável à participação das 

comunidades escolar e local no processo social da escola, promovendo transformações 

das relações de poder, de prática e de organização escolar. Entretanto, percebe-se que a 

resistência à aceitação da responsabilidade, dificulta a (re)construção de uma unidade 

social.  

 

Lück e colaboradores (2005, p. 206) dizem que “esse processo de resistência se explica 

pela desestabilização da ordem vigente e de nichos de poder, provocados pela mudança 

da prática social e que motivam reações demandando desacomodação geral”. Assim, a 

escola contribui significativamente para a democratização da sociedade, assumindo 

características de uma comunidade democrática, considerando o papel da equipe gestora 

e fazendo valer a fala de John Dewey (1971, p. 68) ao afirmar que: “a educação é um 
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processo de vida e não uma preparação para a vida futura e a escola deve representar a 

vida presente, tão real e vital para o aluno como a que ele vive em casa, no bairro ou no 

pátio”.  Nesta concepção, os ideais da democracia (processo ensino-aprendizagem, 

qualidade da educação,...) que compõem a escola, atuam como Apêndices, a todos os 

indivíduos os seus benefícios, tendo então, a educação uma função democratizadora de 

igualar as oportunidades. 

 

Não cabe ao sistema e/ou à escola definir o ideal. É preciso partir do pressuposto do 

real, do possível, do realizável. Diretrizes pedagógicas e administrativas repletas de 

nuances democráticas em que o poder de decisão meramente consiste em instâncias 

consultivas precisam ser superados, por meio de criação de práticas pedagógicas 

coletivas e com uma perspectiva emancipadora. É fundamental que os órgãos públicos, 

tanto da esfera macro (Federal) quanto da esfera micro (Estadual ou Municipal) 

assumam o compromisso efetivo da coerência entre o pensar e o fazer, levando em 

consideração a realidade e a desigualdade social, a leitura desta realidade, a 

identificação das matrizes teóricas e as respectivas ações e relações de poder. Almeida 

(2000, p. 54) explicita que: 

 
para responder às exigências de qualidade e produtividade da 
escola, a gestão da educação deve exercitar plenamente o seu 
caráter mediador, de forma a atender a população tanto no 
direito democrático de controle do Estado quanto na 
necessidade da participação de seus usuários para desempenhar 
as suas funções.  

 

Segundo Freire (1996, p.77): “uma gestão democrática revela o sentido emancipatório 

que torna possível uma visão da totalidade, o qual não é dádiva, mas sim uma 

construção contínua individual e coletiva”. Partindo desse pressuposto, a PP numa 

gestão democrática articula os fins da educação nacional com as características 

específicas de cada escola e de seu alunado, permitindo aos professores, alunos, 

coordenadores e diretores constituírem uma comunicação dialógica, que favoreça a 

criação de estruturas procedimentais mais flexíveis para recriar quando necessário. A 

sustentação desse contexto só se realizará numa escola autônoma que tenha as relações 

pedagógicas humanizadas e não impostas por decreto. Freitas e colaboradores (2004, 

p.10) afirmam que: “los gestores educativos deben, asimismo, interactuar em forma 
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democrática com otros actores y niveles, concertar acuerdos, trabajar em equipo y 

comunicarse entre lãs partes”.  

 

Veiga (2000. p. 15) complementa, afirmando que:  

 
[...]  a escola não tem mais possibilidade de ser dirigida de 
cima para baixo e na ótica do  poder  centralizador  que dita 
as normas e exerce o controle  técnico  burocrático.  A luta da 
escola é para descentralização em busca de sua autonomia e 
qualidade.  

 

Portanto, a PP integra o processo de desburocratização da escola através da conquista da 

autonomia, realçando a identidade da Unidade Escolar e definindo conceitos e valores 

coerentes com a realidade social, política e econômica da comunidade local, na qual a 

escola está. Através da PP, os sujeitos intra e extra-escolares poderão ressignificar as 

práticas educativas, criando uma identidade particular da escola, compreendendo o 

planejamento pedagógico como ponto de partida, garantindo a participação da 

comunidade local na escola e rompendo as tendências fragmentadas e desarticuladas.  

 

Vale ressaltar que a PP é própria de cada unidade e elaborada através da participação 

das representações de várias categorias, sendo interpretada como prática social 

transformadora e como componente do sistema social. A interação do social com o 

político e o educacional refletirá na formação do cidadão, ou seja, no aluno com perfil 

ativo, crítico, contemplando os quatro pilares basilares da educação: aprender a 

aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. O processo de 

construção, de crescimento deve considerar cada pessoa da escola, cada atividade, cada 

circunstância porque todas elas são fundamentais para construir o tecido cultural da 

escola, porque a PP não pode ser produzida por alguém isoladamente. 

 

Identificar o melhor caminho para incentivar/estimular o envolvimento, a interação 

entre as comunidades escolar e local tem despertado muitas controvérsias e tem sido 

abundantemente discutidas na literatura. É inegável a importância da relação escola e 

sociedade. Segundo Veiga (2000, p. 64):  

 

uma escola autônoma e de qualidade, onde o saber veiculado 
oportunize a “todos” a capacidade de exercer com dignidade a 
cidadania, deve, sem dúvida, fazer parte de uma sociedade 
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amadurecida em sua consciência social através da luta pelos 
direitos da cidadania coletiva. 

 

A gestão centrada na escola é a afirmação dos poderes periféricos, do envolvimento das 

comunidades escolar e local, da mobilização destes atores e da contextualização da 

atuação política, ou seja, é uma gestão moderna que atende melhor as necessidades reais 

e locais da escola. Nessa perspectiva, a equipe gestora age, considerando à sociedade, à 

comunidade e os alunos como seres políticos capazes de questionar, criticar, reivindicar, 

participar e contribuir na transformação de uma ordem social injusta e excludente. 

 

Para isso, é imprescindível o redimensionamento dos papéis/funções, tradicionalmente 

executados pelo gestor, descentralizando as deliberações e proporcionando a 

participação do CE como elemento integrador e catalisador de esforços, discutindo, 

definindo e acompanhando o desenvolvimento da PP, tornando mais flexível o processo 

de decisão. 

 

 

3.2 CONSELHOS: DO MACRO PARA O MICRO – UM DOS INSTRUMENTOS DE 

AUTONOMIA 

 

 

Historicamente os Conselhos surgiram há quase três milhões de anos, com o povo 

hebreu. Conforme MEC/SEB (2004, p.13) “A bíblia registra que a prudência 

aconselhara Moisés a reunir 70 “anciãos ou sábios” para ajudá-lo no governo de seu 

povo, dando origem ao Sinédrio, o “Conselho de Anciãos” do povo hebreu. Mas, a 

origem dos Conselhos se confunde com a história da política e da democracia. A 

institucionalização da vida humana gregária, desde os seus primórdios foi sendo 

estabelecida por meio de mecanismos de deliberação coletiva e os Conselhos, em forma 

de organização representativa do poder político na cidade-Estado ganharam sua máxima 

expressão na Comuna Italiana e posteriormente na Comuna de -Paris, a partir do século 

X. 

 

Na primeira metade do século XX, os conselhos de operários, os conselhos de fábrica e 

os conselhos dos delegados dos operários exerciam a democracia direta e/ou 
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representativa como estratégia para resolver as tensões e conflitos resultantes dos 

diferentes interesses,... eram a voz das classes que constituíam as comunidades locais, 

ou na fábrica da era industrial. MEC/SEB (2004, p.15-16). 

 

No Brasil, com o advento da república “a gestão da coisa pública” continuou fortemente 

marcada por uma concepção patrimonalista de Estado, a qual instituía o Estado como 

autoridade. Essa concepção tornava o Estado burocrático, pois as deliberações eram 

feitas com base na obediência à vontade superior por pessoas de saber erudito, letrados. 

Nesta ótica, os conselhos exerciam um papel de mediadores entre a sociedade e o 

governo, ou seja, representavam o contraditório social. Ainda conforme MEC/SEB 

(2004, p.16): 

 

o saber popular não oferecia utilidade à gestão da “coisa 
popular”, uma vez que esta pertencia aos “donos do poder”, que 
se serviam dos “donos do saber” para administrá-la em proveito 
de ambas as categorias. 

 

Santos Filho (1998) levando em consideração Hanna Arendt afirma que a criação dos 

conselhos como órgão de ação e de participação direta de cidadãos nos assuntos 

públicos foi uma das invenções humanas mais criativas. Os conselhos, no Brasil, foram 

Apêndices formais de repressão dos movimentos associativos populares na década de 

1980 e que passaram a reivindicar a participação na gestão escolar. A escola no papel de 

instituição social deve incorporar em sua estrutura e na sua prática pedagógica a 

participação cidadã, ensinando aos educandos que a participação constitui “a viga-

mestra da construção da cidadania” Santos Filho (1998, p. 70). Vale ressaltar que a 

escola e a família estão inseridas no mundo da vida e sua burocratização enquadra-se 

em um processo mais amplo. É um processo marcado pela diversidade, pelo confronto 

de idéias e argumentos. Almeida conceitua CE, considerando: 

 

os canais de comunicação, desregulamentando e 
desburocratizando o processo pedagógico, para que os 
sujeitos, de forma livre, possam relacionar-se mediante um 
compromisso assumido por todos os envolvidos no processo 
educacional por meios de ações concretas e articuladas, com 
vistas a firmar acordos de entendimento. 
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Para tal ato ser implementado, o CE foi um dos mecanismos que passou a ser entendido 

como um Apêndice de mudança cultural, produzindo impactos positivos sobre a cultura 

política. Almeida (2000, p. 56) exemplifica que: 

 

experiências com a implementação do Conselho Escolar, datam 
de 1983, em Minas Gerais, antecedendo a aprovação da 
Constituição Brasileira de 1988. As políticas de excessiva 
centralização vão cedendo lugar ao forte movimento de 
descentralização e de busca de autonomia e gestão colegiada, 
uma decorrência do grau de organização conquistado pela 
sociedade civil, o que vai permitir ganhos no processo 
participativo de planejamento em gestão de políticas, 
influenciando nas propostas de gestão educacional e da própria 
escola.  

 

Silva e colaboradores (2003) delineiam que os CE estavam atrelados aos MS da década 

de 70. A partir de 1986 passaram a ter a função deliberativa, ou seja, de decidir após 

discussões ou exame minucioso do aspecto que iria contribuir para o amadurecimento 

da escola. Com a promulgação da CF de 1988, o CE passa a ter suporte legal nos 

artigos: 

 

• 1º, parágrafo único: “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.  

• 3º, inciso III: “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais”. 

• 205 expressa que: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. O parágrafo único mencionado chama a atenção 

para a questão da participação nos processos decisórios, assim como o inciso dá 

respaldo a abertura para os Conselhos obterem na escola o direito a participação 

e a autonomia.  

 

 

Ferreira (1999, p. 27) enfatiza que: 

 

o C.E. é, contemporaneamente, entendido como um instrumento  
de mudança cultural e política, quando há efetiva participação 
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dos sujeitos falando, criticando, dialogando e dando sugestões. 
Dessa forma, constroem novos saberes, visões e percepções 
sobre si mesmos, escola, sociedade, enfim, sobre o "mundo" no 
qual estão inseridos. Eles têm direitos que devem ser 
respeitados e assistidos, assim como deveres que dever ser 
cumpridos.  

 

Já na LDB nº. 9394/96, no artigo 3º, inciso VIII “gestão democrática do ensino público, 

na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”, os mecanismos vão se 

instalando para que efetivamente a gestão os mecanismos vão se instalando para que 

efetivamente a gestão burocrática, autoritária/verticalizada seja substituída por ações 

emancipadoras. Para tal, vale ressaltar que o artigo 14, inciso II da mesma LDB, destaca 

o papel da “participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes” e que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: parágrafo I “participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto político pedagógico da escola”; parágrafo II “participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”.  

 

 

3.2.1 Conselho de âmbito federal (Brasil) 

 

 

E o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em janeiro de 2001 tem expressado 

em um dos seus objetivos a democratização da gestão do ensino público nos 

estabelecimentos oficiais, e uma de suas metas foi a criação de CE nas escolas da 

Educação Básica. Para tal, em 2004 o Ministério da Educação, através da Secretaria de 

Educação Básica, lançou o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares que visa desenvolver ações de fomento à implantação e ao fortalecimento de 

CE nas escolas públicas de Educação Básica. Além deste objetivo geral, o Programa 

ainda contempla outros objetivos como: ampliar a participação das comunidades escolar 

e local na gestão administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas; apoiar a 

implantação e o fortalecimento de CE; instituir em regime de colaboração com os 

sistemas de ensino, políticas de implantação e fortalecimento de CE; estimular a 

integração entre os CE; apoiar os CE na construção coletiva de um projeto educacional 

no âmbito da escola, em consonância com o processo de democratização da sociedade e, 
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promover a cultura de monitoramento e avaliação no âmbito das escolas, para a garantia 

da qualidade da educação.  

 

 Para operacionalizar a implantação dos CE, o Ministério da Educação (MEC) 

disponibiliza via secretarias de educação materiais instrucionais, constituído de 05 

cadernos impressos. As temáticas abordadas, conforme MEC/SEB (2004) são as 

seguintes: 

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

Neste caderno é abordada a realidade em que o Programa atuará a legislação 

educacional que sustenta e viabiliza o funcionamento dos CE e o próprio 

significado do Programa, seus objetivos, limites possibilidades. 

2. Conselho Escolar e a aprendizagem na escola. 

O caderno tem como objetivo contribuir para que o CE possa atuar como Apêndice  

da gestão democrática colegiada, especialmente no acompanhamento responsável 

da prática educativa que se desenvolve na escola. 

3. Conselho Escolar e o respeito e a valorização do saber e da cultura do 

estudante e da comunidade. 

No caderno 3 há uma fundamentação teórica que sensibiliza a participação dos 

alunos e sensibiliza os leitores sobre a necessidade do tempo pedagógico de forma 

proveitosa. 

4. Conselho Escolar e o aproveitamento significativo do tempo pedagógico. 

Tem como objetivo contribuir com o CE no exercício democrático e responsável de 

acompanhamento das atividades na escola, especialmente em relação ao 

aproveitamento do tempo pedagógico. 

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

Por fim, o quinto e último caderno tem como objetivo contribuir para o 

fortalecimento dos mecanismos de democratização da escola, em especial do CE e 

dos processos de escolha de diretores por meio da análise dos desafios, limites e 

possibilidades da gestão democrática. 

Através destes, cabe aos sistemas de ensino organizar e implantar as capacitações 

dos conselheiros escolares que poderão acontecer através de cursos a distância, 

encontros presenciais promovidas entre as secretarias municipais e estadual e 

também por videoconferências. (www.mec.gov.br , 29/05/06). Santos Filho (2000, 

p. 85) ratifica afirmando da importância e necessidade de qualificação, utilizando: 
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meios de comunicação de massas, sensibilizar a opinião pública 
e convencer os interessados, fornecendo-lhes informação e 
mesmo dando-lhes breves cursos sobre os objetivos, os 
benefícios e a dinâmica de funcionamento da gestão 
participativa, bem como as habilidades necessárias para o 
adequado desempenho no colegiado.  

 

A importância dos CE é enfatizada também no documento Ação Educativa do 

Inep/MEC (2004, p. 31), que afirma que este:  

 

são mecanismos de participação da comunidade na escola.... a função 
é orientar, opinar e decidir sobre tudo o que tem a ver com a 
qualidade da escola (como participar na construção do projeto 
político-pedagógico e dos planejamentos anuais, avaliar os resultados 
da administração e ajudar na busca de meios para solucionar os 
problemas administrativos e pedagógicos, decidir sobre os 
investimentos prioritários). 

 
 
 
3.2.2 Conselho de âmbito estadual (Bahia) 

 

 

Contextualizando a legislação baiana através da Constituição Estadual de 1989, 

percebe-se que a referida Constituição repete o que a CF de 1988 diz no artigo 249: 

“A gestão do ensino público será exercida de forma democrática, garantindo-se a 

representação de todos os segmentos envolvidos na ação educativa, na concepção, 

execução, controle e avaliação dos processos administrativos e pedagógicos. 

§ 1º - A gestão democrática será assegurada através dos seguintes mecanismos: 

I- Conselho Estadual de Educação. 

II- Colegiados Escolares. 

§ 2º - O Conselho Estadual de Educação, órgão representativo da sociedade na gestão 

democrática do sistema estadual de ensino, com autonomia técnica e funcional, terá 

funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas. 

 § 3º - A lei definirá as competências e a composição do Conselho Estadual de 

Educação e dos Colegiados Escolares”. 
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3.2.3 Conselho de âmbito municipal (Salvador) 

 

 

Vale ressaltar que tanto o Estado da Bahia quanto ao município de Salvador tem lei 

específica cobre Colegiado - Conselho Escolar, mas esta pesquisa se deteve a legislação 

de Salvador. Portanto, o município de Salvador através da Lei Orgânica do Município 

do Salvador de 1990, no capítulo da Educação nos artigos 182 a 203, afirma que:  

 

Artigo 186: a gestão do ensino público municipal será exercida 
de forma democrática, garantindo-se a representação de todos 
os segmentos, envolvidos na ação educativa, na concepção, 
execução, controle e avaliação dos processos administrativos e 
pedagógicos. 
Parágrafo único: a organização e funcionamento de órgãos 
colegiados, eleições diretas para diretores e vice de Unidades 
Escolares devem ser asseguradas, garantindo a gestão 
democrática e a autonomia da Unidade Escolar, a partir de 
eleições diretas para diretores e vice-diretores. 
Artigo 187: As funções normativas, deliberativas, consultivas, 
referentes à educação, na área de competência do Município 
serão exercidas pelo Conselho Municipal de Educação. 
Artigo 188: Os Conselhos Regionais de Ensino, criados em 
cada região administrativa, serão compostos de oito membros 
cada, como órgão de natureza colegiada e representativa da 
sociedade com atribuições consultiva e fiscalizadora, com 
atuação regionalizada, nas seguintes proporções: 
I- ¼ (um quarto) indicado pelo executivo municipal 
II- ¼  (um quarto) indicado pelo legislativo municipal. 
III- 2/4 (dois quartos) indicados, proporcionalmente pelas 

entidades representativas dos trabalhadores em 
educação, dos estudantes e dos pais da região. 

Artigo 189: Os Conselhos terão estruturas definidas em 
regimentos próprios aprovados pelo Executivo Municipal. 
Artigo 190: Os diretores e vice-diretores das escolas públicas 
municipais de 1º grau serão escolhidos através de eleições 
diretas pela comunidade escolar. 
Artigo 191: Fica criado o Fundo Municipal de Educação, sendo-
lhe destinados os recursos previstos na Constituição Federal e 
os provenientes de outras fontes definidas em lei. 
 § 1º - As verbas públicas destinadas à educação municipal 
nunca serão inferiores a 25% da receita de impostos, 
compreendidas neste percentual as verbas provenientes de 
transferências. Esses recursos devem voltar-se para garantir a 
plena satisfação da demanda de vagas e o desenvolvimento do 
ensino. 
§ 2º - Às escolas filantrópicas, confessionais ou comunitárias, 
comprovadamente sem fins lucrativos e que ofereçam ensino 
gratuito, poderá ser destinado um percentual máximo de três por 
cento dos recursos de que trata este artigo, quando a oferta de 
vagas na rede pública oficial for insuficiente. 
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Artigo 198: Fica criada a Conferência Municipal de Educação, 
que reunir-se-á bienalmente com a finalidade de apreciar o 
Plano Municipal de Educação. 
§ 2º - A Conferência Municipal de Educação deverá ser 
convocado pelo Conselho Municipal de Educação e terá a 
participação de todos os segmentos envolvidos com a educação. 

 

Os Conselhos Escolares foram implantados a partir da Lei Municipal n° 4.940/94 

e regulamentados pelo Decreto Municipal n° 10.895/94. Alguns anos mais tarde, em 

2005, foi sancionada a Lei 6.630/05 revogando as demais e aprovando,  mediante 

Decreto nº 15.547/05, o regimento dos Conselhos Escolares. 

 

A partir da legislação em vigor, os órgãos que contam com a participação de 

representantes da sociedade são considerados legítimos Apêndices de democratização 

das decisões e consolidação da autonomia. Tratam de questões referentes à natureza de 

suas decisões. Pietro (2000, p. 44) complementa dizendo que: “os órgãos colegiados 

exercem atribuições outorgadas com exclusividade, que não podem ser delegadas a 

outros órgãos ou avocadas por autoridades superiores”. Conseqüentemente, a 

independência será progressiva na medida em que os representantes são escolhidos pela 

própria comunidade representada, decorrente de eleição direta, com mandato definido e 

quanto mais fora estiver da hierarquia administrativa do órgão central.  

 

Como a pesquisa em questão, tem como campo empírico uma escola pública municipal 

de Salvador, a legislação ora desmembrada procura subsidiar o entendimento do 

processo do CE desta rede de ensino. Em 14 de junho de 2006, aconteceu o lançamento 

do Programa de Autonomia para Manutenção e Melhoria Escolar (AMME), pelo 

secretário municipal de Educação e Cultura de Salvador, Ney Campello. O objetivo do 

AMME é contribuir para o fortalecimento da gestão administrativa e financeira das 

escolas municipais, a fim de fornecer à unidade escolar recursos para a manutenção dos 

móveis e pequenos reparos na estrutura física, além de descentralizar a aquisição de 

equipamentos, materiais didáticos e pedagógicos, conforme notícia disponibilizada 

digitalmente no site www.smec.salvador.ba.gov.br e capturado em 16/06/06. (Vide 

Anexo A). O manual de procedimentos para o repasse de recursos, execução e prestação 

de contas foi disponibilizado pela SMEC à pesquisadora, em julho de 2006. Além das 

informações já disponibilizadas no site, é importante ressaltar que “as ações financiáveis 

concernentes ao AMME devem estar contempladas no PDE” (Brasil, 2006). No 
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documento em questão estão referendados os procedimentos a serem adotados pelas 

U.E. para receber os recursos em três parcelas anuais. Assim que os recursos forem 

repassados à U.E., o Fundo Municipal de Educação contactará o Conselho Escolar para 

informar sobre o repasse da verba com o fornecimento da cópia da ordem bancária e 

este, comunicará à comunidade escolar sobre os recursos disponíveis. Constatou-se na 

leitura do documento do AMME que não está explicitado como as escolas serão 

escolhidas para receber o AMME. Há uma ressalva que diz que: 

 

cada escola contemplada pelo Programa AMME é beneficiada 
com recursos para despesas correntes e despesas de capital 
transferidos diretamente à sua Unidade Executora, de acordo 
com o número de alunos do ensino fundamental regular 
existente na escola, conforme dados do Censo Escolar do ano 
anterior (Brasil, 2006, p. 12). 

 

Após contato com uma das pessoas que sistematizou o AMME, em 09/08/06, a 

pesquisadora teve a informação de que o Programa será inicialmente executado por 

aquelas U.Es. que não recebem recursos do PDE, Mas que futuramente todas as escolas 

serão beneficiadas. Portanto, a Escola Municipal Girassol não será momentaneamente 

beneficiada pelo referido Programa. 

 

Em 24 de janeiro de 2005 foi sancionada a Lei nº. 6.630/2005 que dispõe sobre os 

Conselhos Escolares, suas competências e composição. A lei é composta por dezoito 

artigos (Vide Anexo B) que descrevem as funções consultivas, deliberativas, 

fiscalizadoras das questões pedagógicas, administrativas e financeiras; a composição do 

CE tanto os possíveis integrantes das comunidades escolar e local. Esclarece quem tem 

o direito ao voto; duração do mandato de três anos; periodicidade das reuniões e como 

destaque o artigo 13, § 5º que trata sobre as unidades escolares de pequeno porte, que 

não dispõem de quantitativos de profissionais do grupo magistério e de serviços para 

compor o Conselho Fiscal, sendo então, as atribuições desempenhadas pela Secretaria 

responsável pela Educação do Município, por meio do Fundo Municipal de Educação.  

 

A partir da Lei do Conselho Escolar sancionada em janeiro de 2005 e publicada no 

DOM de Salvador em 14 de março de 2005 foi aprovado o Decreto Municipal nº. 

15.547 (Vide Anexo C) que trata do Regimento dos Conselhos Escolares das Unidades 

Escolares da Rede Pública Municipal. Composta por vinte e cinco artigos, três 
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capítulos, que especificamente tratam sobre: Da natureza e finalidade; Da organização, 

composição e competência; Das disposições gerais e transitórias; e contém um quadro 

em anexo com a composição do CE caracterizado pela tipologia das U.E. e segmentos 

representativos. 

 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura através da Coordenadoria de Apoio e 

Gerenciamento Escolar (CAGE) e a Subcoordenadoria de Gestão Participativa (SGP) 

socializou com as escolas a Instrução Normativa 01/2006 (Vide Anexo D) que teve 

como finalidade orientar a comunidade escolar sobre o processo eleitoral do CE, com 

base no Decreto nº. 15.547/2005. Com base na legislação em vigor, Paro in Lück e 

colaboradores (2005, p. 87-88) dizem que: 

 

uma desvantagem ocasionada por este processo de eleição de 
diretores realizado na escola é que a comunidade pode se sentir 
dividida pelos vários candidatos. Esta situação pode contribuir 
para a criação de fracionamento e distanciamento entre os 
funcionários, os professores e os representantes da comunidade 
no período pós-eleição de um novo diretor escolar. 

 

Enfim, legitimar o processo de participação implica também em abrir possibilidades de 

verificação e avaliação desta dinâmica, através do envolvimento das comunidades 

escolar e local, preparando-as para lidar com o diferente, o novo, o contemporâneo. 

Vale ressaltar que não há documento oficial da Rede Municipal de Salvador que oriente 

e capacite os Conselheiros Municipais de Educação no seu papel. Já no âmbito federal, 

há o Programa Nacional de Capacitação dos Conselhos Escolares (Pró-Conselho) que 

orienta a formação dos conselheiros.  

 

 

3.3 O PROFESSOR 

 

 

Um professor formado adequadamente para atuar nas diversas etapas da educação 

básica, com oportunidades de se manter permanentemente atualizado, bem remunerado, 

prestigiado, estimulado, consciente do papel que, atualmente, lhe é conferido, o de ser 

não somente o transmissor do conhecimento, mas o orientador e mediador da 

aprendizagem, formador de indivíduos capazes de responder aos desafios crescentes de 
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um mundo em acelerada mudança, exige não só conhecimento, mas competências e 

habilidades, além de valores, que são fundamentais para a melhoria da qualidade da 

educação. 

 

Bem formado, dominando conteúdos, metodologia e didática, consciente da sua 

formação, este é o professor ideal para garantir a qualidade, a base sólida da escalada da 

escolaridade do povo brasileiro, da preparação para o mundo do trabalho e para o 

exercício da vida cidadã.  É preciso que os professores tenham intimidade com as novas 

tecnologias, para saber utilizá-las adequadamente, enriquecendo sua prática docente e 

introduzindo seus alunos na era virtual, levando-os à pesquisa, à decodificação da 

informação, ao uso de novas linguagens.  

 

Para que se tenha esse professor ideal, capaz de ser o agente principal da melhoria da 

qualidade da educação – meta prioritária da educação brasileira – é indispensável rever, 

com urgência, os currículos dos cursos de formação de professores e promover a 

atualização e aperfeiçoamento dos professores formadores de professores.  

 

Os sistemas de ensino e as escolas investem mais no aperfeiçoamento de suas relações 

tanto com as comunidades escolar e local, a partir da LDB nº. 9394/96, promovendo a 

inclusão social e a participação no desenvolvimento de uma gestão responsável 

permeada pela ética, responsabilidade e respeito, enraizando valores como a 

solidariedade através da valorização dos costumes e cultura local.  

 

É necessário reconhecer a urgência da elevação dos níveis científico, cultural e técnico 

da população, mediante a universalização efetiva da escolarização básica e a melhoria 

da qualidade de ensino. Desta forma, o Brasil estará incluindo milhões de indivíduos 

excluídos e sem condições para se constituírem cidadãos participantes de uma sociedade 

em permanente mutação. O compromisso deve ser de todos, pois a escola sozinha não 

pode resolver problemas sociais e outros, mas pode com o fazer pedagógico, trabalhar 

para reduzir os índices de repetência e evasão escolar, incorporando ao processo de 

construção de conhecimento a conquista da cidadania e da autonomia. 

 

O gestor muitas vezes se detém na administração de recursos financeiros ou materiais 

dispersando-se do objetivo principal do processo ensino-aprendizagem, ou seja, as 
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questões pedagógicas. Portanto, é fundamental que ele tenha consciência da cidadania 

participativa, que não se resume a gerir os recursos, mas que possa trabalhar com 

eficiência, identificando as necessidades e as estratégias para satisfazê-las; valorizá-los, 

utilizando-os de forma racional; envolvendo alunos, professores e pessoal técnico – 

administrativo, incentivando sua criatividade para descobrir e utilizar recursos, 

delegando responsabilidades, acompanhando e avaliando o uso dos recursos; mantendo 

registros atualizados, especificamente no que diz respeito à manutenção do cotidiano da 

escola; prestando contas dos recursos alocados na escola; promovendo a valorização e 

atualização em serviço da equipe pedagógica e administrativa, promovendo parcerias na 

comunidade local. 

 

Contextualizando, o gestor é agente de mudança, porque ele pode transferir e delegar 

poder; tratar com eqüidade princípios e direitos individuais, considerando os erros e 

aprendendo com eles; motivar a comunidade escolar, proporcionando uma educação 

continuada com vistas ao desenvolvimento individual e profissional. Conforme John 

Stuart Mill (1918, p. 11 – livro: Considerações sobre o governo representativo. Brasília: 

Editora da UnB) in Fuks (2004, p. 13): politicamente falando, uma grande parte do 

poder consiste na vontade... Uma pessoa com uma crença política é um poder social 

igual a noventa e nove outras pessoas que possuem apenas interesse. 

 

Desta forma, a participação da comunidade na escola tem sido incluída como princípio 

da gestão democrática, não só do Brasil, mas também em outros países, pelo que a 

presença dos pais representa como elemento de acompanhamento da função social da 

escola. As escolas devem envolver, de forma significativa, as famílias na educação de 

suas crianças, considerando os aspectos como a identificação dos elementos culturais da 

comunidade que podem ajudar a fazer a ligação entre os objetivos da escola e os 

objetivos sociais do grupo e da comunidade aos quais os pais pertencem. 

 

Portanto, o aluno não é cliente da escola, mas parte dela. É um sujeito que aprende e 

constrói seu saber, que direciona o seu projeto de vida. E a escola implica em 

proporcionar uma educação/formação voltada para a cidadania, para a formação de 

valores, para o domínio do conhecimento, o desenvolvimento das capacidades cognitiva 

e afetiva que atendam as necessidades individuais e sociais dos alunos, bem como a 
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inserção no mundo do trabalho e a constituição da cidadania como poder de 

participação. 

 

Excluir da escola pode significar fazer uso do currículo formal, do currículo oculto ou 

do nulo como Apêndices de exclusão. São currículos que excluem os que menos 

dominam o saber, reconhecido como escolar, por decorrer de um conhecimento 

científico, ou os que, até dominando esse conhecimento, mostram-se avessos às regras 

de convivência que a escola impõe, quando essas poderiam ser construídas pela 

discussão e ação coletiva. Trata-se de uma exclusão social na escola, que ainda pode 

dar-se pela estigmatização e desconsideração das histórias de vida de cada sujeito que 

constitui a comunidade escolar.  

 

 Estar excluído socialmente da/na escola pode significar estar fora da escola, assim, 

estar excluído também das conquistas sociais ou, ainda, pode significar estar excluído 

socialmente, mesmo permanecendo dentro da escola, se a mesma não está articulada 

para esse sujeito agir crítica e produtivamente nesse mundo em crise em favor da 

eqüidade social. Refletir sobre quem são os excluídos da escola pode ter o mesmo 

sentido que refletir sobre os excluídos da sociedade: as minorias que representam a 

maioria da população, ou seja, os desfavorecidos economicamente, como as classes 

populares, as crianças, os negros, as mulheres e todos aqueles estigmatizados 

culturalmente. Há, assim, uma dupla exclusão: a exclusão social e a exclusão feita pela 

escola, que inviabiliza muitas vezes o acesso à melhoria da qualidade de vida (Trindade, 

1996, p. 202). 

 

Sabe-se que os direitos não se concretizam somente na força de lei, mas exigem a 

participação ativa e permanente dos diferentes segmentos sociais. Nesse sentido, a 

escola é um espaço onde, segundo a teoria freireana, o homem pode refletir sobre si e as 

situações vividas, para a humanização, na medida em que trabalha e modifica o mundo. 

 

 

Conforme Macedo (2000, p.27)  

 

 uma escola que se quer para todos é aquela com abertura 
política, que participa da realização da justiça social, que sabe 
que ao convocar todas as crianças, excelentes ou não, está 
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também - por extensão - recebendo tudo o que pode estar 
associado a ela: violência, pobreza, desorganização familiar, 
desemprego, bebida, roubo, droga, prostituição, necessidades 
educativas especiais, desinteresses e dificuldades de toda sorte. 
Mas também não só isso: crianças e famílias que mais uma vez 
depositam na escola a esperança de um futuro, crianças 
inteligentes, interessadas, crianças que têm uma experiência a 
compartilhar, crianças que há centenas e centenas de anos 
esperavam por essa chance.  

 

A escola para todos é, portanto, aquela que tem projetos educacionais e pedagógicos, 

que atribuam competências e habilidades às crianças, respeitando os limites de seus 

processos de desenvolvimento, a diversidade e a singularidade de suas possibilidades. 

Proporcionar aos educandos a construção da autonomia, do espírito de cooperação, da 

reciprocidade e que possam enfrentar os problemas e aprender a decidir o melhor a fazer 

em nome do compromisso social, ou seja, envolver as comunidades escolar e local no 

processo decisório sobre questões substantivas como política, gestão e currículo, 

superando as tendências e práticas tradicionais de desconfiança e resistência no 

envolvimento das questões da escola pública. 

 

Segundo Melucci (1999), temos o espaço público, cuja principal função é trazer para a 

discussão aberta questões problematizadas pelos MS, permitindo à sociedade assumir 

seus dilemas, transformando-os em política. E Colin (2004, p. 140) in FUKS, Mario: 

Perissinotto, Renato M.; SOUZA, Nelson de, organizadores; [colaboradores] Renata 

Schlumberger Schevisbiski... [et al]. Curitiba, ed. UFPR, 2004 afirma que: 

 

as contradições asseveram a existência concomitante das visões 
tradicional (autoritarismo, sigilo, interesses particulares e 
corporativos) e contemporânea (visibilidade, acessibilidade, 
socialização, participação) na gestão da referida política, 
demarcando o conflito entre a democracia meramente 
representativa e a democracia participativa.  

 

Viver em um país em que o processo político ainda está na “puberdade”. Marcado por 

críticas, revolta popular, descompassos que são reproduzidos no ambiente escolar, acaba 

por refletir o ensino formativo que se resume a sobrecarga/acúmulo de informações, 

necessitando o educando de mais tempo para sedimentar o conhecimento, despertando 

no aluno a busca do conhecimento. Segundo Santos Filho (1998, p.62) “Rousseau, por 

exemplo, não estava interessado nos homens como eles são, mas nas leis como elas 

poderiam ser, ou seja, nas potencialidades humanas de ação política”.  
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Dados do Censo Escolar 2005 indicam que houve uma queda de 1,4% no número de 

alunos matriculados no ensino básico. Este percentual equivale a 700 mil estudantes a 

menos nas escolas do país. É a primeira vez, nos últimos dez anos, que acontece uma 

redução no número de jovens estudando no Brasil. No entanto, a qualidade da educação 

continua sendo um desafio, uma conquista a alcançar. Conforme dados disponibilizados 

no site www.mec.gov.br pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

referentes a 2003 mostra que, na Bahia, em uma população de 7.607.848 habitantes 

maiores de 15 anos, 40,8% são analfabetos funcionais, ou seja, são mais ou menos 3,4 

milhões de pessoas incapazes de ler ou escrever sequer um bilhete. 

 

Nesta perspectiva, o papel a ser desempenhado pelos sistemas de ensino, nos contextos: 

local, estadual e nacional, serve de marco referencial da educação, por possibilitar de 

forma participativa, a sistematização de documentos e políticas públicas que permeiam 

os interesses da sociedade contemporânea (apreensão, ressignificação e reconstrução de 

conhecimentos), assim como reconhecer o trabalho desempenhado por toda a equipe. 

Cabe, portanto, às equipes gestoras das unidades escolares influenciar, positivamente, 

sua equipe para que decisões sejam tomadas acertadamente através de ações comuns e 

coordenadas. E para uma análise do contexto desta pesquisa, no capítulo III, serão 

explicitados os aspectos metodológicos que a orientaram. 

 

Como se trata de uma pesquisa de campo com o amparo no referencial teórico/ 

bibliográfico, vale ressaltar que as fontes de leitura foram encontradas sem muitas 

dificuldades, visto que o tema é discutido por autores de renome nacional e 

internacional. A seguir, serão explicitados os aspectos metodológicos que orientaram a 

pesquisa. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 
Tendo como objeto de estudo a relação da participação com a autonomia da escola 

pública, a pesquisadora adotou a abordagem quali-quantitativo na forma de Estudo de 

Caso para analisar como esta relação acontece na escola pública, adotando também o 

paradigma interpretativo que se destaca por estudar as inter-relações e interações dos 

sujeitos em seu meio natural (COULON, 1995, a). A etnometodologia como teoria que 

apóia as análises de conversação, concebida por Macedo (2000, p. 110) como a teoria 

que: “ao centrar-se no interesse em compreender como a ordem social se realiza através 

das ações cotidianas, consubstanciou-se numa ciência", ou seja, identifica a cultura e do 

clima organizacional dos contextos sob estudo. A abordagem adotada como 

multireferencial oferece uma heterogeneidade de olhares sobre o fenômeno estudado 

com o objetivo de entendê-lo melhor (COULON, 1992), assim, o Estudo de Caso 

analisa acontecimentos contemporâneos, não manipula dados e comportamentos e tem 

como objetivo evitar desajustes no processo de planejamento da pesquisa. 

 

Para Moreira (2002), a pesquisa qualitativa é um importante instrumento na 

implementação ou avaliação de modelos e políticas educacionais, por estar sintonizada 

com o contexto da escola brasileira e pela sua preocupação com o significado dos atores 

sociais e suas expectativas, devendo assim compor o quadro de informações que 

orientam a atuação dos gestores da educação nacional e de produção do conhecimento 

científico.  

 

Assim, percebe-se que as metodologias, as técnicas e os instrumentos de pesquisa não 

são neutros e nem devem estar desconectados da visão teórico-crítica, mas sim, permitir 

uma compreensão da realidade. Yin (2005, p. 19) afirma que: 

 

em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida 
quando se colocam questões do tipo “como” e “porque”, 
quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e 
quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 
inseridos em algum contexto da vida real. Pode-se 
complementar esses estudos de caso “explanatórios” com dois 
outros tipos – estudos “exploratórios” e “descritivos”. 
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Ainda Yin (2005) comenta que o Estudo de Caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos, podendo assim, estar lidando com uma ampla variedade de evidências – 

documentos, artefatos, entrevistas e observações para assegurar a legitimidade dos 

dados, possibilitando a realização de entrevistas com as pessoas que fazem parte do dia- 

a-dia do campo em estudo.  

 

A opção da pesquisadora pelo Estudo de Caso deveu-se às características que esse tipo 

de investigação apresenta como adequada à observação e análise da realidade de forma 

natural, complexa e atualizada, revelando a multiplicidade de dimensões que compõem 

uma determinada situação ou problema. Para explicitar melhor as etapas no 

desenvolvimento da investigação, tem-se como referência Lüdke & André (1986) que 

indicam as três fases da pesquisa do tipo Estudo de Caso. As três fases são: exploratória, 

coleta e sistematização de dados e pela análise e interpretação sistemática dos dados 

coletados. Nestes aspectos, Macedo (2000) corrobora com Lüdke & André ao enfatizar 

que a ciência empírica pressupõe de “um mundo empírico disponível para observação, 

estudo e análise” (p.143). 

 

No primeiro semestre de 2004, a pesquisadora trabalhou como vice-coordenadora do 

PEEF (até julho de 2005) e a partir de vinte e três de julho do referido ano, iniciou suas 

pesquisas de campo na condição de mestranda. O envolvimento prévio em função da 

consolidação da parceria PEEF e UE com as comunidades escolar e local, propiciou 

fácil acesso aos dados, visto que já havia sido “quebrado o gelo”. 

 

Iniciada formalmente a fase exploratória desta pesquisa em julho/04 e concluída em 

dezembro/06, foram identificados o campo empírico, os sujeitos da pesquisa, como 

diretora, vice-diretora, coordenadora pedagógica, professores, funcionários, 

conselheiros escolares e representantes de outros Conselhos, que se constituíram os 

informantes sobre como a escola se organiza e funciona, considerando os desafios, 

acertos e erros, os universos intra e extra-escolar e a relação escola com o órgão central, 

contemplando desta forma a abordagem qualitativa e o foco da investigação - 

participação e a autonomia nos processos de tomada de decisão. Yin (2005, p. 29) 
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enfatiza que o “estudo de caso deve trabalhar com afinco para expor todas as evidências 

de forma justa”. Nessa perspectiva Lüdke & André (1986) declaram que: 
 

sua complexidade e a inter-relação de seus componentes, na 
medida em que o pesquisador pode valer-se de uma larga 
variedade de informações provenientes de fontes diversas, 
permitindo-lhe o cruzamento de dados, confirmação ou rejeição 
de hipóteses, descobertas de novos dados, criação de questões 
alternativas. 

 

Esta base teórica objetiva a análise das mudanças, avanços no processo da gestão 

democrática, via autonomia e participação, o que permite detectar mecanismos que 

operam para produzir os resultados obtidos e interferir assim, na melhoria da qualidade 

do processo ensino-aprendizagem. 

 

A fase exploratória é de aproximação mais significativa com a escola para localizar 

fontes de dados necessárias para o estudo como descrito anteriormente. A segunda fase 

constituiu-se na coleta e sistematização de dados, via uma seleção de aspectos mais 

relevantes para o objeto estudado com técnicas e instrumentos apropriados para a 

pesquisa, e, a terceira e última fase se caracteriza pela análise e interpretação sistemática 

dos dados coletados, através dos registros, observações, entrevistas e análise deles. Vale 

ressaltar que conforme Lüdke & André (1986) “as fases se complementam numa 

seqüência linear, mas se interpolam em vários momentos”, ou seja, há um movimento 

constante entre as fases, objetivando o confronto com a teoria. 

 

 

4.1 COLETA DE DADOS E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

O universo da pesquisa são as 365 escolas municipais de Salvador, especialmente as 

escolas de 1ª a 4ª série (que são 339 na Rede), organizadas em Ciclo de Estudos Básicos 

(CEB) que corresponde a 1ª e 2ª séries do diurno, sendo a progressão automática para as 

séries subseqüentes e Programa de Estudos Básicos (PEB) que corresponde a 1ª e 2ª 

séries do noturno. As 3ª e 4ª séries são do sistema de seriação.  

 

A escolha da escola pesquisada foi intencional a partir de um trabalho de Extensão, 

iniciado em fevereiro de 2004 na referida escola através da parceria entre o 
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PGP/LIDERE e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Salvador (SMEC). 

Esta parceria se consolidou em função do Projeto Escola Efetiva: a equipe gestora 

liderando o sucesso (PEEF), que visava "promover um estilo de gestão competente na 

rede pública municipal de Salvador; desenvolver lideranças democráticas e 

participativas; fortalecer a autonomia da unidade escolar e o aprimoramento da 

qualificação das equipes gestoras, e, conseqüentemente, a melhoria do ensino". Fonte: 

PEEF (2001, p. 16). 

 

Após a identificação do campo de pesquisa e a caracterização da fase exploratória, 

foram cumpridas as etapas para levantamento de dados, sendo estas: análise 

documental, observação in loco, aplicação de questionários e entrevistas semi-

estruturadas. Foram utilizadas duas fontes: a) primária – entrevistas semi-estruturadas e 

observação in loco e, b) a secundária - questionários e análises documentais. Com este 

universo, é oportuno salientar a importância dos dados quantitativos para complementar 

os dados qualitativos da pesquisa que serão demonstrados e analisados no item: III.4 - 

Levantamento de Dados, deste capítulo. Vale ressaltar também que os sujeitos 

integrantes da pesquisa constituíram-se por representantes das comunidades escolar e 

local, no total de trinta pessoas. A comunidade escolar é composta por: diretora que 

coordena, organiza e acompanha as atividades desenvolvidas na escola; vice-diretoras 

que realizam as mesmas atividades em parceria com a diretora e a substituem em caso 

de ausência; coordenadora pedagógica que acompanha, assessora, apóia e avalia os 

procedimentos pedagógicas da U.E; professoras que realizam atividades pedagógicas 

que atendem o objetivo mor da escola que é o de proporcionar o processo de 

aprendizagem para os discentes, os alunos que buscam o aprendizado institucionalizado 

e os funcionários que se caracterizam por cuidar da estrutura física da escola nos 

quesitos: auxílio administrativo, segurança, limpeza e merenda escolar, e, a local que se 

caracteriza pelos moradores do entorno da escola, associações de bairro e pais de alunos 

que junto com as demais representações de segmentos devem participar do processo de 

tomada de decisão das ações da U.E. 

 

Para a realização da etapa de observações in loco, inicialmente foram considerados os 

recursos como: bens de consumo e os duráveis; os pedagógicos e humanos (corpo 

técnico, pedagógico, gestor) disponíveis; o funcionamento da escola e a atuação de seus 

atores. Além da participação como ouvinte de Atividades Complementares (AC), 
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reuniões com pais, do CE e do movimento escolar nos seus diversos espaços (recreio, 

pátio, corredores, quadros de aviso, mural, sala de professores,...) 

 

Um segundo momento da pesquisa, fase da delimitação do estudo, reportou-se à 

aplicação de questionários com funcionários, conselheiros escolares, representantes de 

outros conselhos da U.E., diretora, vices-diretora, coordenadora pedagógica e 

professores e entrevistas individuais semi-estrutradas com técnicos da CAGE da SMEC, 

para conhecer como a SMEC, através de suas representações avalia e percebe o 

processo da autonomia e participação no contexto escolar.   

  

Na E. M. Girassol objeto da pesquisa foi aplicado o questionário 01 o qual foi entregue 

a vinte e uma pessoas, sendo que dezasseis sujeitos responderam, dentre eles: 

funcionários, conselheiros escolares e de outras representações, sendo deste total, quatro 

sujeitos além de serem funcionários da U.E. também compõem o C.E. Já o questionário 

02 foi entregue a vinte e cinco sujeitos, sendo que nove responderam, dentre eles: 

diretora e professoras. A pesquisadora investiu em torno de três semanas para que as 

pessoas respondessem e devolvessem o questionário. Na medida do possível, as três 

vice-diretoras (matutino, vespertino e noturno), e a Coordenadora Pedagógica da Escola 

não desejaram fazê-lo alegando sempre falta de tempo. Percebe-se que o corpo 

administrativo/gestor da escola ainda não está preparado para trabalhar com a 

autonomia, talvez por omissão ou até mesmo despreparo. E por fim, foi realizada uma 

entrevista semi-estrutura com cinco técnicos da SMEC. 

 

No total, foram trinta sujeitos que colaboraram com a pesquisa, de forma direta, 

conforme Quadro 01 apresentado a seguir:  

 

Quadro 01 – NÚMERO DE SUJEITOS  ENVOLVIDOS DIRETAMENTE NA 

PESQUISA - E. M. GIRASSOL 

Questionário 01 Questionário 02 Entrevista semi-
estrutrada 

Funcionários, 
conselheiros escolares e 
outras representações. 

diretora vice-
diretora 

coordenadora 
pedagógica 

professoras 
 

 
Técnicos da SMEC 

16 01 ___ _____ 08 05 
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4.2 O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE SALVADOR 

 

 

A Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Salvador (SMEC) foi criada pela Lei 

nº. 912, de 04 de março de 1959 e tem por finalidade desempenhar as funções do 

Município em matéria de educação e cultura. 

 

Tendo como período desta pesquisa os anos de 2004-2006, é importante salientar as 

principais metas do Plano Nacional de Educação articuladas com os valores que as 

gestões municipais delimitam para os seus exercícios. Para tal, a gestão 2001-2004 

concebeu 04 Linhas de Ação: Modernização da Gestão Educacional; Elevação dos 

padrões de qualidade do ensino municipal; Valorização dos profissionais da educação e 

Recuperação e expansão da Rede Municipal de Ensino. 

 

Estas linhas de ação contêm diretrizes que nortearam as práticas gestora e pedagógica 

nas escolas da rede municipal, enfatizando o papel da educação para formar cidadãos 

mais integrados às demandas do mundo contemporâneo, tendo como ênfase o objetivo 

que foi o de aproximar a escola a comunidade, para que ela se tornasse uma alavanca 

para as transformações sociais. 

 

A equipe da SMEC sistematizou um conjunto de pressupostos e fundamentação teórica, 

no documento “Escola, Arte e Alegria – sintonizando o ensino municipal com a vocação 

do povo de Salvador”. Este documento foi publicado em 1999 e abordava os diversos 

conteúdos das diferentes áreas do conhecimento, tendo como eixo as especificidades da 

cultura, arte e história. Neste período a SMEC possuía a seguinte estrutura: 

 

• 04 Conselhos Municipais (Educação, Cultura, Alimentação Escolar e 

Políticas e Ações Educacionais). 

• Gabinete do Secretário (GAB).                                                                          

• Assessoria Técnica (ASTEC).  

• Coordenadoria Administrativa (CAD).                                  

• Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico (CENAP). 
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• Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação da Gestão Escolar 

(CODAG). 

• Coordenadoria de Estudos e Controles da Demanda Escolar (CECOD). 

• Fundação Gregório de Matos. 

 

Em 2006, com a posse da nova equipe na SMEC, em virtude da mudança de prefeito e 

de partido político (do PFL para o PDT), o órgão central (SMEC) propôs a partir do 

diagnóstico situacional e cultural, um Plano de trabalho que delineasse objetivamente a 

melhoria na qualidade da educação através da inserção da pluralidade cultural e a 

participação popular nas decisões que lhe afetam diretamente. As diretrizes 

estabelecidas para o quadriênio são: eqüidade e qualidade do processo de ensino e de 

aprendizagem; democratização do acesso, mediante a qualificação, reordenação e 

expansão da rede física municipal; valorização da cultura e saber popular no processo 

de ensino e de aprendizagem; democratização e modernização da gestão garantindo o 

caráter participativo e descentralizado; valorização e formação continuada dos 

trabalhadores e trabalhadoras em educação (SMEC, 2006), acesso em 16/06/06 às 

11h42. 

 

Para viabilizar o cumprimento das diretrizes, a SMEC de Salvador procura atuar de 

maneira descentralizada através de 09 (nove) Coordenadorias Regionais de Educação 

(CRE), conforme Artigo 13 Capítulo III do Regimento da SMEC de Salvador que 

desempenham ações intermediárias entre as unidades internas da secretaria e as U.Es., 

com a finalidade de descentralizar as ações educacionais no âmbito do município, 

promovendo articulação e desenvolvendo atribuições técnico–administrativas e 

pedagógicas. O reflexo desta descentralização se dá no contexto escolar a partir do 

momento em que a equipe gestora da U.E. também pode tomar decisões de forma 

autônoma, em alguns aspectos, sem interferência da equipe técnica da SMEC. 

 

4.3 CONTEXTO HISTÓRICO DO CAMPO DE PESQUISA E DADOS 

ENCONTRADOS 

 
 

A escola, locus da pesquisa, foi inaugurada em 11 de junho de 1935, atendendo crianças 

na faixa etária de 03 a 06 anos, nos turnos matutino e vespertino, pertencendo 
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inicialmente à Rede Estadual de Ensino. A estrutura física até a década de 1980 era de 

uma casa.  Naquela mesma década a casa foi demolida e construída uma escola, 

considerada moderna em função da estrutura e estilo, pois todas as unidades construídas 

neste período seguiam o modelo padrão. A estrutura da nova escola é de dois andares, 

sendo que no andar superior não há instalações sanitárias nem janelas nas salas de aula e 

sim portas ladeadas por sacadas, oferecendo perigo aos discentes, por motivo de a 

escola atender crianças da Educação Infantil e Educação Especial.  

 
Somente a partir de 1998, a escola incorporou as quatro primeiras séries do Ensino 

Fundamental, ano no qual foi municipalizada conforme o Decreto 7.254 publicado no 

Diário Oficial do Estado (D.O.E.) de 21 e 22/03/01998 e reconhecido no D.O.M de 

27/03/1998- portaria 049/1998. Em 2000, a escola passou a funcionar nos três turnos, 

incorporando o terceiro turno com Educação de Jovens e Adultos para as quatro 

primeiras séries do Ensino Fundamental. Tem como missão principal: “proporcionar um 

ensino de qualidade a todos que acessam nossa escola assegurando a sua permanência, 

respeitando e valorizando as diferenças e desenvolvendo potencialidades” (PROPOSTA 

PEDAGÓGICA DA U.E., 2006). 

 

A escola pesquisada está localizada no Bairro Rio Vermelho, cidade de Salvador, 

Estado da Bahia. Salvador fica na região litorânea e possui cerca de 3 (três) milhões de 

habitantes. Já o bairro do Rio Vermelho pertence ao Distrito de Brotas e é conhecido 

como um dos bairros culturalmente mais ricos de Salvador. Em cumprimento aos 

aspectos éticos de uma pesquisa científica, o nome real da escola será substituído por 

um nome fictício, a fim de que tenha preservada sua identidade, será então chamada de 

Escola Municipal Girassol. 

 

A Escola M. Girassol é grande porte especial8, composta por oito salas de aula, quatro 

sanitários para alunos, um sanitário para os professores, uma diretoria, uma secretaria, 

uma sala dos professores, uma cozinha, uma biblioteca com o acervo de 

aproximadamente 3000 (três mil) livros em 2006, uma sala de leitura, um laboratório de 

informática, além de uma pequena área coberta para recreação. 

                                                 
8 Conforme a Portaria nº. 316/2003 que afirma com base no artigo 21 do Decreto nº. 14.127 de 17/01/2003 resolve que: as escolas 
de grande porte especial são quando a escola tem a partir de 501 alunos, nos três turnos e tendo uma diretora e três vices-diretora. 
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4.4 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

 

Os documentos analisados da escola: PP, PDE, PDDE, Regimento Escolar, livro com 

registro das atas de reunião do CE, Registros dos Conselhos de Classe e documentos 

sistematizados pela equipe do PEEF contribuíram para o entendimento das ações, 

vivenciadas no cotidiano escolar.  Habermas (1987) quando se refere à compreensão de 

que a interação e a integração social acontecem através da interação, da dialogicidade, a 

crítica e a liberdade no entendimento de decisões coletivas.  

 

Os documentos analisados permitiram uma visão aprofundada sobre autonomia e 

participação dos aspectos administrativo, pedagógico e financeiro, assim como as 

funções dos órgãos colegiados ou de conhecimento. A pesquisadora teve o máximo de 

atenção e concentração para não perder de vista o foco da pesquisa e para tal, recorreu 

inúmeras vezes à literatura científica e à base legal, aprofundando saberes e práticas. 

 

Partindo da análise do R.E. referente ao C.E, destaca-se a Seção I do Cap. II, do Título 

II, no qual descreve que:  

 
o conselho escolar, colegiado de natureza consultiva, 
deliberativa e fiscalizadora vinculado à direção, formado por 
representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, 
constitui-se importante canal de participação, tendo suas 
atribuições fixadas em legislação específica (2006, p. 02). 

 

O C.E. é um órgão de gestão e tem o papel estratégico no processo da democratização 

que é o de promover a socialização das informações referentes à U.E. e o 

compartilhamento de diferentes papéis, consolidando desta forma, a regulamentação das 

próprias normas de gestão desta escola, ou seja, participar através de seus representantes 

da gestão da U.E, exercendo a autonomia. 

  

Está contemplado também no artigo 10 do R.E, a legislação vigente do PDE, que trata 

das decisões que devem ser norteadas pelos princípios e diretrizes da política 

educacional, partindo da premissa de que o Conselho Municipal de Educação de 

Salvador (CME) através da Resolução n° 006/1999, do Diário Oficial do Município de 

25/10/1999 estabeleceu as diretrizes básicas para a elaboração ou atualização do R.E. 
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das U.E. de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Um dos fatores que concretiza o 

exercício da participação e autonomia da escola pública via base legal é o fato de que o 

peso do voto para as deliberações nas assembléias é o mesmo para todos os segmentos 

escolares representados. 

 

Dentre as diretrizes do documento do Sistema Municipal de Educação, o artigo 1º 

dispõe no parágrafo único que “Cada Unidade Escolar deve elaborar ou atualizar seu 

Regimento como expressão da sua autonomia”. No mesmo documento, no capítulo III – 

Da Organização e Funcionamento da Unidade Escolar, mais especificamente no artigo 

3º enfatiza que “a organização e funcionamento da Unidade Escolar devem consolidar o 

seu processo de autonomia e fortalecimento” (SMEC, 2006), acesso em 22/07/06 às 8h). 

 

De acordo com o R.E., a escola tem como objetivo assegurar a todos que a acessam, sua 

permanência, proporcionando-lhes um ensino de qualidade, onde haja cumprimento e 

desenvolvimento de conteúdos significativos, respeitando e valorizando sua cultura com 

o intuito de formar cidadãos críticos e transformadores (Artigo 2º do Regimento 

Escolar). Como as demais escolas municipais de Salvador, a E.M. Girassol é regida pela 

Lei do Sistema Municipal e pelo R.E., elaborado por uma comissão de professores 

designados pela direção da escola. De acordo com o R.E. da referida escola, os 

princípios da Gestão Democrática estão pautados: 

 

... num regime de co-gestão, envolvendo os diversos segmentos da 
U.E., garantindo o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas 
transformadoras, assegurando padrão de qualidade no processo 
ensino-aprendizagem, observados os princípios de participação 
efetiva, transparência nos procedimentos, responsabilidade no uso de 
recursos públicos, construção coletiva da PP e valorização da escola 
como lócus privilegiado de produção de conhecimentos. 

 

É interessante pontuar que no documento escolar (R.E) está contemplado a participação 

como um dos princípios de co-gestão, e que para que efetivamente o exercício da 

autonomia aconteça é importante frisar que os atores escolares têm papel fundamental 

para colocar em prática. Buscou-se, com o RE compreender como a escola pesquisada 

se estrutura e organiza com o: Conselho Escolar; Conselho de Classe; Assessoramentos 

técnico-pedagógicos; Corpo docente; Corpo discente e Coordenação Pedagógica. 
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Ainda no R.E. o Conselho de Classe é contemplado, em dois artigos. No artigo 11, diz 

que: “Os conselhos de classe acontecerão com a participação de professores, pais, 

alunos, coordenação pedagógica e direção, bimestralmente, observando as normas e 

avaliação processual”. E no artigo 63, no inciso XVI diz que: “organizar e coordenar a 

implantação do Conselho de Classe, numa perspectiva inovadora de instância avaliativa 

do desempenho dos alunos”. Observa-se na descrição dos artigos, que há uma intenção 

precisa quanto à participação efetiva dos diferentes segmentos nas decisões da UE.    

 

Outros documentos da UE analisados, dizem respeito ao PDDE (Programa Dinheiro 

Direto na Escola) e ao PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola). Estes documentos 

diferenciam-se em relação aos seguintes aspectos: 

 

PDDE PDE 

É um Programa que presta assistência 

financeira, em caráter suplementar, às escolas 

públicas do Ensino Fundamental das redes 

estaduais, municipais e do Distrito Federal e às 

escolas de educação especial qualificadas como 

entidades filantrópicas ou por elas mantidas, 

desde que registradas no Conselho Nacional de 

Educação.  

É um instrumento gerencial que define metas, 

responsabilidades, indicadores, cronograma, 

custos. O PDE pode conter objetivos, metas e 

ações que operacionalizam ou não a Proposta 

Pedagógica mas não se restringe a esses 

objetivos, metas e ações, segundo Amaral 

Sobrinho, 1999. 

Fonte: www.fnde.gov.br em 20/11/06. 

 

A Escola M. Girassol recebe verbas do governo federal através do PDDE e PDE e o 

quadro demonstrativo a seguir, especifica como se dá a distribuição desses recursos: 
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QUADRO 02– RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PELA ESCOLA. 
E. M. GIRASSOL - ANOS: 2003-2006  

 

Recursos Financeiros 
Ano  Origem Valor Periodicidade 

de 
recebimento 

Destinação 
 

 
 
 

2003 
– 

2004 

 
 
 

PDE* 

 
 
 

R$ 10.000,00 

 
 
 

01 recurso por ano. 

• Bens de custeio: cartucho para 
impressora; capacitação de 
professores; tonner para 
copiadora; assinatura da revista 
Isto é; revistas infantis; papel 
duplo; fitas para filmadora; 
estêncil; papel, álcool; canetas, 
filmes para máquina fotográfica. 

• Bens de capital: máquina xérox; 
retroprojetor; livros didáticos para 
professores. 

 
 

2004 

 
 
 

PDDE** 

 
 
 

R$ 6.300,00 

 
 

Uma vez por ano. 

• Bens de custeio: papelaria; duas 
garrafas térmicas; material de 
limpeza; cortinas. 

• Bens de capital:  gela água; uma 
mesa de computador; conserto de 
dois mimeógrafos. 

 
 

 
 

2005 
– 

2006 

 
 

PDE 

 
 

R$ 3000,00*** 

 
01 recurso por ano. 

• Bens de custeio: assinatura de 
revista; papel; cartucho para 
impressora, tonner para copiadora. 

• Bens de capital: livros técnicos; 
telão; projetor multimídia e home 
theater. 

 
 

 
 

2005 

 
 

PDDE 

 
 

R$ 6.300,00 

 
 

Uma vez por ano. 

• Bens de custeio: material de 
limpeza; material didático. 

• Bens de capital: aparelho de 
DVD; balanças de banheiro e 
relógios de parede. 

 
2006 

 
 

PDDE 

 
 

R$ 6.300,00 

 
 

Uma vez por ano. 

• Bens de custeio: material de 
limpeza; material didático; 
consertos gerais na escola. 

• Bens de capital: fogão; suporte 
para televisão. 

         Fonte: Secretaria da Escola em 28/06/06 e PDE da escola. 
 

Legenda:      * Programa de Desenvolvimento da Escola (PDE). Recurso recebido em 2005. 
**  Programa Nacional Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

  ***Recurso encaminhado pelo governo federal em nov./05 e devolvido ao governo federal em 

agosto/06 pelo fato do município de Salvador não ter depositado a contrapartida. 

 

 

O quadro 02, sintetiza as destinações dos recursos do C.E, e, também como são 

planejados os gastos dos recursos provenientes do PDE e PDDE.  As necessidades 

foram discutidas nas reuniões de A.C (que acontecem semanalmente), nas reuniões de 
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pais (sem datas predefinidas) e reuniões do próprio C.E (uma vez por mês). Nessas 

reuniões, decisões são tomadas através dos representantes das diferentes categorias 

como pais, alunos, professores, funcionários e equipe gestora. Estas deliberações 

fomentam a melhoria da qualidade da educação com vistas a promoção de condições 

propícias para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra, via a participação.   

 

O quadro 03 mostra os aspectos selecionados pela U.E da lista de indicadores do 

formulário do PDE, que justifiquem a aquisição de equipamentos pela escola com para 

o seu funcionamento. Já os indicadores selecionados são definidos a partir de reuniões 

sistemáticas com pais, alunos, funcionários e C.E, nas quais são discutidos os problemas 

existentes na U.E, que prejudicam o processo ensino-aprendizagem, problemas estes 

que emperram as atividades administrativas e pedagógicas. Também é feito um 

levantamento de fatores que possam inviabilizar o alcance dos indicadores. Os 

requisitos: insuficiência de aproximação escola x comunidade, distanciamento dos pais 

e da comunidade local e taxas significativas de evasão escolar são indicativos de que há 

necessidade de uma maior descentralização do poder escolar, instaurando vínculos mais 

estreitos com a comunidade local para que esta possa contribuir nas decisões referentes 

à P.P. da escola e acompanhando, avaliando a qualidade dos serviços prestados.  
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QUADRO 03 - INDICADORES DO PDE. 
 ESCOLA MUNICIPAL GIRASSOL - ANOS 2003-2004. 

 
Indicadores Requisitos 

 

 

Problemas detectados na escola 

• Ausência de algumas dependências 
(laboratório, biblioteca, área de lazer, quadra 
de esporte, auditório). 

• Inadequação de dependências (salas de aula e 
de professores, secretaria, pátio coberto, 
cantina e banheiro). 

• Insuficiência de aproximação escola x 
comunidade. 

• Distorção idade/série 2ª série do ciclo. 
 
 

Problemas que devem ser atacados 
prioritariamente. 

• Taxa de evasão de 1ª a 4ª séries do noturno. 
• Taxa de repetência nas 2ª séries do matutino e 

vespertino e nas 3ª e 4ª séries do noturno. 
• Disciplinas críticas: Língua Portuguesa e 

Matemática nas 2ª, 3ª e 4ª séries dos três 
turnos. 

• Distanciamento dos pais e da comunidade. 
Fatores determinantes da eficácia 

escolar: 
a) Efetividade do processo de ensino-
aprendizagem. 

• Currículo organizado e articulado 
• Avaliação contínua do rendimento dos alunos. 

b) gestão participativa de processos • Objetivos claros. 
• Rotina organizada. 

c) envolvimento dos pais e da 
comunidade. 

• Envolvimento dos pais na aprendizagem 
• Comunicação freqüente entre corpo docente e 

pais. 
 
 
 
Fatores críticos de sucesso escolar 

• Desempenho acadêmico dos alunos 
• Currículo organizado e articulado. 
• Comunicação regular entre todos. 
• Rotina organizada 
• Objetivos claros 
• Avaliação contínua do rendimento dos alunos. 
• Envolvimento dos pais na aprendizagem. 

 
 
 

Principais tarefas que a escola 
pretende realizar, com base na análise 

efetuada. 

• Investir na formação continuada dos 
professores em serviço. 

• Estabelecer metas de ensino para atender o 
aluno com dificuldades de aprendizagem. 

• Dinamizar a gestão escolar para favorecer a 
comunicação regular entre todos. 

• Implantar sistema de avaliação contínua do 
desempenho dos alunos. 

• Promover a participação dos pais e 
comunidade nas atividades da U.E. 

Objetivos Estratégicos • Elevar o nível de desempenho dos alunos. 
• Dinamizar a gestão escolar. 

• Membros do grupo de sistematização: diretora, uma vice-diretora e professora, três 
professoras e uma secretária escolar. 

• Coordenadora do PDE desde 2004: vice-diretora do matutino.                                                
Fonte: PDE da escola 
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Apesar do levantamento dos indicadores de 2003-2004, as solicitações se repetem em 

2005-2006. Isto sinaliza que não houve cumprimento dos prazos indicados para o 

recebimento das verbas, prejudicando a qualidade da aprendizagem, conforme pode ser 

percebido pelos resultados da Prova Brasil, na qual a U.E participou com noventa e 

cinco alunos da 4ª série, realizando as provas de Língua Portuguesa e Matemática. O 

desempenho da U.E ficou abaixo da média em comparação com as escolas do município 

de Salvador, do Estado da Bahia e do Brasil que participaram da Prova Brasil. 

 

O quadro 04 apresenta dados referentes a indicadores do PDE da Escola Municipal 

Girassol do referente ao período de 2005-2006.  

 

QUADRO 04 - INDICADORES DO PDE. 

ESCOLA MUNICIPAL GIRASSOL  

ANOS: 2005-2006. 

 

Indicadores Requisitos 
 
Problemas detectados na 
escola 

• Área de lazer, quadra de esporte, auditório: 
a) inadequação de dependências (salas de aula e de 
professores, secretaria, pátio coberto, cantina e banheiro). 
b) insuficiência de recursos humanos (serviços gerais e 
secretaria) 
c) envolvimento escola x comunidade. 

 
 
Problemas que devem 
ser atacados 
prioritariamente. 

• Taxa de evasão de 1ª a 4ª série do noturno. 
• Taxa de repetência nas 2ª séries do matutino e 

vespertino e nas 3ª e 4ª séries do noturno. 
• Disciplinas críticas: Língua Portuguesa e Matemática 

nas 2ª, 3ª e 4ª séries dos três turnos. 
Fatores determinantes da 
eficácia escolar: 
a) Efetividade do 
processo de ensino-
aprendizagem. 

• Currículo organizado e articulado. 
• Avaliação contínua do rendimento dos alunos. 
• Práticas efetivas dentro da sala de aula. 

 
b) gestão participativa 
de processos 

• Objetivos claros. 
• Rotina organizada. 

c) envolvimento dos 
pais e da comunidade. 

• Envolvimento dos pais na aprendizagem. 
• Comunicação freqüente entre corpo docente e pais. 
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Indicadores Requisitos 
 
 
 
 
Fatores críticos de 
sucesso escolar 

• Desempenho acadêmico dos alunos. 
• Currículo organizado e articulado. 
• Participação efetiva dos pais e comunidade. 
• Comunicação regular entre todos. 
• Rotina organizada. 
• Objetivos claros. 
• Avaliação contínua do rendimento dos alunos. 
• Envolvimento dos pais na aprendizagem. 
 

 
 
 
Principais tarefas que a 
escola pretende realizar, 

com base na análise 
efetuada. 

• Investir na formação continuada dos professores em 
serviço. 

• Estabelecer metas de ensino para atender o aluno com 
dificuldades de aprendizagem. 

• Dinamizar a gestão escolar para favorecer a 
comunicação regular entre todos. 

• Implantar sistema de avaliação contínua do 
desempenho dos alunos. 

• Promover a participação dos pais e comunidade nas 
atividades da U.E. 

Objetivos Estratégicos • Elevar o nível de desempenho dos alunos. 
• Dinamizar a gestão escolar. 

• Membros do grupo de sistematização: diretora, duas vice-diretoras e professora, 
duas professoras e uma secretária escolar. 

• Coordenadora do PDE desde 2004: vice-diretora do matutino.                         
                                                                                                            Fonte: PDE da escola 

 

Após análise documental do PDE, foi possível observar que os problemas detectados 

nos períodos de 2003/2004 e 2005/2006 no PDE continuaram tendo o mesmo grau de 

complexidade, uma vez que poucas questões foram retiradas e muitos requisitos 

permaneceram os mesmos. Esta afirmação é possível em função das informações 

verbais e documentos repassados para a SMEC pela equipe que compõem o Conselho. 

Nesse caso em que as verbas quando liberadas, na maioria das vezes, já supriram 

algumas necessidades apontadas, como exemplo, no PDE de 2003-2004 os recursos 

foram liberados em 2005. Isto representa que a maioria das demandas permaneceu a 

mesma, por não terem sido alcançadas no período determinado. Na medida em que os 

recursos vão sendo liberados, há a possibilidade da equipe do PDE solicitar a 

substituição de bens de custeio e de capital, caso haja necessidade, com a autorização da 

SMEC de Salvador. 

 

Outro documento analisado foi o livro de atas das reuniões do Conselho Escolar, 

sistematizadas pela pesquisadora em forma de quadro 11 (vide Anexo E), o qual 

apresenta as principais deliberações das reuniões do CE, no período de 2004-2006. 
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A partir da análise realizada nas atas das reuniões do C.E, centrou-se a atenção nos 

assuntos das pautas de cada reunião ocorrida no período da pesquisa. Em relação à 

observação das reuniões mereceram atenção a data, o local das reuniões, os 

representantes presentes, a pauta, a identificação das falas e a identificação de quem 

elaborou as atas. Com base nas atas ficou difícil identificar o(a) autor(a) das falas, mas 

subentende-se que são da diretora pelo nível e conhecimento em tudo o que está 

registrado. 

 

É possível notar a descontinuidade na periodicidade da realização delas, a irregularidade 

na participação dos membros, a falta de clareza da elaboração das atas no quesito quem 

é o autor das falas e o que efetivamente foi deliberado a partir da apresentação da pauta. 

A partir dos documentos extras, rascunhos de atas antigas, encontrados dentro do livro 

de atas, foi observável que estas são escritas pela equipe gestora e posteriormente 

transcritas pela secretária do C.E e possuem a assinatura dos integrantes do referido 

Conselho. 

 

Outro aspecto observado foi a redução do quantitativo de reuniões do C.E que em 2004 

foram 09; em 2005 foram 05 e em 2006 foram 02 até 27/11/06. É alegado pelos 

membros do C.E. que a descontinuidade ocorre em função dos imprevistos que 

acontecem de última hora, muitas vezes sendo necessário o desagendamento de 

encontros que já haviam sido programados no início do ano letivo e socializado com os 

membros do C.E, sendo os encontros previstos para a terceira quinta-feira de cada mês.  

 

No que se refere às questões pedagógicas, das 16 reuniões do C.E realizadas, apenas 

20% estavam relacionadas parcialmente ao âmbito pedagógico. Cerca de 80% do tempo 

destinado às reuniões, que duravam em média duas horas, estavam direcionados para as 

questões administrativas. A seqüência de prioridades foi a seguinte: estrutura física – 

em torno de 20% ; informes – em torno de 40%; prestação de contas – em torno de 

20%; parcerias - em torno de 10% e indisciplina - em torno de 10%. A última reunião 

do C.E ocorreu para a posse na U.E da nova equipe que irá compor os Conselhos 

Deliberativo e Fiscal a partir do dia 04/08/06, sendo que a posse oficial na SMEC 

aconteceu na tarde de 27/11/06. 
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No que diz respeito a análise documental da Proposta Pedagógica, a escola está pautada 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os quais estabelecem as diretrizes 

nacionais sobre os conteúdos básicos, nas contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica 

e pelos fundamentos do Sócio-Construtivismo, além das orientações curriculares e 

metodológicas da SMEC contidas no documento Escola, Arte e Alegria e nos 

pressupostos teóricos: Educando para a Diversidade, a Lei 10.639/03 (História e Cultura 

Afro-brasileira) e a Educação Inclusiva. 

 

No período de observação in loco, 2004 a 2006, não houve resistência à pesquisa por 

parte dos sujeitos nela envolvidos, havendo um clima favorável quando cada um se 

sentiu livre para falar sobre a autonomia e a participação da escola pública. Em visita a 

U.E em junho de 2004 para socializar o objeto e os objetivos da pesquisa, foi solicitado 

pela equipe que os resultados da pesquisa fossem apresentados às comunidades escolar 

e local após sua conclusão. O mesmo processo se deu com a SMEC.  

 

Os dados já vinham sendo coletados e acompanhados desde 2004 através do PEEF, e, 

em 2006, com as visitas in loco, como, por exemplo, aconteceu no dia 20/06/06. 

Percebeu-se que os documentos escolares sob responsabilidade da secretaria escolar 

estão organizados e sem restrições para o acesso. A secretária escolar, “Sra. Luciana 

Pereira” 9 que muito profissionalmente disponibilizou dados da escola, demonstrou 

firmeza ao explicar determinados questionamentos com relação a informações 

disponibilizadas pelo senso escolar dos respectivos anos da pesquisa. Vale ressaltar, que 

dados como quantitativo de alunos matriculados no início dos anos e dados referente ao 

final dos anos letivos de 2004 e 2005 (índices de aprovação, reprovação, evasão e 

transferidos, quantitativos de professores, formação etc...), foram reconfirmados, uma 

vez que tais informações já haviam sido coletadas nos devidos anos. 

 

O quadro 05 a seguir apresenta o perfil de pessoal: diretora, vice-diretoras, professores, 

funcionários e total de alunos matriculados nos anos de 2004 a 2006. Os dados 

apresentados demonstram que a população escolar apresentou variação muito pequena, 

sendo que o índice que apresentou variação mais significativa foi em relação ao número 

de alunos. 

                                                 
9 Nome fictício para preservar a identidade da funcionária. 
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QUADRO 05 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE PESSOAL 

E. M. GIRASSOL - ANOS: 2004 a 2006 

Ano Função Quantitativo Formação acadêmica 

Diretora 01 Especialista em Educação: 

Vice-diretora 03 Especialistas em Educação: 

05 Sem nível superior 

18 Com nível superior: 

 

Professores 

Total  23 

Funcionários 19  Ensino Fundamental / Nível médio 

 

 

 

2004 

Alunos matriculados 664 

Diretora 01 Especialista em Educação: 

Vice-diretora 03 Especialistas em Educação: 

05 Sem nível superior: 
20 Com nível superior: 

 
Professores 

Total 25 
Coordenadora 

Pedagógica 
01 Especialista em Educação: 

Funcionários 12  Ensino fundamental / Nível Médio 

 
 
 
 

2005 

Alunos matriculados           634 
Diretora 01 Especialista em Educação: 

Vice-diretora 03 Especialistas em Educação: 

02 Sem nível superior: 
21 Com nível superior: 

 
Professores 

Total:  23 
Coordenadora 

Pedagógica 
01 Especialista em Educação 

Funcionários 15 Ensino fundamental / Nível Médio 

 
 
 

2006 

Alunos matriculados 619 
 

Fonte: Secretaria da Escola em 20/06/06. 

 

 

Portanto, é possível que as questões, em relação ao desenvolvimento da gestão 

participativa durante o período da pesquisa, não tenham relação direta com o 

quantitativo de recursos humanos atuantes na U.E, visto que, estes se apresentam de 

forma perene. Destaca-se a não rotatividade de pessoal na direção escolar, como 

diretora e vice-diretoras. Estas profissionais estão na faixa etária entre 30 a 50 anos, têm 

nível superior concluído e Especialização em Gestão Escolar e este curso é oferecido às 

equipes gestoras das U.Es, pela SMEC de Salvador, em parceria com uma das 

universidades particulares desta cidade no ano 2003, na gestão da Secretária de 
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Educação Dirlene Mendonça. Além desta formação, a vice-diretora da tarde também é 

Pós-graduada em Psicopedagogia. 

 

Cinco professoras, em 2004 e 2005, estavam ainda concluindo a graduação. Em 2006, 

somente duas professoras ainda não haviam concluído sua licenciatura até o término 

desta pesquisa. Quanto aos funcionários, as pessoas permanentes na escola se resumem 

a secretária escolar que cursa Pedagogia, no turno noturno em uma instituição particular 

de ensino, e trabalha na E. M. Girassol há vinte e quatro anos e a auxiliar da secretaria 

escolar que tem o Ensino Médio, concluído, e trabalha nesta U.E. há oito anos.  

 

Os demais funcionários (merendeiras, serviços gerais e vigilantes) são terceirizados na 

instituição e variam de posto, quando necessário, e podem ser demitidos ao término da 

vigência dos contratos. A média de tempo de atuação destes profissionais na U.E varia 

de três a oito anos e a média de idade de 30 a 50 anos. Conforme questionário 01 

(Apêndice A), aplicado a funcionários e conselheiros escolares, ao serem questionados 

sobre quem participa das decisões pedagógica, administrativa e financeira da U.E, os 

respondentes apontaram que somente em 3% das deliberações os porteiros são ouvidos 

e em 8% das deliberações os funcionários e em 5% o C.E. A seguir, a Figura 01 

apresenta dados sobre a Participação na tomada de decisões escolares da equipe diretiva 

da escola, professores, funcionários e conselheiros escolares, sendo que o destaque está 

voltado para a participação de funcionários e conselheiros escolares. 

 

Figura 01 – Participação na tomada de decisões escolares. 

36%

24%

16%

8%

8% 5% 3% Diretora
Vice-diretoras
Professores
Funcionários da escola
Coordenadora
Conselho
Porteiro

 
Este resultado indica que quanto mais instrução, maior a participação das pessoas. Já as 

pessoas que fazem parte do contexto escolar com menor grau de escolaridade são as 
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pessoas que menos participam na tomada de decisões. Este resultado se apóia com o 

ponto de vista de Kliksberg (2005) ao pontuar que quem tem o poder nas mãos limitará 

as opções reais para que as classes menos favorecidas participem no compartilhamento 

de poder.  

 

No entanto, o olhar da pesquisadora em observações in loco e em conversas informais 

captaram que estes funcionários sabem muito da vida dos alunos, pelo fato de as 

crianças se sentirem mais iguais a eles, e os procuram para estar conversando sobre 

problemas do tipo: familiares, de sala de aula com a professora ou com os colegas e até 

no transporte coletivo que os pegam e levam para casa após as aulas. Percebe-se que, 

quando os funcionários relatam verbalmente sobre a viabilidade de eles estarem 

participando da tomada de decisões, os mesmos demonstram sentimento de insatisfação, 

descontentamento por serem sempre deixados de lado quando ações importantes da 

escola são discutidas. Mesmo sendo um aparte dos funcionários de empresas 

terceirizadas, eles já se sentem integrantes da U.E, mas não reconhecidos como tal. 

 

Os dados dos quadros 06 e 07 apresentam o quantitativo de alunos matriculados, 

reprovados, evadidos e transferidos por série e turnos nos anos de 2004 a 2005. No 

quadro 08, o leitor poderá visualizar dados coletados referentes ao quantitativo de 

alunos matriculados em 2006. Estes quadros visam demonstrar os índices escolares por 

ano para que se possa estabelecer correlação com os objetivos desta pesquisa, 

destacando para uma análise de que mesmo a escola sendo considerada uma U.E bem 

vista e aceita pela comunidade local, ela apresenta índices alarmantes de reprovação nas 

2ª, 3ª e 4ª séries, atingindo quase 40% de reprovação, nos três turnos, quando 

comparado ao número de alunos aprovados. O sujeito 02, técnico da SMEC, em 

entrevista concedida, afirmou que em até 20% este índice é aceitável pelo órgão central. 

Contudo, no entendimento da pesquisadora, nenhum aluno poderá deixar de aprender, 

independente da classe social, etnia, grau de escolaridade, sendo a aprendizagem formal 

responsabilidade do Sistema. 

 

A seguir, quadros 06 e 07 para visualização: 
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QUADRO 06 - ALUNOS APROVADOS, REPROVADOS, EVADIDOS E 

TRANSFERIDOS POR TURNO, SÉRIE E CICLO. 

E. M. GIRASSOL.  

ANO: 2004 
TURNOS TUR 

MAS Mat AP REP EV TRANS Vespertino AP REP EV TRANS Noturno AP REP EV TRANS
Pré-

escolar 
Pré II 
A = 21 

21 0 0 0 Pré II B= 
20 

20 0 0 01* Não há 

CEBI 
A = 
24 

23 0 0 01 1ªD= 25 12* 0 08 05  
1ª 

série** 
CEBI 

B= 
27 

24 0 0 04* 

 
CEBI C= 

27 

26 0 0 01 

1ªE= 27 17 0 07 03 

CEBII 
A= 29 

19 08 0 02 CEBII C= 
26 

14* 13 0 0 2ªF= 35 07 13 12 03 

CEBII D= 
27 

13 13 0 01 

 
 
 

2ª série 
 
 

CEB II 
B= 27 

 
13 

 
13 

 
0 

 
01 

CEBII E= 
21 

09 11 0 01 

 
2ªG= 39 

 
08 

 
16 

 
12 

 
01 

3ª B= 31 27 03 0 01  
3ª 

série** 

3ª A= 
30 

16 14 0 0 
3ª C= 31 17 13 0 01 

3ªD= 45 26 0 12 07 

4ª A= 
33 

30 03 0 0 4ª D= 30 07 11 11 01  
4ª série 

4ª B= 
30 

25 04 0 01 

 
4ª C= 30 

 
26 

 
02 

 
0 

 
02 

4ª E= 29 11* 06* 07 07 

Total 221 171 42 0 08 213 152 55 0 08 230 88 46 69 27 
Fonte: Secretaria da Escola em 20/06/06. 

Legenda:  
AP: aprovado  REP: reprovado  EV: evadido TRANS: transferido 
* Um aluno matriculado na escola após data limite do Censo, dia 30/04/04. 
** Os alunos da 1ª e 3ª séries poderão ser aprovados automaticamente para a 4ª série. Para os 
alunos da 3ª série há a possibilidade se serem aprovados para a 5ª série, sob registro em ata e 
deliberado pelo Conselho de Classe, conforme artigo 52 do R.E. da U.E. 



 

 

104

 
QUADRO 07 - ALUNOS APROVADOS, REPROVADOS, EVADIDOS E 

TRANSFERIDOS POR TURNO, SÉRIE E CICLO. 

 E. M. GIRASSOL. 
 

ANO: 2005 
 

TURNOS TURMAS 
Matutino AP RE

P 
E
V 

TRAN
S 

Vespertino AP RE
P 

E
V 

TRAN
S 

Noturno A
P 

REP E
V 

TRAN
S 

Pré-escolar Pré II A = 
23  
 

23 0 0 0 Pré II B=  
21 

21 0 0  Não há 

CEBI A = 
26 

23 0 0 03 1ªD= 25 19 0 06 0  
1ª série* 

CEBI B= 
24 

19 0 0 05 

 
CEBI C= 24 

 
22 

 
0 

 
0 

 
02 

1ªE= 28 17 0 09 01 

CEBII A= 28 11 13 0 04 CEBII C= 27 06 20 0 01 2ªF= 22 06 09 06 01 
CEBII D= 21 06 14 0 01 

 
 
 

2ª série 

 
 

CEB II B= 26 

 
13 

 
11 

 
0 

 
02 CEBII E= 22 16 05 0 01 

 
2ªG= 34 

 
02 

 
20 

 
10 

 
02 

3ª C= 27 18 08 0 01 3ª A= 29 21 07 0 01  
3ª série* 

3º B= 29 20 09 0 0 
 

3ª D= 22 
 

13 
 

09 
 

0 
 

0 

 
3ªE= 41 

 
29 

 
0 

 
11 

 
01 

4ª C= 36 18 14 03 01  
4ª série 

 
4ª A= 31 

 
24 

 
07 

 
0 

 
0 

 
4ª B= 32 

 
24 

 
08 

 
0 

 
0  

4ª D= 36 
 
14 

 
13 

 
08 

 
01 

Total 216 154 47 0 15 196 126 64 0 06 222 106 56 43 07 
Fonte: Secretaria da Escola em 20/06/06. 

Legenda:  
AP: aprovado  REP: reprovado  EV: evadido TRANS: transferido 

* Os alunos da 1ª e 3ª série poderão ser aprovados automaticamente para a 4ª série. Para os 
alunos de 3ª série há a possibilidade se serem aprovados para a 5ª série, sob registro em ata e 
deliberado pelo Conselho de Classe, conforme artigo 52 do R.E. da U.E. 
 

A escola ainda enfrenta os maiores problemas, no que concerne aos índices de 

aprovação e dificuldades de aprendizagem nas disciplinas consideradas críticas pela 

SMEC de Salvador, sendo elas: Língua Portuguesa e Matemática. Essas dificuldades 

não são uma exceção para esta U.E, ao contrário, segue um padrão com o que ocorre 

nas escolas públicas brasileiras, conforme material disponível no site do Inep/MEC com 

dados das escolas que participaram da Prova Brasil nos anos de 2004 e 2005. (Vide 

Anexo F). Os índices de reprovação estão concentrados nas 2ª séries nos três turnos 

tanto em 2004 como em 2005. Isto se deve ao fato de a escola adotar o sistema de 

ciclos, ou seja, progressão automática, conforme estabelecido pelo CME e em Especial 

na Resolução 002/98, conforme artigo 47 do R.E. da U.E. Há evidências de que muitos 

alunos não desenvolveram as habilidades necessárias para a conclusão da 1ª série com 

êxito, por não terem acesso à Educação Infantil de qualidade e também pela pouca 



 

 

105

oferta de salas de aula para o alunado desta faixa etária, resultando num déficit 

cumulativo de aprendizagem, já que são reprovados na 2ª série. Mesmo com estes 

índices, conforme os quadros demonstrativos Quadros 06 e 07, esta U.E. tem 

credibilidade acentuada pela comunidade local. Esta constatação é visível através de 

dados coletados com questionários aplicados com as comunidades escolar e local, as 

quais escreveram que a escola é muito boa, que “puxa” muito dos alunos e que quem 

estudar passa de ano. 

 

No ano de 2004, num total de 152 alunos matriculados na 4ª série, 95 participaram da 

avaliação do Prova Brasil, disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Conforme 

dados divulgados no site do Inep/MEC sobre o desempenho da E. M. Girassol na Prova 

Brasil no ano de 2004 demonstra o quantitativo de alunos aprovados, reprovados e 

abandonos ocorridos na 4ª série do Ensino Fundamental. Quanto ao índice de 

reprovação a escola ficou igual a média da rede municipal, sendo que superou os índices 

estadual e brasileiro. Já em relação ao abandono dos estudos, o índice é superior à 

média da rede municipal de Salvador e também maior que as médias estadual baiana e 

brasileira. 

 

Em relação a 2005, o Inep/MEC divulgou dados referentes à média de horas-aula diária, 

porcentagem de docentes com curso superior e distorção idade-série. Os resultados 

evidenciam que a U.E pesquisada está abaixo da média de aprovação da rede municipal 

de Salvador, da média estadual baiana e da média nacional.  

 

Já para 2006, foram obtidos dados referentes ao quantitativo de alunos matriculados por 

série, assim como evadidos e transferidos por turno, não sendo possível obter dados de 

reprovação e aprovação uma vez que a defesa desta dissertação ocorreu antes da 

disponibilização dos dados do quantitativo de alunos aprovados e reprovados. 

Geralmente estes dados são disponibilizados pela U.E, após o encerramento do ano 

letivo, que ocorreu um dia após a defesa desta dissertação.  

 

A análise dos dados indica uma realidade perversa, pelo fato dos pais acreditarem que 

esta U.E é de alta qualidade e da comunidade local disputar acirradamente vaga para 

seus filhos no período de matrícula anual. Observa-se que o imaginário das pessoas em 

torno da qualidade é irreal. O processo de aprendizagem acontece somente para 60,88% 
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de alunos (Vide quadro 07)10, com base nos índices de aprovação. A U.E tem o 

propósito de promover a aprendizagem, mas é evidenciado que ainda precisa ser 

trabalhada a visão de que a escola tem a função de ajudar o aluno a crescer e se 

promover na sociedade, processo este que se consolida também através do estudo 

sistematizado, especialmente, da língua portuguesa e matemática nas séries iniciais. 

 

Levanta-se a hipótese de que esta baixa aprovação está relacionada com uma série de 

variáveis como por exemplo a falta de autonomia e participação dos docentes e 

discentes nas decisões pedagógicas, ao sistema de ciclo escolar que mascara a falta de 

aprendizagem, embora aparentemente, em algumas realidades simplesmente o passar de 

ano resolva os problemas dos índices quantitativos. 

 

No quadro 07, vê-se que os resultados são extremamente positivos na transição do aluno 

da 1ª para a 2ª série, isto considerando que a aprovação é progressiva, logo não é muito 

claro se estes resultados são fruto de uma aprendizagem real. Então, ao tomar como 

ponto de partida a análise dos resultados de aprovação da 2ª série, nota-se que estes 

decrescem sensivelmente. Acredita-se que a aprovação progressiva na 1ª série faz com 

que o aluno, ao concluí-la, não esteja pronto para cursar a 2ª, daí os resultados 

significativos em torno de 33,3% de reprovação que acontecem na transição da 2ª série 

para a 3ª série. Esta reprovação resulta da necessidade de o aluno adquirir as habilidades 

que deveriam ser desenvolvidas ao cursar a 1ª série.  

 

Uma outra etapa de transição refere-se à passagem do aluno da 3ª para a 4ª série Quadro 

07), quando os índices de reprovação são de 22,3%, acredita-se que nesta etapa as 

habilidades necessárias à transição tenham sido desenvolvidas, resultando em índices 

mais satisfatórios. Os dados indicam evasão zero nas turmas do matutino e vespertino, 

sendo que quinze alunos de 216 matriculados no matutino foram transferidos para outra 

U.E por motivos particulares da família. Já no vespertino, foram 06 transferidos dos 196 

alunos matriculados no início do ano letivo, e. no noturno onde a realidade dos discentes 

é diferenciada por se tratar de alunos trabalhadores, dos 222 alunos matriculados, sete 

transferiram-se para outras U.E.  

 

                                                 
10 Cálculo com base no número de alunos matriculados dividido pelo total de alunos aprovados = % de 
alunos. 



 

 

107

Ainda em relação ao quadro 07, evidencia-se uma evasão significativa de 53 alunos no 

turno noturno e de zero no matutino e vespertino. É pertinente salientar que há um 

desequilíbrio entre os resultados obtidos na UE pesquisada em relação à aprovação, e os 

resultados esperados como consta na PP. Não se trata de uma idealização, mas de 

resultados que, além de desejados, são essenciais ao preparo dos alunos para o 

desenvolvimento cognitivo e social, que lhe permita atuar no contexto em que vive. 

Haja vista a Prova Brasil, em cujos dados de 2004 e 2005, a escola não atingiu o 

patamar máximo de aprendizagem. 

 

Com relação ao ano de 2006 (quadro 08), foi viável obter os dados referentes ao 

quantitativo de alunos matriculados por série e índices de alunos transferidos e 

evadidos, por turno, sendo que o quantitativo de alunos transferidos e evadidos não 

estão sistematizados no quadro 08, mas descritos a seguir. Em 2006, o número de 

alunos transferidos no matutino foi cinco; no vespertino, foram nove alunos e no 

noturno foram onze alunos. Já em relação ao diurno, o índice de alunos evadidos é zero 

e no noturno é de setenta e quatro evadidos. Este alto índice no noturno é evidenciado 

por ser uma clientela de jovens e adultos que trabalham no diurno, são pais de família e 

que à noite estudam na proximidade de sua residência ou do ambiente de trabalho. Os 

dados em relação ao quantitativo de alunos aprovados e reprovados não foram obtidos, 

uma vez que a defesa desta dissertação ocorreu antes da disponibilização deles pela U.E 

com autorização da SMEC. 
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A seguir, no quadro 08 é observável o quantitativo de alunos matriculados por turno e 

série na escola em pesquisa. 

 

 

QUADRO 08 - ÍNDICES DE ALUNOS MATRICULADOS. 

E. M. GIRASSOL. 

ANO: 2006. 

TURNOS TURMAS 
Matutino Matriculados Vespertino Matriculados Noturno Matriculados 

Pré II B  22 Não há Pré-escolar Pré II A   
 

21 
Especial A** 9 Não há 

1ªC 23  
1ª série 

CEBI A  
 

 

27*  
CEBI B 

25 
1ªD 25 

CEBII A  27 CEBII C 
 

26 2ªF 28 

CEBII D 
 

25 

 
 
 

2ª série 
 
 

CEB II B  

28 

CEBII E 
 

15 

 
2ªG 

 
25 

3ª A 30*  
3ª série 

3º B 30 

 
3ª C 

 
 

 
28 

 
3ªD 

 
39 

4ª D 34  
4ª A 

 
32 

 
 

4ª série 
4ª B 32 

 
 

4ª C 

 
31  

 
4ª E 

 
37 

Total 227 181 211 
Fonte: Secretaria da Escola em 20/06/06. 

* Um aluno matriculado na escola após data limite do Censo, dia 30/04/06. 
** Corresponde a alunos matriculados na 1ª série, conforme orientações da SMEC de Salvador, mas o 
nível de aprendizagem é correspondente a Pré-escola. 
 
 
4.4.1 Autonomia, participação e parcerias 

 

 

O quadro 09 representa as parcerias consolidadas com a E. M. Girassol, no período da 

pesquisa (2004-2006). Vale ressaltar que os espaços em branco no quadro 09 

representam a falta de informação da comunidade escolar em relação às parcerias. Em 

função desta falta de informação, durante a realização de conversas informais na U.E. 

com seus sujeitos, foi observável que estes não souberam dizer como ocorrem as 
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parcerias com a escola e nem souberam informar os objetivos de duas parcerias e os 

resultados alcançados de quatro parcerias.  

 

QUADRO 09 – PARCERIAS DA ESOLA MUNICIPAL GIRASSOL 

ANOS: 2004/2006 
Ano 

 
 

Projeto 
Parcerias 

Objetivo Quem os 
escolhe? 

A escola tem 
autonomia 

para escolhê-
los? 

Membros 
envolvidos? 

 

Resultados 
Alcançados 

 
2004 

- 
2005 

 

 
 

Universidade 
Federal da Bahia 

Promover um 
estilo de gestão 
competente na 
rede pública 
municipal de 
Salvador. 

 
Indicado 

pela 
SMEC.. 

 
Sim, apesar da 
indicação da 

SMEC. 

 
Comunidades 
escolar e local. 

 
* 

 
 

2004 - 
2006 

 
Faculdade Jorge 

Amado 

Oportunizar 
estágio 
curricular aos 
alunos do Curso 
Normal 
Superior. 

 
Equipe 
escolar. 

Sim, porque 
são parcerias 
informais.  

Direção, 
coordenadora 
pedagógica e 
professores. 

 
* 

 

2005-

2006 

 

Faculdade Ruy 

Barbosa 

 

* 

 
Equipe 
escolar. 

 
Sim, porque 
são parcerias 
informais. 

 
Comunidade 

escolar. 

Palestras para as comunidades 
escolar e local sobre 
comportamento infantil após 
diagnóstico realizado na 
Escola M. Girassol. 

 

2005-

2006 

Instituto Stephanine  

* 

 
Indicado 
pela 
SMEC. 

 
Sim, apesar da 
indicação da 
SMEC. 

 
A escola 
indicou dois 
monitores e 
dois 
instrutores. 

Inclusão digital de pessoas 
com idade a partir dos 16 
anos, da comunidade local e 
acontece aos finais de semana 
no laboratório da escola. 

 
2004 - 
2006 

 

Faculdade Social 

da Bahia 

Oportunizar 
estágio 
curricular aos 
alunos do Curso 
Normal 
Superior. 

 
Equipe 
escolar. 

Sim, porque 
são parcerias 
informais. 

 
Direção, 
coordenadora 
pedagógica e 
professores. 

 
* 

2004 - 
2006 

ONG Ser Down * Indicado 
SMEC. 

* * * 

 
* Os espaços em branco representam que a escola não tem registro por escrito e não soube responder 
verbalmente estes itens. 

 

As parcerias consolidadas neste período foram 50% indicações feitas pelo órgão central. 

Essas foram com a Universidade Federal da Bahia, o Instituto Stephanine e a ONG Ser 

Down. As demais parcerias que equivalem a 50% foram realizados de forma informal, 

sem documentação comprobatória, realizadas com a Faculdade Social da Bahia, a 

Faculdade Ruy Barbosa e a Faculdade Jorge Amado. As instituições referendadas foram 

as escolas e a escola acatou a parceria. Pode-se observar que todas as parcerias atuaram 

por mais de um ano na U.E, desta forma, realizando atividades contínuas. A exemplo, o 

Projeto Inclusão Digital, desenvolvido pelo Instituto Stephanine, envolveu pessoas que 
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são da comunidade local, maiores de 16 anos que participaram de aulas aos finais de 

semana na U.E. A escola exerceu também a sua autonomia ao indicar para a SMEC dois 

monitores e dois instrutores da comunidade para contratação temporária a fim de 

ministrar essas aulas de computação. Além do exemplo anterior, a U.E, de forma 

silenciosa também exerceu a sua autonomia ao acatar parcerias indicados pela SMEC e 

parcerias consolidadas sem o aval da SMEC, com instituições particulares e ONG. 

 

Evidencia-se que as parcerias no período da pesquisa, não foram significativas em 

relação a ações pedagógicas, conforme  as informações disponibilizadas para preencher 

o quadro 09. 

 

 

4.4.2 Contratação de pessoal 

 

 

Sob o ponto de vista da autonomia administrativa da U.E, observa-se que só foi 

solicitada uma vez para indicar nomes para contratação de profissionais para os cargos 

de agente de limpeza, merendeira e funcionários, no início da gestão atual do prefeito 

João Henrique Barradas Carneiro, há praticamente dois anos. 

 

Mas, dos nomes indicados, somente um foi contratado temporariamente por uma 

empresa prestadora de serviços à Prefeitura, mas um dia após a contratação, pediu 

demissão.  Durante a prestação de serviços e ao término dos contratos, os funcionários 

são avaliados e demitidos quando não houver mais possibilidades de renovação de 

contrato. Geralmente, são funcionários encaminhados pelo SMEC sem interveniência da 

escola e, periodicamente são avaliados pelo supervisor da empresa que faz visitas aos 

postos e através de conversas informais com a equipe gestora da escola avalia o 

desempenho dos seus funcionários locados na U.E. Sistematicamente, a escola solicita à 

SMEC a contratação de funcionários para suprir a demanda da escola, principalmente 

agentes de limpeza e secretariado, mas conforme a fala da diretora, as solicitações não 

foram atendidas, por motivo de a Prefeitura de Salvador estar passando por dificuldades 

financeiras.  
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Com base nas considerações apontadas em relação à autonomia administrativa, a seguir 

é apresentado o quadro 10, no qual é possível visualizar pontos fortes e fracos da U.E. 

para os anos de 2004 e 2005. Este levantamento foi realizado com base no material 

sistematizado pela equipe do PEEF. Neste período, a pesquisadora realizou 16 visitas à 

E. M. Girassol acompanhada de um estagiário do PEEF, além de ter participado de 08 

encontros bimensais, realizados no prédio Anexo B da SMEC, de 04 Seminários de 

Integração realizados no Instituto Ara Ketu e de 01 mesa redonda durante a Jornada 

Pedagógica da Escola. Em 2006, com o encerramento das atividades do PEEF em 2005, 

não há a mesma sistematização de dados. A pesquisadora com observações in loco e 

análise documental, percebeu que não houve mudanças significativas quanto aos pontos 

já sistematizados pela equipe do PEEF. 

A partir das produções dos relatórios de cada visita, ao final do ano, foi elaborado um 

instrumento para avaliar a parceria. Veja Quadro 10. 

 

QUADRO 10 –PONTOS FORTES E FRACOS DA . U.E. 

ANO: 2004 - 2005. 

Pontos fortes Pontos fracos 
• Equipe comprometida com o ensino. 
• Parceria entre as comunidades local e a escolar. 
• Clima harmonioso entre os segmentos escolares. 
• Estrutura física conservada e limpa. 
• Escola articulada com instituições particulares e 

públicas.  
• Gestora mobilizadora das ações pedagógicas. 
• Abertura pela comunidade escolar, especialmente, 

professoras para acesso às salas de aula. 
• Disponibilização da PP. 
• Abertura para participar de reuniões com os pais e 

do C.E. 

• Professores sem informação 
para trabalhar com a inclusão de 
portadores de necessidades 
especiais. 

• Laboratório de informática 
“trancado” na maior parte do 
tempo por falta de profissional 
para atuar no turno integral. 

• Pouca representação dos 
integrantes da equipe gestora 
nas atividades promovidas pelo 
PEEF, projeto parceiro da 
escola nos anos de 2004 e 2005. 

Fonte: PEEF 2005. 
A coleta de informações sobre pontos fortes e fracos da U.E. foram feitos com o 

objetivo de identificar as necessidades e carências da escola para estar planejando, 

coletivamente, ações entre a equipe do PEEF/UFBA e U.E que contribuíssem para 

dirimir situações que estariam emperrando a gestão democrática e participativa e este, 

refletindo no processo da aprendizagem formal dos alunos. Com base nos dados 

estatísticos, é observável o alto índice de reprovação nas 2ª, 3ª e 4ª séries do Ensino 

Fundamental.  Nos anos de 2004 e 2005, este levantamento consistiu-se em observações 

in loco, realização de entrevistas orais e análise de documentos da U.E. A 
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sistematização destes dados contribuiu de forma positiva para perceber que, mesmo 

acatando, ainda há uma certa resistência das comunidades escolar e local em participar 

de forma eficaz nas atividades conjuntamente pela U.E e instituições parceiras.  

 

A E. M. Girassol é considerada de grande porte especial, como indicado anteriormente. 

O porte da escola é definido pela SMEC através da Portaria nº. 316/2003. Em função 

disso, a composição do C.E. da gestão que ficou até o dia 03/08/06 foi a seguinte: 03 

representantes do grupo do magistério; 03 representantes dos servidores; 03 

representantes de pais ou responsáveis e 03 representantes de alunos, totalizando 12 

integrantes, conforme o Regimento dos Conselhos Escolares - Lei nº. 6.630/2005. Mas, 

conforme ata de posse datada de 02/09/04 foram eleitos apenas 03 representantes de 

pais ou responsáveis; 03 representantes de alunos; 02 representantes dos servidores e 04 

representantes do grupo do magistério e mais a diretora (membro nato). Este 

descompasso entre o que determina o referido Regimento ocorreu porque poucas 

pessoas desejam fazer parte do C.E, uma vez que o trabalho é voluntário e as reuniões 

sempre acontecem na terceira quinta-feira de cada mês às 17h.  

 

As práticas participativas que integram as instâncias decisórias da U.E. são 

substanciadas por políticas públicas de Estado que tem promovido sistematicamente a 

formação e atualização em serviço das representações escolares. Um dos mecanismos é 

a formação dos Conselheiros Escolares via Programa Federal e para tal, na escola em 

pesquisa, ocorreu a eleição e posse de dois Conselhos Escolares: Deliberativo e Fiscal 

em 04/08/06, conforme fala da vice-diretora do turno da tarde. Novas equipes foram 

constituídas e agora atende às normas da Portaria municipal. Cabe então, a esta gestão, 

investir sistematicamente na mudança das relações autoritárias em relações baseadas no 

diálogo e no consenso, promovendo em parceria com a SMEC momentos de 

capacitação, formação contínua e não pontual dos conselheiros, integrando a 

comunidade local nas deliberações da U.E  para coletivamente tomar decisões. 

Evidencia-se que o C.E da E. M. Girassol ainda não exerce de forma autônoma suas 

atribuições conforme a lei, sendo muito forte ainda as opiniões e decisões da diretora. 

 

Quanto à representação de alunos, na escola não existe de forma sistematizada o CRT, 

conforme orienta a SMEC de Salvador para alunos até 14 anos. Mas há representantes 

de turmas que participam de uma capacitação sobre suas responsabilidades e os alunos 
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de todas as turmas são esclarecidos sobre a função deste líder, antes das eleições. 

Conforme Regimento Escolar (R.E.), versão 2004/2005, não há nenhum artigo que trate 

do papel deste representante. Já na versão pré-liminar 2006/2007 que está na SMEC 

para avaliação e aprovação pelo CME, há o artigo 13 que se refere à parceria que deverá 

ser estabelecida com a direção da escola, o C.E. para definir a organização escolar e 

promover condições para o seu funcionamento.        
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5 DIÁLOGO TEORIA E PRÁTICA 

 

 
a) Concepção de autonomia dos atores escolares. 

 

 

Os resultados da análise dos dados (coletados como o questionário 01, vide Apêndice 

A), aplicado aos funcionários escolares, conselheiros escolares e representantes de 

outros conselhos existentes na escola pesquisada) foram condensadas na Figura 02 - 

Autonomia da escola pública sob o olhar dos atores escolares. Pode-se observar que 

45% dos sujeitos informantes (16) não responderam o que é autonomia da escola 

pública na concepção deles. Cerca de 25% afirmaram não saber o significado da palavra 

autonomia. No entanto para 30% dos respondentes, a autonomia é vista como: 

mecanismo de centralização de poder da diretora; forma de emissão de opiniões; tomada 

de decisões em conjunto, atuação e comprometimento /organização da escola. Esse 

entendimento dos sujeitos que responderam o questionário aproxima-se ao conceito de 

Libâneo (2001, p. 141) quando afirma que: 

 

autonomia de uma instituição significa ter poder de decisão 
sobre seus objetivos e suas formas de organização, manter-se 
relativamente independente do poder central, administrar 
livremente recursos financeiros. 

 

Contudo, no entendimento da pesquisadora, as respostas obtidas sinalizam a 

concentração de poder na direção da escola e, conseqüentemente, pouca ou nenhuma 

autonomia e poder de decisão dos demais membros da U.E e dos pais, embora 

participem regularmente das reuniões promovidas pela escola. 
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Figura 02- Autonomia da escola pública sob o olhar dos atores escolares. 

45%

25%

6%

6%
6%

6% 6%

Não respondeu

Não soube responder

Diretora tem mais autoridade

Expressar-se dando opinião

Comprometimento/Organização
da escola

Tomada de decisões em
conjunto

Atuação

 
 

Os dados obtidos com o questionário 02, (vide Apêndice B) aplicado com a diretora, 

vice-diretoras, coordenadora pedagógica e professores num total de 09, indicam  que o 

conhecimento de cada um com relação à autonomia foram analisados sob três aspectos: 

pedagógico, administrativo e financeiro. Para cada uma das instâncias de autonomia 

analisada há um ator escolar mais presente, sendo que ao gestor escolar cabe a função 

de transitar entre as três referidas instâncias. Para a compreensão desta complexa 

questão são apresentados gráficos diferenciados, sendo estes: 

 

Figura 03- Autonomia Pedagógica.  
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Em relação às respostas obtidas, percebe-se que um percentual significativo (56%) que 

equivale a nove sujeitos respondentes que compõem as equipes gestora e pedagógica 

compreendem a autonomia pedagógica como uma condição de interdependência para: 

planejar, executar e avaliar o trabalho pedagógico mediante as reais necessidades da 

escola, isto é, dos alunos. Existe ainda uma preocupação dos sujeitos da pesquisa sobre 

a falta de oportunidade de ações crítico-reflexivas (11%) na U.E., para que a U.E. passe 

a ser valorizada como espaço, verdadeiramente, democrático e conseqüentemente 

apontar encaminhamentos para tomada de decisões necessárias. 

 

A autonomia pedagógica propõe a efetivação de ações pedagógicas de modo que 

atendam às necessidades da escola com vistas ao processo ensino-aprendizagem, o que 

se quer é qualidade do ensino, mediante práticas pedagógico-didáticas e curriculares, 

que propiciem melhores resultados em relação à construção do conhecimento pelos 

alunos (LIBÂNEO, 2001). 

 

Figura 04- Autonomia Administrativa  

 

 

 

As respostas encontradas quanto ao desenvolvimento da autonomia administrativa 

demonstram maiores percentuais em: administrar com liberdade e responsabilidade 
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(28%), capacidade de tomar decisões (27%), organizar o espaço coletivamente (18%) 

tais respostas valorizam a idéia de liberdade seguida de ação é um conceito em que 

autonomia é compreendida como um meio para mudanças, portanto, necessária para a 

implementação de melhorias no contexto escolar.  No entanto, as respostas com 

menores percentuais como: pulso forte (9%) e relação muito forte com burocrático (9%) 

determinam a compreensão da autonomia administrativa como algo lento e impositivo, 

portanto, distancia-se dos valores concernentes à gestão participativa. 

 

 Figura 05- Autonomia Administrativa  

 

 

 

A compreensão sobre autonomia financeira está basicamente apoiada na gestão de 

recursos, entendendo que os gastos referentes à escola ocupam todo o entendimento 

sobre o termo.Um fato importante diz respeito ao percentual considerável de falta de 

resposta (25%) o que, possivelmente, indica que os assuntos financeiros ainda são 

tratados de reforma restrita e centralizadora. 

 

Quanto aos técnicos da SMEC, em entrevista concedida, conceituaram a autonomia 

como sendo:  

 

a capacidade que tem as pessoas que estão trabalhando na 
unidade escolar, de tomar decisões e conduzirem suas próprias 
ações, sem precisar estar sendo direcionadas pelo órgão da 
administração central da educação. É o poder que tem os 
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gestores, os professores e outros trabalhadores, bem como pais 
e alunos de decidir o que é melhor para o funcionamento da 
escola de acordo com suas necessidades. 

 

Por fim, mediante os resultados obtidos (Apêndices A e B), pode-se concluir que os 

sujeitos sentiram dificuldade em conceituar autonomia. Aqueles que se esforçavam em 

fazê-lo, tentavam obter uma explicação da pesquisadora para auxiliá-los. Já os técnicos 

da SMEC em entrevista, afirmaram que as escolas têm uma autonomia limitada. Para 

que a escola atinja seus objetivos de autonomia é imprescindível a existência de um 

grupo coeso que esteja comprometido e cujos sujeitos se sintam responsáveis pelo 

trabalho desenvolvido na U.E.  

 

Enfim, os resultados apontam que ainda não há uma consciência muito clara sobre o 

conceito de autonomia das comunidades escolar e local pesquisada. As pessoas 

precisam de mais preparação para atuarem na expectativa da gestão democrática e 

participativa da escola. Não basta ocupar o cargo, mas sim preparar-se para 

desempenhar de forma eficaz o seu papel. Vale ressaltar que toda a análise da 

pesquisadora foi baseada na concepção de Gadotti, o qual preconiza que a autonomia é:  

 
um processo inacabado, um horizonte em direção de conquistas 
incessantes, tornando-se realidade pela luta de classes, cuja 
eficácia está na dependência da ousadia de cada escola em 
experimentar algo novo, de se construir por meio da capacidade 
de resolver problemas pelo caminho da confiança (1994, p. 10). 

 

Os respondentes foram unânimes em reconhecer que a autonomia é relativa e só é viável 

com responsabilidade, maturidade, comprometimento, tomada de decisões 

coletivamente, através da descentralização do poder. Contudo, na prática não foi 

possível observar o exercício da autonomia, conforme as etapas vivenciadas pela 

pesquisadora na U.E. É fundamental para a promoção da melhoria do processo ensino-

aprendizagem que justamente haja esta ruptura do prático e que a legislação vigente, 

observando a CF no artigo 206, a LDB 9394/96, artigos 13 a 15, a Lei Orgânica de 

Salvador, artigo 198 e o documento do Sistema Municipal de Educação, artigo 1º, seja 

colocada em prática. 
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b) Concepção de participação dos atores escolares. 

 

 

Para os respondentes do questionário 01, aplicado com funcionários e conselheiros 

(Apêndice A), a compreensão de participação escolar é a seguinte: 

Figura 06- Participação dos atores escolares. 
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Já para os sujeitos respondentes do questionário 02, aplicado com diretora, vice-

diretoras, coordenadora pedagógica e professores (Apêndice B), a participação escolar 

é: 
Figura 07- Participação escolar. 
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Nota-se que as respostas dos sujeitos, dos dois instrumentos referidos (Apêndice A e B), 

figuras 06 e 07, confluem para o entendimento de que a participação da escola se dá, 

sumariamente no coletivo. Aspectos levantados pelos respondentes demonstram que a 

maior ênfase é dada para o levantamento de problemas coletivamente (45%) e sugerir 

mudanças (23%). Falar de participação implicou para os sujeitos escolares estar em 

diálogo sobre algo do dia-a-dia, como sendo um aspecto importante e conhecido para 

estar operacionalizando na U.E o processo de democratização, sendo também 

importante frisar que quando a participação ocorre em todos os segmentos da 

comunidade escolar, os resultados são significativos e expressivos, refletindo na 

autonomia dos aspectos administrativo, pedagógico e financeiro da U.E.  

 

Com base nas entrevistas semi-estruturadas aplicadas com técnicos da SMEC, a 

participação tem um papel fundamental no contexto escolar e acaba repercutindo no 

trabalho desenvolvido pelas equipes técnicas da SMEC. Assim, para um dos sujeitos 

(sujeito 01) entrevistados, a participação na gestão da escola é vista como: “uma forma 

de querer ajudar nas mudanças que ocorrem na escola, que sejam planejadas na 

escola, a vontade de ver a mudança acontecer faz com que as pessoas desenvolvam 

suas atividades dentro da escola”. Para outro sujeito (sujeito 02), a participação escolar 

é vista como: “colaboração de todos os envolvidos num determinado processo e para 

que isto acontece é necessário ter coesão, uma coerência nas atividades e o 

envolvimento de todos”. Outra fala significativa foi do sujeito 03, ele afirmou que: “meu 

entendimento de participação é simples e ao mesmo tempo complexo para ser colocado 

em prática. Requer a boa vontade de cada ser humano para estar fazendo a sua parte e 

socializá-lo com os demais, sem medo de errar, você entendeu?”.  

 

Toda a teoria gestora está voltada para o valor da participação na gestão, como Lück e 

colaboradores (2005) ressaltam que participar é muito mais que estar somente presente, 

mas sim participar no sentido de contribuir no processo de tomada de decisões. Segundo 

outros autores como Libâneo, Bordenave, Gandin & Cruz e Santos, a participação é um 

mecanismo importante para que pessoas de forma coletiva possam estar organizadas e 

deliberando conjuntamente para ajudar a gestão escolar a solucionar problemas, 

identificando oportunidades, mas para tal é fundamental a participação de todos. Como 

complemento deste ponto de visto, a fala do sujeito 04 é oportuna ao afirmar que: “hoje, 

se não houver a participação dos pais no desenvolvimento do aluno, a escola não 
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conseguirá mais fazer com que o aluno tire proveito do ensino e da educação, no 

sentido mais amplo da escola, porque a participação dos pais principalmente na escola 

faz com que a qualidade do ensino apresente resultados mais concretos”. E, por fim, o 

sujeito 05 afirma que a participação escolar é: “o envolvimento de todos os segmentos 

que compõem a comunidade escolar, professores, gestores, servidores, alunos e pais, 

no processo de tomada de decisões e funcionamento da escola. Se não houver 

participação no processo de gestão escolar, a gestão democrática não está sendo 

realizada”. 

 

Na visão de Lück e colaboradores ao afirmar que:  

 

a abordagem participativa demanda maior participação de todos 
os interessados no processo decisório da escola...  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 dessa unidade social, de sua 
cultura e de seus resultados, poder esse resultante de sua 
competência e vontade de compreender, decidir e agir em torno 
de questões que lhe são afetadas. (2005, p. 16 e 17)  

 

Portanto, a participação requer tempo, maturidade, competência comunicativa e que em 

muitos casos, as pessoas não têm esse perfil. Na concepção dos respondentes do 

questionário 01 (Apêndice A), 89% deles, afirmaram que a aprendizagem ocorre na 

U.E. e justificaram, afirmando que isto é observável através das avaliações processuais 

aplicadas na U.E, pela preocupação dos docentes com a aprendizagem dos alunos e pelo 

fato da  U.E ser muito melhor que muitas escolas particulares. Entretanto, percebeu-se 

que mesmo diante da concepção da comunidade local em relação à aprendizagem, é 

percebível que persistem altos índices de alunos reprovados de um ano para o outro, 

conforme demonstram os quadros 06 e 07, contradizendo todos os objetivos tanto do 

Sistema municipal como da U.E.  

 

Para visualizar melhor este resultado, segue figura 08 referente à aprendizagem dos 

alunos. 
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Figura 08- Aprendizagem dos alunos. 
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Sim.
89%
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A seguir, há uma análise sobre como a comunidade local percebe a aprendizagem dos 

seus filhos na U.E e a participação deles no processo de tomada de decisões. 

 

 

c) Participação da comunidade local na tomada de decisões da U.E 

 

 

De acordo com a concepção dos sujeitos respondentes do Apêndice A, os pais têm 

participado das atividades escolares, das reuniões escolares, das festas promovidas pela 

U.E, das atividades culturais e de tudo que a escola promove, conforme pode ser 

visualizado na Figura 9. 
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Figura 09 – Participação da comunidade local das atividades da 

U.E
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A grande preocupação dos pais consiste na qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

Isto é o que os motivam para estarem mais presentes na escola, mas não 

necessariamente deliberando sobre questões escolares. Pressupõe-se que, estão 

presentes nas reuniões de pais por terem sido convidados pela equipe gestora através de 

comunicados por escrito (média de cem pessoas participantes por turno, conforme a 

reunião vivenciada pela pesquisadora no dia 17/03/06), encaminhados por meio dos 

alunos. Efetivamente, a participação ainda é frágil e pontual no sentido de tomada de 

decisão. Existem ações que privilegiam e incentivam a participação desta comunidade 

como o funcionamento do C.E e a eleição para diretor e vice. No C.E a participação de 

alunos do noturno e pais evidencia o cumprimento de uma exigência legal, mesmo 

assim, a equipe gestora cria meios para estar chamando os pais para participarem de 

forma eficaz, incentivando e fortalecendo a presença daqueles que já participam e 

instigando outros a colaborarem também.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Esta dissertação buscou analisar a autonomia e o processo participativo na Escola M. 

Girassol. Investigou como ocorre o exercício da autonomia pedagógica, administrativa e 

financeira na U.E. Para isto, realizou estudos sobre os conceitos de democracia, tendo 

como referência Boaventura Santos e Morin, autonomia, considerando os conceitos de 

Gadotti e Castoriadis, participação, enfocando Lück e colaboradores, Demo e Libâneo, 

movimentos sociais, referenciando Nóvoa e Frigotto, para estar compreendendo o 

desenvolvimento desses conceitos ao longo do tempo e de que forma se configuram no 

cotidiano escolar. 

 

Para tal, a E. M. Girassol (nome fictício), selecionada como locus desta pesquisa, fica 

localizada no bairro do Rio Vermelho, Salvador/Bahia. Faz parte da Rede Municipal de 

Salvador e, em 2006 atendeu a 408 crianças nos turnos matutino e vespertino e 211 

adultos no noturno. A U.E conforme Portaria nº. 316/2003 é considerada de grande 

porte especial por ter uma clientela superior a 501 alunos, funcionar nos três turnos e ter 

uma diretora e três vice-diretoras. A parceria desta U.E com a Universidade Federal da 

Bahia aconteceu através do PEEF, parceria indicada pela SMEC de Salvador, instigou o 

interesse da pesquisadora  que delineou o objeto desta pesquisa. Objeto este, que se 

voltou para a análise da relação da autonomia com a participação na escola pública, 

considerando as esferas administrativa, pedagógica e financeira. 

  

Para que a análise pudesse ser viabilizada, foi tomada como apoio teórico a concepção 

de participação de Lück e colaboradores (2005), os quais afirmam que numa sociedade 

democrática, cada pessoa se sente responsável por si e pelos outros, estabelecendo elos 

entre os interesses individuais e os coletivos, desenvolvendo a capacidade de ouvir, de 

ser ouvido e de respeitar as diferentes opiniões e as decisões coletivas. Dessa forma, no 

contexto escolar, a autonomia e a participação se processam através do envolvimento 

das comunidades escolar e local na tomada de decisões nos aspectos administrativo, 

pedagógico e financeiro. Esta ação democrática é considerada essencial e é validada 

pela legislação vigente, conforme a CF, artigo 206, a Constituição do Estado da Bahia 

artigo 249, a LDB nos artigos 13 a 15, a Lei Orgânica de Salvador no artigo 198 e o 
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Plano Estratégico de Ação da SMEC de Salvador para o exercício de 2005-2008, página 

28. 

 

Da realização desta pesquisa, quarenta e seis sujeitos foram convidados a participar 

desta pesquisa. Foram aplicados dois instrumentos: Apêndice A - questionário, 

direcionado a funcionários e conselheiros escolares, sendo que dos vinte e um 

convidados a participar, dezesseis sujeitos responderam. Já o Apêndice B, também 

questionário, foi direcionado para diretora, vice-diretoras, coordenadora pedagógica e 

professores, sendo que deste segundo grupo, houve a participação de nove sujeitos de 

vinte e cinco sujeitos convidados a participarem. O terceiro instrumento de coleta de 

dados foi uma entrevista semi-estrutura (Apêndice C) realizada com cinco técnicos da 

SMEC, totalizando, desta forma, trinta sujeitos envolvidos diretamente como 

informantes na pesquisa. 

 

Os principais pontos da pesquisa foram as considerações dos sujeitos escolares em 

relação à participação da comunidade local, esta, deve ser vista, como um fator de 

grande relevância para a gestão escolar, resultando na grande maioria das vezes em 

pontos positivos, principalmente na aprendizagem dos alunos. Quanto mais 

participarem das deliberações da escola, mais presentes e atentos estarão à 

aprendizagem de seus filhos, refletindo na auto-estima destes. A comunidade escolar 

almeja que a comunidade local esteja mais presente na UE, mas a própria comunidade 

escolar deixa a desejar quanto a sua própria participação na tomada de decisões e 

responsabilidades. O contingente de representantes da comunidade local nas reuniões é 

inexpressivo e restrito quanto à participação efetiva nas deliberações escolares, uma vez 

que a diretora tem uma liderança muito expressiva junto à comunidade local. Para 

compreender esta situação, é preciso entender que a participação efetiva implica em 

profundas modificações sociais e educacionais, a longo prazo, mudanças oriundas da 

sustentabilidade de argumentos que superem as resistências e o comodismo dos 

envolvidos nesse contexto.  

 

Após vivenciar a escola durante o período compreendido entre 2004 e 2006, 

desenvolver observações e entrevistas, é possível afirmar que os participantes da 

pesquisa não possuem um conceito de participação emancipatória delineada. Conforme 
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Lück e colaboradores, autores de referência que conceituam a participação como um 

processo inacabado e que depende da ousadia das comunidades escolar e local em 

resolver os problemas que interferem na qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

Esta “ousadia”, à qual os autores se referem, é que precisa estar mais concretizada na 

E.M. Girassol através da comunicação aberta, do diálogo, do envolvimento e 

entrosamento das comunidades escolar e local, visando a descentralização do poder e 

instauração de um clima organizacional harmonioso, tanto na U.E quanto na SMEC. A 

SMEC tenta a descentralização do poder e a instauração de um clima harmonioso, mas 

os entraves acontecem na burocracia já enraizada no Sistema através da legislação 

vigente e até ultrapassada, além do despreparo técnico e pedagógico dos profissionais 

envolvidos. Por isso, a recomendação da pesquisadora para a elaboração urgente do 

PME, pois este orienta e define as políticas educacionais do município, considerando a 

realidade local com base no Plano Nacional de Educação e no Plano Estadual de 

Educação.  

 

Tratando-se de autonomia é percebível que a U.E. ainda carece de poder de decisão 

tanto no aspecto administrativo, como no pedagógico e no financeiro. A grande maioria 

das deliberações também precisa ter o aval da SMEC como a versão final da PP, do RE, 

dos gastos com o PDE, PDDE, mesmo após o C.E  já ter deliberado sobre estes 

documentos. A mesma prerrogativa serve para as ações delimitadas pelas comunidades 

escolar e local e não viabilizadas por falta de recursos provenientes do PDE e PDDE.  

Portanto, a autonomia da escola pública municipal de Salvador constitui-se ainda de 

forma lenta e tímida e a representação da comunidade local é insignificante para as 

necessidades de afirmação de autonomia e de participação da U.E. nos seus destinos 

administrativos, pedagógicos e financeiros. 

  

No que diz respeito ao Sistema Municipal de Ensino, os instrumentos de autonomia 

descritos no documento: Educação de Qualidade, novos rumos para a cidade – política 

para a educação pública municipal de Salvador 2005/2008 são o CME e o PME. O 

embasamento legal destes dois instrumentos se constitui no artigo 198 da Lei Orgânica 

de Salvador que diz que:  
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“Fica criada a Conferência Municipal de Educação, que reunir-se-á 
bienalmente com a finalidade de apreciar o Plano Municipal de 
Educação 
§ 2º - A Conferência Municipal de Educação deverá ser convocada pelo 
Conselho Municipal de Educação e terá a participação de todos os 
segmentos envolvidos com a educação”.  

 

Vale ressaltar que passados dois anos da atual gestão governamental, até a data da 

defesa desta dissertação, o órgão central (SMEC), ou melhor dizendo, o município de 

Salvador não possuía ainda o PME, estando este na primeira etapa de sistematização de 

um total de três. Sistematização esta que está sendo feita por técnicos de diversos 

setores da SMEC.  É preciso lembrar que o PNE, aprovado pela Lei nº 10.17/01, 

delimita o prazo até o ano de 2010 para que todos os 5. 668 municípios do Brasil 

elaborem seus Planos. 

  

Para uma gestão efetivamente democrática e participativa é muito importante que sejam 

criadas oportunidades para as comunidades escolar e local aprenderem a exercitar a 

autonomia e, a participarem das decisões administrativas, pedagógicas e financeiras, 

tendo em vista não só os aspectos legais, mas também o fato de que o referencial teórico 

e a experiência prática apontam para a importância e o exercício da autonomia na 

melhoria da educação e da cidadania.  

  

Tendo como base Burke (1999) que enfatiza que a educação não pode ser vista como 

um meio de produção mecânica, repetitivo e sem emoção, destaca-se o documento: 

Educação de Qualidade, novos rumos para a cidade – política para a educação pública 

municipal de Salvador 2005/2008, na página 13 (Vide Anexo G) que trata da questão da 

Valorização dos Profissionais da Educação. Como representação, há uma foto 

estampada de um “show” em homenagem ao Dia da Professora e do Professor. 

(14/10/05). Nesta mesma matéria, o enfoque está concentrado nas ações comemorativas, 

ora, documento oficial com propostas desta natureza fazem com que o ensino seja 

banalizado, pois professor valorizado é aquele que tem boas condições de trabalho; 

atualização pedagógica em serviço,  respeito à dignidade e bom salário, este sim deve 

ser o foco das ações comemorativas. Contudo, a valorização do docente deve ser uma 

prática constante na U.E, na qual o docente deve sentir-se primeiramente valorizado, 

reconhecido, respeitado e estimulado para revisões e melhorias constantes na condução 

dos processos de aprendizagem. 
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Valorizar o profissional implica diretamente na aprendizagem do aluno, afinal de 

contas, a escola com seus corpos pedagógico, técnico e administrativo, com boa 

biblioteca e condições físicas de estudo (laboratórios diversos, dentre eles de 

informática) constituem o local formal da aprendizagem sistematizada, com o foco no 

coletivo, pois as crianças aprendem com os outros e em situações reais de 

aprendizagem. Com base na pesquisa de campo, a análise dos dados indica que 89% dos 

sujeitos respondentes disseram que a aprendizagem acontece satisfatoriamente na E. M. 

Girassol. Mas, a partir do momento em que os dados de satisfação quanto à 

aprendizagem indicam que 60,88% dos alunos foram aprovados em 2005 na U.E, nos 

três turnos, é percebível que o rendimento escolar não é  satisfatório, estando abaixo da 

média sugerida pela SMEC, não inferior a 80%. Desse modo, é possível afirmar que a 

aprendizagem formal deixa a desejar. Contraditoriamente, os pais em conversas 

informais com a pesquisadora disseram que a U.E tem boa reputação no bairro e em 

bairros circunvizinhos em termos de qualidade de ensino porque na visão dos pais os 

professores "puxam bastante" e também, pelo fato da U.E promover atividades extra-

classe como aulas de ginástica rítmica e projetos diversos. Estas duas visões antagônicas 

evidenciam que não há um conhecimento do proposto na PP da escola em termos de 

qualidade no processo ensino-aprendizagem. 

 

Uma outra questão desta pesquisa trata da influência do exercício da autonomia e da 

participação no processo de aprendizagem escolar dos alunos. Evidenciou-se que 

teoricamente a autonomia e a participação exercem um papel primordial no aspecto 

aprendizagem, considerando autores como Perrenound, Freitas e colaboradores. No 

entanto, a realidade indica que mesmo sendo reconhecidas como essencial, a escola 

pesquisada ainda está distante de uma realidade participativa, estando ainda, a caminho 

da concretização desse ideal. Até o encerramento desta pesquisa (dezembro/2006), a 

participação e a autonomia vem sendo desenvolvida de forma limitada, e não há um 

grupo coeso de trabalhadores que estejam comprometidos e se sintam responsáveis pelo 

trabalho desenvolvido na U.E. Um dos motivos pode estar relacionado com o fato de 

haver treze funcionários terceirizados na U.E de um total de quinze (dados de 2006). 

 

As políticas de Estado devem ser implementadas e que as pessoas chamadas à 

participação e deliberações escolares sejam preparadas para este exercício, como por 

exemplo, os conselheiros escolares, conforme a base legal da LDB 9394/96, artigos 14 e 
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15, que pressupõem a gestão colegiada de fato, com encontros regulares como reuniões 

e formação continuada sistemática, abrindo desta forma caminhos para que a U.E se 

torne cada vez mais forte na sua autonomia e participação. Se há espaço para discussões 

e análise de problemas, respeito à cultura local e oportunidades de melhorias na UE, 

logicamente isso repercutirá na aprendizagem, pois esta é a razão de ser da escola.    

 

Diante das considerações feitas e da necessidade de ampliação da autonomia e 

participação na U.E, é importante fortalecer cada vez mais o processo de comunicação 

(com as comunidades escolar e local), para que todos possam efetivamente contribuir  

para que aconteça de fato a democratização dos processos gestor, pedagógico e 

financeiro. É necessário estreitar os canais de comunicação, estabelecer maior diálogo 

entre os sujeitos da U.E com a SMEC e comunidade local.  Sem estas ações, como a 

comunidade pode atuar democrática e participativamente, com autonomia no espaço 

legítimo de atuação? O contexto de pesquisa indica que esta relação não se encontra 

ainda, propícia ao desenvolvimento pleno da participação da comunidade nos 

encaminhamentos da escola. 
  
Apesar dos dados observados no campo de pesquisa, nota-se que a possibilidade 

emancipatória, conforme Lucarelli e colaboradores, 1994, p. 10 é uma "(...) ruptura do 

status quo com o institucional", da U.E é algo aberto e possível, pois a E.M. Girassol 

ainda está em busca de uma gestão efetivamente participativa. Para isso, deve continuar 

investindo na participação das comunidades escolar e local, por entender que a mudança 

na realidade em que vivem só é possível com o envolvimento de pessoas responsáveis e 

comprometidas com a qualidade da educação. 

 

Considerar que o conhecimento promove a consolidação da autonomia, na perspectiva 

da autonomia intelectual e ética, permite às comunidades escolar e local a criação de 

novas possibilidades de participação efetiva como voz ativa nas deliberações do C.E. 

Para isto, o sistema de ensino e a U.E precisam rever as suas formas de gestão, 

possibilitando a passagem de um estágio cujas normas são obedecidas, para outro em 

que as normas são reelaboradas, coletivamente, e internalizadas a partir do 

convencimento de que elas procedem, são necessárias e que resultarão em relações 

sociais mais democráticas, além dos ganhos no processo de aprendizagem dos alunos. 

Sendo assim, a escola tem o seu destino nas mãos e cabe à equipe gestora e à 
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comunidade escolar desenvolverem competências variadas, dentre elas a comunicativa, 

segundo Habermas (1987) através de ações como: 

• comunicação eficiente com os pais e comunidade local. 

• promoção de reuniões visando o aperfeiçoamento das professoras e funcionários. 

• acompanhamento sistemático pela equipe gestora das reuniões de A.C, 

orientando as professoras na condução da rotina pedagógica. 

• oportunizar momentos de encontros sistemáticos com os pais/responsáveis para 

informar sobre o desempenho dos alunos. 

• acompanhamento do desempenho dos alunos com regularidade e elaboração de 

estratégias de superação das dificuldades dos alunos.  

• capacitação permanente dos representantes dos diversos conselhos da U.E. 

 

É possível concluir, com base na pesquisa realizada, que a Escola Municipal Girassol 

precisa ampliar o exercício da autonomia e da participação a partir das suas próprias 

experiências, não é possível conceber a gestão democrática/participativa baseada apenas 

nos documentos como a CF, a LDB, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do 

Município de Salvador que são os pressupostos políticos/legais, mas também em uma 

prática que considera o coletivo, os atores escolares e a sociedade como macrocosmo, 

representada no microcosmo da escola. 

 

A prática da autonomia e da participação coletiva, fazem emergir a possibilidade de a 

escola ser gerida por todos que dela fazem parte, para tanto, cabe à equipe gestora atuar 

considerando o universo citado, mantendo o foco no principal papel a que se destina a 

U.E que é de educar e transformar o homem a partir do seu contexto, sua  história social 

e por fim a construção do conhecimento. 
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ANEXOS 

Anexo A - Programa de Autonomia para Manutenção e Melhoria Escolar 

(AMME).
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Anexo B - Lei nº 6.630/2005. 
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Anexo C - Decreto Municipal nº 15.547. 
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Anexo D - Instrução Normativa 01/2006. 
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Anexo E - Análise do livro de atas com as principais deliberações das reuniões do CE, no período de 

2004-2006, da Escola Municipal Girassol. 

QUADRO 11 – REGISTROS DAS ATAS DO C.E. 
 

ANO 2004 

Data 
/Local 

Presentes Pauta Fala de 
quem? 

Função de quem 
elaborou 

 
 
 
12/03/04 
Na U.E. 

• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 01 vice-diretora 
• 03 representantes de 

professores. 
• 01 secretária escolar 

e do C.E. 
• 01 técnica da CRE 

Orla. 

• Classificação (16 alunos) e 
reclassificação (14 alunos), conforme 
artigo 23 da LDB 9394/96 e 
Resolução 002/98 do C.M.E. 

 
 

Não 
especifica 
quem fala. 

 
 
 

Diretora e 
coordenadora do 

CE. 
 

 
 
 
 
 
25/04/04 
NA U.E.  

• 01 representante de 
pais. 
• 01 representante de 
alunos. 
• 01 representante de 
professores. 
• 01 secretária escolar 

e do C.E. 
• 01 vice-diretora e 

tesoureira do C.E. 
• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 01 secretária escolar. 

 
• Prejuízos causados pelas chuvas em 

28/02/04. 
• Reforma dos materiais olímpicos. 
• Recebimento verba do PDDE (R$ 

6.300,00) 
• Fardamento distribuído pela SMEC 

(calça jeans, camisa branca). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Não 
especifica 
quem fala. 

 
 
 
 

 
Secretária escolar 

e do C.E. 
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Data 

/Local 
Presentes Pauta Fala de 

quem? 
Função da 
pessoa que 
elaborou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29/04/04 
Na U.E. 

 
 
 
 
 
 
• 01 representante de 
pais. 
• 01 representante de 
alunos. 
• 01 vice-diretora e 

tesoureira do C.E. 
• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 01 secretária escolar 
e do C.E 

• Problemas causados pela chuva na sala 
de informática, no depósito escolar e 
salas de aula. 

• Pagamento da reforma dos colchões de 
ginástica  olímpica. 

• Dias de AC. Os professores serão 
substituídos por estagiários no 
vespertino, tendo, portanto, aula 
normal. 

• Parceria da escola com prof. de 
Educação Física da UFBA para 
diferentes modalidades esportivas para 
alunos de 3ª e 4ª séries. 

• Repasse de recursos pela Prefeitura 
para compra de materiais em falta. 

• Trailer do Projeto Saúde e a demora 
para o início do atendimento 
odontológico. 

• Horário de chegada de dois alunos do 
matutino: orientação do C.E.: fazer 
ocorrência por escrito toda vez que 
acontecer. 

• Matéria publicada no Jornal A 
TARDE sobre leitura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
específica 
quem fala. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretária escolar 

e do C.E. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/05/04 
Na U.E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 01 representante de 
pais. 
• 01 representante de 
alunos. 
• 01 vice-diretora e 

tesoureira do C.E. 
• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 01 secretária escolar 
e do C.E. 
• 01 secretária escolar. 
• 01 mãe de aluna. 
 

• Movimento grevista, pois maio é a   
data base. 

• A diretora e coordenadora do C.E. 
informou que a SMEC realizará 
concurso para coordenador 
pedagógico. 

• Reparos feitos: no laboratório de 
informática (impermeabilização), no 
depósito e troca de portas e pintura da 
escada. 

• A diretora e coordenadora do C.E. 
determinou que a escola não ficará 
mais aberta aos finais de semana para 
a equipe da OAF fazer reparos porque 
danificam vários materiais da escola. 

• A presença da mãe se deu porque sua 
filha agrediu um aluno. O C.E, 
determinou que as providências 
seriam, tomadas conforme o Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

• A diretora e coordenadora do C.E. 
informou que mais uma vez a 
ginástica olímpica foi premiada. 

• Contato de um prof. da FISBA para 
firmar parceria com a escola para as 
crianças praticarem esportes no turno 
oposto às aulas, na própria faculdade. 

• Foi informado que a vice-diretora do 
matutino e profa. do noturno será 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alguns 
aspectos são 
identificados 
como falas 

da diretora e 
coordenadora 

do C.E. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretária escolar 
e do C.E. 
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convidada para coordenar o PDE a 
partir de julho. 

• Foi feita uma parceria com o 
PGP/LIDERE para que a gestão 
aconteça através de oficinas. 

• A representante dos alunos colocou 
que as mesas não estão limpas para os 
alunos do noturno. Quando isto 
acontecer os alunos deverão avisar a 
vice-diretora do noturno. 

• Foi relatado sobre a escolha de dois 
líderes por sala. 

Data 
/Local 

Presentes Pauta Fala de 
quem? 

Função da 
pessoa que 
elaborou 

 
 
 

07/07/04 
Na U.E. 

• 01 representante de 
pais. 
• 01 representante de 
alunos. 
• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 01 secretária escolar 
e do C.E. 
• 01 secretária escolar. 
 

• Reposição das aulas devido à 
paralisação dos professores. Propostas 
feitas: aos sábados ou no recesso 
junino. 

• Mudança dos A.Cs. para as 3ª feiras 
devido à paralisação. 

• Visita à escola por 17 professores 
americanos que vieram conhecer o 
trabalho das escolas públicas. 

• O Conselho Comunitário do Rio 
Vermelho informou à escola e tomou 
providências sobre o saque realizado 
no trailer da Secretaria da  Saúde. 

• Inauguração e funcionamento do 
laboratório de informática. 

 
 
 
 

Não 
específica 
quem fala 

 
 
 
 
 

 
Secretária escolar 

e do C.E. 
 

 
 
 
 
 

29/07/04 
Na U.E.  

• 01 representante de 
pais. 
• 01 representante de 
alunos. 
• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 01 secretária escolar 
e do C.E. 
• 01 representante dos 
professores. 
• 01 vice-diretora e 

tesoureira do C.E. 
 

• Eleição do novo CE.; definição da 
data, novos representantes e formação 
da comissão eleitoral. 

• Lei nº. 9.940 que determina o não 
recebimento de verbas caso a escola 
não tenha C.E.. 

• Músicas no recreio: não deverão ser 
tocadas arrocha e nem pagode. 

• A representante de alunos sugere que 
no turno noturno seja entoado toda 2ª 
feira o Hino Nacional. 

• Programação de datas como: folclore, 
dia do estudante, dia da criança. 

• A representante de professores propôs 
a criação de um espaço com 
brinquedos para a pré-escola. 

 
 
 
 
 

Algumas 
falas são 

identificadas. 

 
 
 
 

 
 

Secretária escolar 
e do C.E. 
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Data 

/Local 
Presentes Pauta Fala de 

quem? 
Função da 
pessoa que 
elaborou 

 
 
 
 

06/08/04 
Na U.E 

 
• A nova equipe do 
C.E. eleita: 03 
representantes de pais. 
• 03 representantes de 
alunos. 
• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 02 representantes de 
funcionários. 
• 04 representantes 
dos professores. 

 
 
 
 
• Eleição do C.E. – biênio 2004-2006. 

Votantes: 395 destes: 101 alunos; 253 
pais e 41 funcionários. 

 
 
 

Falas não são 
identificadas. 

 
 
 
 

Secretária escolar 
e do C.E. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

02/09/04 
Na U.E.  

• 03 representantes de 
pais. 
• 03 representantes de 
alunos. 
• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 02 representantes de 
funcionários. 
• 04 representantes 
dos professores. 

• Posse do C.E. 
• Eleição da mesa diretora: 
coordenadora – a diretora; vice-
coordenador: representante de pais; 
secretária - a representante dos 
funcionários; tesoureira - representante 
dos professores. 

 

 
 
 

Falas não são 
identificadas. 

 
 
 
 

Secretária escolar 
e do C.E. 

 

 
 
 
 
 
 
 

25/11/04 
Na U.E 

 
 
 
• 03 representantes de 
pais. 
• 03 representantes de 
alunos. 
• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 02 representantes de 
funcionários. 
• 04 representantes 
dos professores. 

• Despedida da 4ª série: A 
coordenadora do C.E e também diretora 
disse que será um dia diferente no qual 
os alunos passam com seus colegas, 
professores, pessoal de apoio e 
secretaria. 
• Confraternização do dia dos 
professores que poderá acontecer fora da 
escola – fala da coordenadora do CE. E 
diretora. 
• O representante de pais questionou 
sobre as aulas aos sábados e que iria 
propor um abaixo-assinado assinado 
pelos pais. A coordenadora do C.E. e 
diretora respondeu que serão necessária 
mais de 50% de assinaturas. 

 
 
 
 
 

Algumas 
falas são 

identificadas. 

 
 
 
 
 
 

Secretária escolar 
e do C.E. 

 

Em 2004 foram realizadas 09 reuniões do C.E. 
Fonte: Livro de Atas da Escola. 
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ANO 2005 

Data 
/Local 

Presentes Pauta Fala de 
quem? 

Função de quem 
elaborou 

 
 
 
31/03/05 
Na U.E. 

• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 02 representantes de 

professores. 
• 01 secretária escolar 

e do C.E. 
• 01 representante de 

pais. 
 

• Enchente na escola e que a SMEC irá 
fazer reparos. 

• O representante de professores 
questionou a forma desumana que os 
funcionários das empresas 
terceirizadas estão sendo tratados 
pelos empresários, e esses que estão 
sem salários e sem vale-transporte. 

• Indicação de 03 funcionários de apoio 
para contratação imediata. 

• Prestação de conta de dinheiro do PDE 
e dos objetos comprados.  

 
 

Não 
especifica 
quem fala. 

 
 
 
 
 

Secretária escolar 
e do C.E. 

 

 
 
 

28/04/05 
Na U.E. 

• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 02 representantes de 

professores. 
• 01 secretária escolar 

e do C.E. 
• 01 representante de 

pais. 
• 01 tesoureira  

 

• Reconfirmação da última 5ª feira do 
mês reunião do CE. 

• Organização do Auxílio Fraterno 
(OAF) está fazendo reparos na 
estrutura física na escola. 

• Migração de funcionários terceirizados 
de uma empresa para outra. 

• Realização do Censo Escolar com 
sucesso, pois caracteriza o 
funcionamento da escola, refletindo no 
recebimento de merenda e livros. 

 
 
 
 

Não 
especifica 
quem fala. 

 
 
 
 
 

Secretária escolar 
e do C.E. 

 

 
 
 
 
 
 
 

28/07/05 
Na U.E. 

 
 
 
 
• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 02 representantes de 

professores. 
• 01 secretária escolar 

e do C.E. 
• 01 representante de 

alunos. 
• 01 tesoureira. 

 
• Pedido de desculpas por não ter tido 

reunião por 02 meses. 
• Chegada à escola de 02 funcionários e 

01 coordenadora pedagógica. 
• Problemas na estrutura física da escola 

e manutenção pela DESAL. 
• Avaliação do I semestre pelo 

representante de alunos e por alunos 
do noturno. Foram solicitadas mais 
aulas de informática e variação no 
cardápio da merenda. 

• Convite do PGP/LIDERE para grande 
evento em 04/08/05 no Instituto Ara 
Ketu. 

• A escola foi escolhida para o trabalho 
de parceria com o Instituto Stephanine 
para a inclusão digital. 

 

 
 
 
 
 
 

Não 
especifica 
quem fala. 

 
 
 
 
 
 

Secretária escolar 
e do C.E. 

 

 
 
 

25/08/05 
Na U.E.  

• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 01 representante de 

professores. 
• 01 secretária escolar 

e do C.E. 
• 01 representante de 

alunos. 
• 01 tesoureira. 

 
• Renovação de matrícula para 2006. 
• Sistema da SMEC: MAIS (Matrícula 

Informatizada Social). 
• Chamada escolar: Projeto Futuros 

Alunos. 
• Aplicação dos recursos do PDDE. 
 

 
 
 

Não 
especifica 
quem fala. 

 
 
 
 

Secretária escolar 
e do C.E. 
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Data 

/Local 
Presentes Pauta Fala de 

quem? 
Função de quem 

elaborou 
 

 
 
 
 

31/10/05 
Na U.E. 

 
 

 
• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 01 representante de 

alunos. 
• 02 representantes de 

professores. 
• 01 secretária escolar 

e do C.E. 
• 01 representante de 

pais. 
• 01 tesoureira  

 
• Leitura da ata da reunião anterior. 
• Recursos do PDDE. 
• Recursos do Projeto Stephanine. 
• Fala da diretora e coordenadora do 

C.E. de que a coordenadora da CRE 
Orla questionou o porquê do Projeto 
de Inclusão Digital acontecer na 
referida escola. 

• Convite do PGP/LIDERE para o 
Seminário em 10/11/05 no Instituto 
Ara Ketu. 

• Cadastramento de alunos foi fraco. 

 
 
 
 
 

Não 
especifica 
quem fala. 

 
 
 
 
 
 

Secretária escolar 
e do C.E. 

 

Em 2005 foram realizadas 05 reuniões do C.E. 
 

Fonte: Livro de Atas da Escola. 

 

 

ANO 2006 

Data 
/Local 

Presentes Pauta Fala de 
quem? 

Função de 
quem elaborou 

 
 
 
 
 

29/06/06 
Na U.E. 

 
 

• 01 diretora e 
coordenadora do CE. 
• 01 representante de 

alunos. 
• 01 representante de 

professores. 
• 01 secretária escolar 

e do C.E. 
• 03 representantes de 

pais. 
• 01 vice-diretora e 

tesoureira do C.E. 

• A diretora e coordenadora do C.E. 
abriu a reunião falando da avaliação 
de desempenho de docentes, gestores e 
coordenadora pedagógica. 

• Realização da avaliação de 
desempenho. 

• Diretora e coordenadora do C.E. 
finalizou a reunião falando da 
importância do CE. Para o bom 
desempenho da escola, incentivando-
os a criar uma Associação de Pais e 
Mestres para fortalecer este C.E. e o 
processo democrático. 

 
 
 

Diretora e 
coordenadora 

do C.E. 

 
 
 
 

Secretária escolar 
e do C.E. 

 

 
 
 
 

04/08/06 
Na U.E. 

 

• 01 diretora e 
coordenadora do CE; 
01 representante de 
alunos; 01 
representante de 
professores; 01 
secretária escolar e do 
C.E; 03 representantes 
de pais; 01 vice-
diretora e tesoureira do 
C.E. da equipe que 
passou a gestão. 
• Nova equipe 
composta por 
representantes da U.E. 

• Posse na escola da nove equipe do 
C.E. para os anos de 2006-2008. 

 
 

Vale ressaltar que no dia 
27/11/06, com uma visita da 
pesquisadora na U.E, no livro de 
atas ainda não constava a referida 
ata registrada, inviabilizando a 
análise mais detalhada do que 
ocorreu na mesma. As 
informações e registradas aqui 
foram relatadas pela vice-diretora 
do vespertino. 

Até o dia 27/11/06 foram realizadas 02 reuniões do C.E.  
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Anexo F - Dados Prova Brasil da E.M. Girassol 
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Anexo G - Documento Educação de Qualidade, novos rumos para a cidade-política 
para a educação pública municipal de Salvador 2005/2008. 

 



 

 

151

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

152

 



 

 

153



 

 

154

 



 

 

155



 

 

156

 



 

 

157

 



 

 

158

 



 

 

159

 



 

 

160

 




