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APÊNDICES 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido. 
 
 
 

Eu ________________________________________ declaro que consinto em 

participar como voluntário(a) da pesquisa, cujo objetivo é analisar o processo 

participativo na escola pública e o exercício da autonomia, sob a responsabilidade da 

mestranda em educação Mara Schwingel.  

 

Declaro, que fui satisfatoriamente esclarecido(a) sobre: 

• os Apêndices e técnicas que serão utilizados na pesquisa para a coleta das 

informações; 

• que todas as informações por mim fornecidas e os resultados obtidos serão 

mantidos em sigilo; 

• que na publicação dos resultados desta pesquisa, minha identidade será mantida 

no mais rigoroso sigilo; 

• não terei quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre os eventuais 

resultados decorrentes da pesquisa; 

• que esta pesquisa é importante para a compreensão do fenômeno estudado e 

para a produção de conhecimento científico. 

 

 

Assim, reafirmo meu consentimento em participar da pesquisa em questão. 

 

 

Salvador, _____________ de _____________________ de 2006. 

 

 

           __________________    ________________________ 

                  Voluntário        Pesquisadora 
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO 01 – PESQUISA SOBRE PROCESSO 

PARTICIPATIVO NA ESCOLA. 
 

Estamos realizando uma pesquisa sobre autonomia na escola pública municipal. 

Gostaríamos de poder contar com sua valiosa colaboração, respondendo ao questionário 

seguinte, no qual você não precisa se identificar. Somos mestranda da UFBA na área da 

Educação e garantimos o anonimato das informações. Agradecemos a colaboração, 

Atenciosamente, 
 

Mara Schwingel 
Mestranda em Educação/UFBA. 

1. Dados pessoais 

Função: 

(     ) funcionário(a). Qual função ________________________________________ 
(     ) conselheiro escolar             
(     ) representante de outro Conselho. Indique:______________________________ 
  
Faixa etária: 
(    ) de 20 a 30 anos 
(    ) de 31 a 40 anos 
(    ) de 41 a 50 anos 
(    ) de 51anos ou mais 
 
Sexo (     ) masculino (     ) feminino 
 
Para funcionários:  
Tempo de serviço na E. M. Girassol?_________________________________ 
Estudou até que série: _________________________________________________ 
 
Para conselheiros 
Atualmente está empregado? (   ) Sim      (     ) Não 
Se a resposta for sim, o que você faz? ____________________________________ 
Estudou até que série? _________________________________________________ 
1. Quem toma oficialmente ou influencia na tomada de decisões na escola nos 

aspectos pedagógico, administrativo e financeiro?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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2. O que é participação escolar para você?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Quem participa das decisões pedagógicas, administrativas e financeiras? 

(    ) diretora      (   ) vice-diretoras  (     ) professores  

(     ) funcionários da escola (   ) porteiros 

(     ) outros. Indique __________________________________________________ 

 

Marque com um "X" no número que você considerar a resposta certa para as 

perguntas 4, 5: 

4. Existe abertura na escola para a participação?  

Nunca Algumas vezes Sempre 
1 2 3 

 

5. Você acha importante as comunidades escolar e local participarem das decisões 

pedagógicas, administrativas e financeiras da escola?    

Nunca Algumas vezes Sempre 
1 2 3 

 

6. Quais são as questões que mais chamam a sua atenção e interesse em participar das 

decisões da escola?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Você participa? 

(    ) Sim    (    ) Não 

De que forma? _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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8. O que você entende por autonomia da escola pública? Justifique. 

 

 

 

9. Na sua opinião, o clima organizacional da escola é favorável à participação das 

pessoas e ao desenvolvimento da aprendizagem?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Na sua opinião, em que aspectos as pessoas mais gostam de participar? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

11. Dos mecanismos de participação relacionados, escreva SIM ou NÃO, conforme as 

perguntas: 

 

 

Mecanismos Você participou 
da elaboração? 

Você conhece? Houve 
consulta? 

Tem acesso ao 
documento? 

Regimento escolar     

Proposta Pedagógica     

Conselho 
Representativo de 

Turmas 

    

Conselho Escolar     

Conselho de Classe     

Regimento do 
Conselho Escolar 
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12. Assinale a seguir a alternativa conforme o seu conhecimento sobre o assunto:  

Obs.: Se você não souber a resposta, deixe o item em branco. 

Mecanismos Quando foi elaborado? Como? Quem participou? 

Regimento escolar    

Proposta Pedagógica    

Conselho Representativo de 
Turmas 

   

Conselho Escolar    

Conselho de Classe    

 

13. Você acha que na escola há abertura para negociação de pontos de vista diferentes?   

          (    ) Sim               (    ) Não 

Justifique ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

14. As pessoas são mobilizadas a participarem da tomada de decisões nos aspectos 

pedagógicos, administrativos e financeiros da escola?    

      (    ) Sim               (    ) Não 

Justifique ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

15. A seu ver, a escola tem autonomia em que aspectos?  

( ) pedagógico  (    ) administrativo  (     ) financeiro 

 

16. Na sua concepção, como é a relação da escola com a Coordenadoria Regional de 

Educação (CRE Orla)? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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17. Na sua concepção, como é a relação da escola com a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Salvador? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

18. Pais costumam visitar a escola? 

(    ) Sim       (    ) Não 
 

19. A seu ver, qual a imagem da escola para os pais? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

20. A seu ver, os alunos são ouvidos na escola? 

(    ) Sim       (    ) Não 

Por quem? _____________________________________________________________ 

E participam de quê? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

21. Na sua opinião, nesta escola ocorre a aprendizagem dos alunos? 

(    ) Sim    (   ) Não 

Justifique: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

22. Escreva nos espaços abaixo do que as pessoas relacionadas, a seguir, mais gostam 

de participar na escola. 

 

Pais Alunos Funcionários Professores Membros do 
Conselho Escolar 

     

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO 02 – PESQUISA SOBRE PROCESSO 

PARTICIPATIVO NA ESCOLA. 
 

Estamos realizando uma pesquisa sobre autonomia na escola pública municipal. 

Gostaríamos de poder contar com sua valiosa colaboração, respondendo ao questionário 

seguinte, no qual você não precisa se identificar. Somos mestranda da UFBA na área da 

Educação e garantimos o anonimato das informações. Agradecemos a colaboração, 

Atenciosamente, 

 

Mara Schwingel 
Mestranda em Educação/UFBA. 

 

 

1) Dados pessoais 

Função: 
(     ) diretor(a)      (     ) vice-diretor(a) 
 
(     ) coordenador(a) pedagógico(a)  (     ) professor(a) Série _________ 
 
Faixa etária: 
(    ) de 20 a 30 anos 
(    ) de 31 a 40 anos 
(    ) de 41 a 50 anos 
(    ) de 51anos ou mais 
 
Sexo (     ) masculino (     ) feminino 
 
Tempo de serviço na E. M. Girassol?________________________________________ 
 
Formação: Em curso: ____________________________________________________ 
 
  Concluída: ____________________________________________________ 
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2) O que você entende por: 

a) autonomia pedagógica? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b) autonomia administrativa? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c) autonomia financeira? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3) Na sua opinião, há autonomia pedagógica, administrativa e financeira nesta escola? 

(   ) Sim        (    ) Não 

Justifique _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4) Na sua opinião, nesta escola o aluno participa:  

Do Conselho Escolar:  (    ) Sim        Não (    )  

Das decisões da escola no aspecto pedagógico: (  ) Sim        Não (   )   

Das decisões da escola no aspecto administrativo: (  ) Sim        Não (   )   

Das decisões da escola no aspecto financeiro: (  ) Sim        Não (   )   

 

5) Você exerce autonomia nas atividades pedagógicas que desenvolve? Marque com um x a 

resposta que você concorda: 

Não tenho autonomia Tenho alguma autonomia, 
mas não o suficiente. 

Tenho autonomia suficiente 

1 2 3 

 

Indique as evidências que lhe permitem tal afirmação. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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6) Você tem confiança na equipe que define as questões pedagógicas, administrativas e 

financeiras da escola? 

(   ) Sim        (    ) Não 

Justifique _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7) Você tem cooperado com a equipe que define as questões pedagógicas, administrativas e 

financeiras da escola? 

(   ) Sim        (    ) Não 

Justifique _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8) Na sua opinião, o que é participação na escola? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

9) Você conhece algum documento desta escola que a define?  

 

Autonomia escolar 

 

(     ) Sim 

 

(   ) Não 

Qual? 

 
 

Participação Escolar 
 

(     ) Sim 

 

(   ) Não 

Qual? 

 

 

10) Quem participou da elaboração do documento que você indicou na resposta anterior? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11) Você já leu os documentos: Educação de qualidade, novos rumos para a cidade; Escola, 

Arte e Alegria da SMEC? 

(   ) Sim        (    ) Não 
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12) Você já leu o que eles dizem sobre: 

a) autonomia escolar_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b) participação escolar ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

13) Fale sobre a relação escola e a CRE _________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14) Fale sobre a relação escola e a SMEC _______________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

15) Que papel a participação escolar exerce no currículo? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

16) Responda as interrogações a seguir, assinalando uma das alternativas com base na 

pergunta desmembrada: As avaliações realizadas pela equipe escolar no cotidiano 

escolar e as avaliações nacionais realizadas INEP e as realizadas pela SMEC, auxiliam 

a U.E a exercer autonomia escolar? 

 

Avaliação: Auxiliam na definição da autonomia escolar? 

No cotidiano escolar  

       (     ) Sim                                        (   ) Não 

Nacionais      

       (     ) Sim                                        (   ) Não 

Pela SMEC        (     ) Sim                                        (   ) Não 
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Em caso positivo, auxilia em que e por quê?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

17) Considerando as três gestões indicadas, comente alguma ação exercida pela escola que 

possa ser entendida como exercício da autonomia da U.E.  

Gestão da secretária Dirlene Mendonça (2000-2004)  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Gestão de Olívia Santana (2005) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Gestão de Ney Campelo (2005-2006) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

18) Assinale o número que corresponde ao seu grau de satisfação com relação às ações 

indicadas. Observe a escala. 

Sim Não Com freqüência As vezes Nunca 
1 2 3 4 5 

 

 

Na escola ... 

Escala de Ações 
1 2 3 4 5 

• Você participa ativamente das decisões 
pedagógicas, administrativas e financeiras da 
escola? 

     

• Ocorrem mudanças na escola em função das 
decisões coletivas? 

     

• A equipe gestora delega responsabilidades e 
competências? 

     

• Há motivação e elevação da auto-estima dos 
professores visando a melhoria do processo ensino-
aprendizagem? 

     

• Há formação continuada dos profissionais da 
educação? 
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• Há negociação de projetos, prazos e datas?      

• Há acolhimento de sugestões que visam contribuir 
com os processos de melhoria da escola como um 
todo? 

     

• Há participação ativa do Conselho Escolar na 
identificação de problemas pedagógicos, 
administrativos e financeiros e nas soluções? 

     

• Há consenso entre equipe gestora da escola e 
professores sobre os objetivos a serem atingidos 
em cada bimestre? 

     

• Há envolvimento da comunidade local nas 
questões escolares? 

     

 

19) Na sua opinião, nesta escola ocorre a aprendizagem dos alunos? 

(    ) Sim    (   ) Não 

Justifique: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

20) Na escola, há planejamento conjunto de atividades pedagógicas, administrativas e 

financeiras? 

(   ) Sim    (   ) Não 

Com qual periodicidade esses encontros acontecem? ____________________________ 

 

21) O que você entende por sucesso escolar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 
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APÊNDICE C 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 01 - PESQUISA SOBRE PROCESSO 

PARTICIPATIVO NA ESCOLA. 
 

Estamos realizando uma pesquisa sobre autonomia na escola pública municipal. 

Gostaríamos de poder contar com sua valiosa colaboração, respondendo a entrevista. 

Somos mestranda da UFBA na área da Educação e garantimos o anonimato das 

informações. Agradecemos a colaboração, 

Atenciosamente, 
 

Mara Schwingel 
Mestranda em Educação/UFBA. 

1. Qual a sua formação acadêmica? Há quanto tempo trabalha na SMEC? 

2. O que é autonomia escolar? 

3. A seu ver as escolas têm autonomia para realizar seus objetivos? 

4. Qual a sua compreensão sobre participação escolar? 

5. Para você há participação das comunidades escolares nas ações da SMEC? 

6. Como você caracteriza a relação que existe entre a equipe gestora da SMEC com as 

três esferas da gestão: administrativa, financeira e pedagógica das unidades 

escolares? 

7. Como as escolas definem as prioridades para a utilização dos recursos financeiros 

recebidos? Como se dá a prestação de contas dos recursos financeiros? 

8. Como são tomadas as decisões nas escolas? 

9. Como tem sido a atuação dos Conselhos Escolares?  

10. Como se dá a participação dos professores, dos alunos e funcionários no contexto 

das escolas públicas de Salvador? 

11. Como acontece o planejamento pedagógico das U.E? Quem geralmente participa? 

12. Quem participa a seu ver da elaboração da PP? 

13. Quem participa da elaboração dos Regimentos Escolares? 




