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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a gestão escolar numa perspectiva 
democrática, com enfoque na participação da família na escola, no Ensino Fundamental 
da escola pública. Para tanto, buscamos uma analise teórica das mudanças que 
ocorreram na família no decorrer do tempo a importância da construção da parceria 
entre a instituição familiar e escolar, para que a escola possa conhecer a verdadeira 
realidade dos alunos, possibilitando desenvolver um ambiente próprio ao 
desenvolvimento, de acordo com seu desenvolvimento e necessidade buscamos 
também, identificar as diversas instancias de participação da comunidade na escola. A 
metodologia utilizada foi de caráter qualitativo e quantitativo, com dados teóricos e 
empíricos, em que foram empregados como instrumentos de coleta de dados: 
questionários com alunos, pais, funcionários não docentes, pedagogos e conversas com 
a diretora, e depois alguns tabelamentos de dados. A base teórica da pesquisa contou 
principalmente com autores que apresentam um posicionamento crítico diante das 
políticas educacionais e da gestão, destacando-se Vitor Henrique Paro (1996, 1997, 
2001), José Carlos Libâneo (2004), Friedrick Engels (1995) e Alceno Alves Lima e 
Isabelle Fiorelli Silva (2008). Ao final do trabalho foi exposto toda reflexão e análise dos 
dados coletados nas escolas, concluindo que em ambas as instituições estão presentes 
espaços legítimos da participação da comunidade, porém, ainda há muitos desafios a 
serem enfrentados pelas duas instituições para que a gestão democrática se consolide 
em ambas.  
Palavras-chave: Gestão democrática. Relação família. Escola. Participação 
 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Grafico 1 – Composição familiar dos alunos da insituição .....................................41 

Grafico 2 – Opnião dos alunos em relação a importãncia dos pais na escola .......42 

Grafico 3 – A Participação dos estudantes nas decisões tomadas ........................43 

Grafico 4 – Os pais no mercado de trabalho ..........................................................43 

Grafico 5 – Momentos que os pais participam da escola .......................................44 

Gráfico 6 – A frequência que os pais vão à instituição escolar ..............................45 

Gráfico 7 – A escola faz com que os pais se sintam bem-vindos ...........................46 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

APMF - Associação de Pais Mestres e Funcionários 

CFB – Constituição Federal Brasileira  

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

PPP – Projeto Politico Pedagógico 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................9 

 

CAPITULO 1 – CONCEPÇÃO FAMILIAR ..............................................................11 

1.1 ORIGEM DA FAMILIA .............................................................................................11 

1.1.1 Concepção Atual de Família no Brasil ...........................................................14 

1.1.1.1 A importância da família nos novos tempos ................................................17 

 

CAPITULO 2 – GESTÃO EM PROCESSO DE MUDANÇA ...................................20 

2.1 RESGATE HISTÓRICIO ..........................................................................................20 

2.2 GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR ..........................................................................22 

2.3 ESPAÇOS LEGAIS PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA ....................................................25 

 

CAPITULO 3 – A PRáTICA DA GESTÃO ESCOLAR ...........................................33 

3.1 COLETA DE DADOS...............................................................................................33 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ........................................................................35 

3.3 REFLEXÕES: CONVERSA COM A DIRETORA .............................................................35 

3.4 REFLEXÕES DOS DADOS: PEDAGOGOS ..................................................................38 

3.5 REFLEXÕES DOS DADOS: ALUNOS .........................................................................40 

3.6 REFLEXÕES DOS DADOS: PAIS DOS ALUNOS ..........................................................43 

3.7 REFLEXÕES DOS DADOS: FUNCIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO .......................................46 

 

CAPÍTULO 4 - CONCLUSÃO .................................................................................50 

 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................52 

 

APÊNDICES ...........................................................................................................56 

APÊNDICE A – Questionários para os pais ............................................................57 

APÊNDICE B – Questionários para os pedagogos .................................................58 

APÊNDICE C – Questionários para os alunos ........................................................59 

APÊNDICE D – Questionários para os funcionários ...............................................60 

 



 9 

INTRODUÇÃO 

 

O tema geral deste trabalho é a gestão escolar na perspectiva 

democrática, com enfoque na participação da família na escola, na instância pública 

do Ensino Fundamental. Neste sentido, buscamos uma análise teórica das 

mudanças que ocorreram na família no decorrer do tempo. Foi levantada a 

importância da construção da parceria entre a instituição familiar e a escolar, para 

que a última possa conhecer a realidade dos alunos e possibilitar o desenvolvimento 

de um ambiente saudável para todos os envolvidos. Assim, optamos por analisar e 

acompanhar uma escola acerca da organização pedagógica e da concepção de 

gestão e participação da comunidade e, delinear os espaços que a instituição abre à 

participação dos pais. 

Por meio desta temática foram desenvolvidos conceitos referentes à 

gestão escolar e sua função dentro da instituição. A proposta era compreender as 

funções da família no ambiente educativo, dentro e fora dele.  É importante também, 

nesta perspectiva, identificar a relação estabelecida entre ambas às instituições, 

como forma de contribuir para o melhor funcionamento, organização e 

desenvolvimento que se projetam ao bom desempenho dos alunos. 

Estudar a gestão é de extrema importância para a formação do 

Pedagogo, pois é a partir de sua postura que se dá o andamento dos diferentes 

setores da escola, ou seja, de acordo com o modelo de gestão adotado pela escola, 

será o nível de envolvimento dos pais e da comunidade. 

O interesse pelo tema surgiu a partir de várias disciplinas que 

propuseram discussões e reflexões acerca da temática família durante o curso de 

pedagogia. Foi analisada a diversidade estrutural desta instituição social e, assim, 

despertou a curiosidade em saber se realmente a família exerce alguma influência 

no desenvolvimento do aluno e sua relevância na participação no cotidiano escolar. 

A solução para esta indagação seria por meio da proposta desta pesquisa em 

compreender como se executa gestão democrática nas escolas estaduais.  

Pensando em discutir o tema com mais propriedade, senti interesse 

e a necessidade de aprofundamento sobre o assunto, para entender mais sobre os 

assuntos relativos à gestão como espaço participativo nas escolas estaduais.  

Tendo em vista o tema escolhido, suscitamos alguns 

questionamentos: 
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1. Qual a influência que a família exerce na escola? E na 
vida do aluno? Qual a importância da participação dos 
pais? 
2. Quais as “oportunidades”, que os pais e a comunidade, 
têm de participar das tomadas de decisões na escola? 
3. Qual a visão que a escola tem de gestão democrática? 

 

Para responder às questões, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas voltadas a textos relacionados ao tema. Esta foi enriquecida com uma 

pesquisa de campo, com abordagem empírica, em que optamos por uma coleta de 

dados por meio de entrevistas e questionários abertos propostos aos pais, alunos, 

pedagogos, diretora e equipe de apoio.  

Por fim, interpretamos os dados e formulamos alguns gráficos, para 

o melhor entendimento e reflexão das informações coletadas. Dentre os estudiosos 

que embasaram a discussão teórica estão: Engels (1995), Paro (1996,1997 e 2001), 

Dourado(2003), Paraná (2008), entre outros.  

A estrutura do trabalho foi organizada em três capítulos. No capitulo 

1, destacamos a origem da família, as mudanças que ocorreram com o passar do 

tempo e a sua concepção atual no Brasil. 

No capitulo 2, abordamos as mudanças no processo de gestão da 

escola ao longo da história e também os espaços legais que nos levam a gestão 

democrática, com o objetivo da participação de todos. 

No capitulo 3, trazemos a análise da pesquisa de campo, com a 

coleta de dados da escola, de modo a refletir acerca do ponto de vista de cada 

grupo entrevistado (alunos, pedagogos, Educadores não docentes diretora e pais), 

que envolve a gestão escolar.  

A pesquisa nos mostrou que há muitos espaços estabelecidos pela 

Legislação para a participação da comunidade e, principalmente, dos pais no 

cotidiano das escolas. Enfatizamos também a grande importância da gestão 

acontecer de maneira compartilhada e dos pais terem a consciência desta, que se 

reflete no desenvolvimento dos alunos e da escola. Apesar de ainda haver muitos 

desafios para serem superados, para que a gestão realmente se constitua como 

democrática, percebemos que há possibilidade dela se concretizar. Tudo depende 

da postura e envolvimento de seus membros. 
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CAPÍTULO 1 – CONCEPÇÃO FAMILIAR 

 

Neste capítulo, o intuito é apresentar a origem da familiar e destacar 

as mudanças que ocorreram em sua estrutura com os passar do tempo. Será 

abordada também, a concepção atual de família no Brasil e qual a importância dela 

na escola.  

 

1.1 ORIGEM DA FAMILIA 

 

De acordo com Paulo (2011) as famílias variaram muito em sua 

forma e estrutura no decorrer da história. Produzida culturalmente, tem modificado 

sua estrutura, sua função e seu significado social, conforme a época e a 

localidade. 

Segundo Engels (1995), com o passar dos séculos, a família 

mudou de feições: suas regras de constituição se alteraram. Deste modo, 

acrescidas de outros fatores, surgem outros grupos que vão além do grupo 

familiar. Estes dão origem à agricultura voltada para o comércio, à indústria e um 

contato forçado com outros povos, por meio da expansão do território e da guerra. 

Esta mudança é também, decorrente sistema de troca, de compra e venda que 

chega até nossos dias como uma atividade comercial. 

A família, em seu modelo primitivo, é baseada em uma economia 

de subsistência e reprodução da espécie, onde os grupos são organizados de 

acordo com os interesses em comum. A ordem social é determinada pelos laços 

de parentesco, na qual a produtividade do trabalho aumenta cada vez mais, de 

modo a formar as propriedades privadas. Este tipo de família é, na denominação 

de Engels (1995), a família consanguínea. Nela os descendentes de cada 

geração são irmãos e irmãs, maridos e mulheres uns dos outros. Este tipo de 

configuração familiar era encontrado na Polinésia e na Península de Malaca, 

como bem afirma Paulo (2011). 

O modelo de família punaluana, que quer dizer, companheiro 

íntimo, (ENGELS, 1995), surgiu com o progresso da organização familiar 

consanguínea, que apesar de ainda haver o casamento entre vários homens e 

mulheres em comuns, os irmãos uterinos são excluídos dessa relação, ou seja, 

não pode haver casamento entre eles.  
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Porém, ainda não se pode saber com certeza quem é o pai da 

criança, somente a mãe. Por isso é que se reconhece apenas a linhagem 

materna. Esses são de origem norte-americana e da região da África, da 

Austrália e da Índia (PAULO, 2011). 

Apesar dos casamentos acontecerem em grupos, ou seja, os 

homens com várias mulheres e as mulheres com vários homens, o sexo 

masculino tinha, dentre muitas, uma mulher principal. O mesmo acontecia com 

as mulheres. Na medida em que o número de irmãos aumentava, em 

consequência da proibição do casamento entre parentes consanguíneos, 

acabaram sendo substituídos pela família pré-monogamica, que, mesmo por 

questões econômicas, o homem passa a viver com apenas uma mulher, porém é 

de seu direito a poligamia e a infidelidade. A mulher, por sua vez, obedecia a 

uma rigorosa fidelidade, determinada pela religiosidade (ENGELS, 1995). 

Nesta forma de família torna-se cada vez mais difícil encontrar 

uma mulher para se casar. A solução encontrada por muitos foi o rapto ou a 

compra de mulheres. Em tribos americanas, os casamentos eram arranjados 

pelas mães, e os noivos se conheciam somente no dia do casamento. Esta 

tradição regia que o homem atribuía presentes para a família da noiva até o dia 

do casamento, como forma de pagamento. Porém a união era desfeita em 

acordo com os cônjuges. Na organização familiar, as mulheres tinham poder 

absoluto. Agora, não só a mãe era reconhecida, mas o pai também era autêntico. 

Com a criação de gado, carneiros, porcos e a domesticação de 

animais em abundância, as famílias começaram a acumular riquezas. Segundo 

Prado (1981), as mulheres contribuíram muito para que isso acontecesse, pois 

elas recolhiam os filhotes de animais recém-nascidos e alimentava-os com seu 

próprio leite, assim domesticando-os. 

Com o aumento do trabalho, foi necessário, além de contratar 

pessoas para trabalhar na propriedade, dividir as tarefas com os membros da 

família. As mulheres, além de domesticar os animais, eram responsáveis por 

selecionarem as melhores plantas para o cultivo da maneira adequada para 

resistir ao calor. “As mulheres exerciam o controle das principais técnicas de 

sobrevivência [...] e por isso detinham um grande poder. Daí o sistema matrilinear 

da estrutura familiar”. (PRADO, 1981, p. 56). 
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Neste sistema de casamento pré monogâmico, em caso de 

separação, os homens levam consigo os instrumentos de trabalho e todo o 

alimento. A mulher ficava com os seus utensílios domésticos e os filhos não 

podiam herdar nada do pai, afirma Engels (1995). 

Com o aumento da riqueza, o homem se tornou cada vez mais 

importante na família, pois detinha o maior número de bens, de modo a fazer 

com que surgisse a ideia de reverter os bens aos filhos. Porém, era improvável 

que a linhagem continuasse a ser considerada materna. Foi assim que excluiu- 

se o direito materno e passou apenas a considerar o direito hereditário paterno, 

pela linhagem e descendência masculina. 

 

A derrota do direito materno foi à derrota do sexo feminino na história 
universal. O homem tomou posse também da direção da casa, ao 
passo que a mulher foi degradada, convertida e servidora, em 
escrava do prazer do homem e em mero instrumento de reprodução. 
Esse rebaixamento da condição da mulher, tal como aparece 
abertamente sobre tudo entre os gregos dos tempos heroicos e ainda 
mais nos tempos clássicos, tem sido gradualmente retocado, 
dissimulado e, em alguns lugares, ate revestido de formas mais 
suaves, mas de modo algum eliminado (ENGELS, 1995, p. 67). 

 

Prado (1981), diz que essa família patriarcal se fundamenta na 

escravidão doméstica da mulher, e as crianças também eram consideradas 

propriedade exclusiva do pai. Este tinha o direito de vendê-las, escravizá-las e, 

até mesmo, domínio sobre sua vida ou morte. 

 

Na família patriarcal, as práticas sociais como a submissão da 
mulher e casamento entre parentes eram consideradas como forma 
de demonstrar a importância da linhagem e de seu contexto histórico 
dentro da sociedade da época (JOSÉ FILHO, 1998, p. 47). 

 

Com a degradação da imagem da mulher, danificou-se também a 

imagem do homem. Assim surgiu organização familiar baseada na monogamia.  

Engels (1995) afirma que esta família não é baseada n a união amorosa entre o 

homem e a mulher, mas sim, estabelecida em leis que impuseram obrigações ao 

marido, ao cumprimento de deveres conjugais. 

 

A monogamia foi um grande processo histórico, mas ao mesmo 
tempo, inaugurou juntamente com a escravidão, e as riquezas 
privadas, aquele período que dura até nossos dias, no qual, cada 
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progresso é simultaneamente um relativo retrocesso e no qual o 
bem-estar e o desenvolvimento de uns se realizam a custa da dor e 
da repressão de outros. Ela é a forma celular da sociedade civilizada, 
na qual já podemos estudar a natureza das oposições e das 
contradições que atingem seu pleno desenvolvimento essa 
sociedade (ENGELS, 1995, p. 76). 
 
 

Assim, de acordo com Bock (2001): 
 

Vamos percebendo que a família, como a que conhecemos hoje, não 
é uma organização natural, nem uma determinação divina. A 
organização familiar transforma-se no decorrer da historia do 
homem. A família está inserida na base material da sociedade ou, 
dito de outro modo, as condições históricas e as mudanças sociais 
determinam a forma como a família irá se organizar para cumprir sua 
função social (BOCK, 2001 apud PAULO, 2011). 

 

A família, presente em todas as sociedades, é o primeiro ambiente 

de socialização do individuo, responsável pela transmissão de valores, crenças, 

ideias e significados presentes nestas organizações (DESSEN; POLÔNIA, 2007). 

Enfatiza-se que é por meio das relações familiares que acontecem as 

transformações sociais, pois elas influenciam as interações futuras, juntamente com 

os diferentes ambientes que compõem a sociedade, dentre eles a escola, que 

contribui para o desenvolvimento da pessoa. 

 

1.1.1 Concepção Atual de Familia no Brasil 

 

De acordo com Chilleto (2007), as transformações sociais, 

econômicas tecnológicas e políticas que ocorrem no mundo, afetam o 

comportamento dos indivíduos e atingem a vida privada das pessoas e, 

consequentemente, a família. 

Quando pensamos em família, logo vem em nosso pensamento um 

grupo social pequeno formado por um casal e seus filhos, Paulo (2011). Porém, 

hoje, delimitar o conceito de família é um grande desafio.  

 

O próprio conceito de família e a configuração dela têm evoluído para 
retrata as relações que se estabelecem na sociedade atual. Não 
existe uma configuração familiar ideal, porque são inúmeras as 
combinações e formas de interação entre os indivíduos que 
constituem os diferentes tipos de famílias contemporâneas: nuclear, 
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tradicional, recasadas, monoparentais, homossexuais, dentre outras 
combinações (DESSEN; POLÔNIA, 2007, p. 23). 

 

Diante disso a Constituição Federal de 1988  deixa de ter um modelo 

exclusivo de família, aquela fundamentada no matrimônio, e passa a abranger, além 

da família matrimonial, as entidades familiares (união estável e família 

monoparental). 

 

Art.226. A família, base da sociedade tem especial proteção do 
Estado. 
§1º - O casamento civil é gratuita a celebração. 
§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 
estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a 
lei facilitar sua conversão em casamento. 
§4º- Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes (BRASIL, 1988). 

 

Assim a pluralidade da organização familiar foi normatizada, 

reconhece o direito de família diante de suas várias formas de entidade, em prol da 

dignidade da pessoa humana e não só das instituições fundamentadas no 

casamento. A família constitucionalizada representou uma etapa que enfatizou o 

reconhecimento jurídico nos fatos sociais que não estavam no código: a família 

contemporânea (CHILETO, 2007). 

Com o avanço da industrialização e a urbanização, no século XX, 

além do ingresso da mulher no mercado de trabalho e o progresso da ciência, que 

ajudou a controlar a capacidade de procriação, houve uma aceleração no processo 

de mudança na instituição familiar. Por isso, hoje existem vários tipos de estruturas 

familiares, de acordo com a necessidade e a realidade em que está inserida na 

sociedade. 

 

Atualmente as famílias são formadas por diversas estruturas: por 
exemplo, há mães solteiras com seus filhos; pais com filhos adotivos; 
famílias formadas por casais que já tiveram outros casamentos com 
filhos e decidiram ter outros filhos dessa união; temos ainda famílias 
formadas por um casal e um “animal de estimação”... e, também, se 
questiona se podemos considerar família o solteiro adulto que vive 
sozinho (NASCIMENTO, 2006, p. 11). 

 

Segundo Prado (1985), existe também as famílias que vivem em 

comunidade, seguindo um caráter político e ideológico, em busca de revolucionar 
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sua realidade. Famílias no qual o pai e mãe realizam os mesmos trabalhos 

domésticos. Outras que se iniciam sem nenhum amparo legal, somente se 

oficializam depois de terem filho, ou preferem nem mesmo ter filhos. Ainda a união 

de homossexuais, ou seja, pessoas de mesmo sexo, que vivem juntas e adotam 

filhos. 

Independente da sua estruturação, a família deixa de ter como 

função primordial a transmissão de patrimônio, pelos membros estarem ligados 

biologicamente. Passa-se a falar de sua função social, ou seja, dos valores 

existentes como instrumento capaz de buscar a dignidade humana e, assim, 

desenvolver e definir a personalidade de seus membros, tendo como base para o 

desenvolvimento a união o respeito, a solidariedade e o afeto (PAULO, 2011). 

 

Uma família é não só um tecido fundamental de ralações, mas 

também um conjunto de papéis definidos. A organização da vida 

familiar depende do que a sociedade através de seus usos e 

costumes espera de um pai, de uma mãe, dos filhos, de todos seus 

membros, enfim. Nem sempre, porém, a opinião geral é unânime, o 

que resulta em formas diversas de família além do modelo social 

preconizado e valorizado (PRADO, 1981, p. 23). 

 

Assim há uma alteração na escala de valores. Deixa-se de lado a 

hierarquia de modo a prevalecer à democracia e envolvimento de todos os seus 

membros nas decisões. Outra modificação que podemos perceber é em relação à 

divisão do trabalho dentro do lar. Com a mulher e o homem inseridos no mercado de 

trabalho, as funções domésticas deixam de ser atribuídas apenas ao sexo feminino e 

o masculino muda seu espaço no interior da família (SIMIONATO &OLIVEIRA, 

2003). 

A partir do século XX, com as transformações que ocorreram no 

quadro familiar, há também o desenvolvimento da instituição escolar. A esta se 

atribui funções que, antes, eram exclusivamente da família e agora passam a ser 

também da escola. 

 

O aprendizado não mais se dava dentro da família e o aumento da 

família e o aumento da escolarização remete a transformação muito 

mais profunda quando então, mais do que uma socialização dos 

aprendizados, é um aprendizado da sociedade. Ao ser liberada de 

promover a educação, a família transfere para a escola o 
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aprendizado da vida em sociedade (PROST apud FERREIRA, 2007, 

p. 87). 

 

Diante desta realidade, é possível ressaltar a extrema importância 

da família na organização social. Dentre suas várias funções é essencial que a 

família tenha consciência de seu papel, como principal educador de seus filhos e 

não transfira toda sua responsabilidade para a escola (FERREIRA, 2007). 

 

A importância da família é inquestionável, e sem a orientação na sua 

tarefa educacional para uma colaboração efetiva e evidente, a escola 

fracassará na sua função social. A escola hoje deixou de 

desempenhar tão somente a sua tarefa inicial de transmitir o 

conhecimento acumulado pela humanidade. A família transfere 

progressivamente os poderes educacionais dos pais para os 

professores e a escola, sem perceber que a função é insubstituível 

na educação da criança, sobre tudo para sua estabilidade emocional 

(FERREIRA, 2007, p. 89). 

 

Para Carvalho (2004), com a entrada dos pais e mães no trabalho 

fora de casa, a escola deixa de ser encarregada dos valores sociopolíticos e da 

qualificação para o trabalho e torna-se contexto central do desenvolvimento 

individual das crianças e jovens, inclusive emocional e socialmente. 

Com as mudanças que ocorreram na estrutura familiar nas últimas 

décadas, está cada vez mais difícil lidar com as diferenças existentes, 

principalmente na escola. É essencial que haja uma relação e até mesmo uma 

parceria entre a família e a escola. Esta interação implica em um colocar-se no lugar 

do outro, afinal, ambas são instituições fundamentais para desencadear os 

processos evolutivos da pessoa, de modo a atuar como propulsoras ou inibidoras do 

crescimento físico, intelectual, emocional e social. 

 

1. 1.1.1 A importância da família nos novos tempos 

 

A família proporciona ao indivíduo os meios de sobrevivência e é, 

assim, parte fundamental na sua formação. Assim, é possível perceber que a família 

tem papel insubstituível na educação. 
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A família do ponto de vista do individuo e da cultura, é um grupo tão 

importante que, na sua ausência, dizemos que a criança ou o 

adolescente precisam de uma “família substitua” ou devem ser 

abrigados em uma instituição que cumpra as funções materna e 

paterna (BOCK, 2002 apud MACHADO, 2008 p. 249).  

 

Machado (2008) discorre que a participação dos pais nas escolas 

podem trazer melhores soluções para os problemas que estas instituições escolas 

enfrentam, como forma de se mobilizarem e exigirem seus direitos. As autoras 

Biazzio e Lima (2009) afirmam que a construção do Projeto Politico Pedagógico 

(PPP) tem como alicerce a participação coletiva. Nele, todos têm direito de opinar 

sobre as decisões que irão ser tomadas. A família como parte indispensável deste 

processo, deve participar ativamente para que a escola consiga conhecer a 

realidade em que vai atuar, agir de maneira eficaz e assim deixar de ser apenas uma 

inciativa da coordenação da escola para assumir seu caráter integrador. 

Assim, de acordo com Biazzio e Lima (2009, p. 376): 

 

É necessário que se conheça a escola de forma profunda sob todos 

os aspectos, sejam de ordem financeira, administrativa, pedagógica, 

histórica e/ ou social; bem como identificar a população-alvo e sua 

realidade econômica, social e cultural. Em outras palavras, é o 

momento de se estabelecerem relações entre o fazer pedagógico e 

as questões sociais pertinentes ao cotidiano da comunidade intra e 

extraescolar. 

 

Os autores apresentam o PPP como o documento norteador da 

escola. Este tem em vista reflexões da realidade e tem como ponto de partida a 

instituição educativa. Ele, então, acaba por projetar encaminhamentos sobre os 

objetivos que a escola deve desenvolver. 

 

É através dele que serão traçadas as prioridades e as metas e 

estabelecidos os meios pelos quais se espera alcança-las. Torna-se 

ele um mapa em construção, que mostra o que vai ser feito, quando 

vai ser feito, de que maneira e por quem, mas, ao mesmo tempo, 

flexibiliza-se mediante as recorrências observadas no processo de 

sua operacionalização (BIAZZIO; LIMA, 2009, p. 375). 

 

Deste modo, os autores continuam falando que é pertinente envolver 

neste processo, uma reflexão da educação que se oferece, aonde é possível traçar 

o perfil de escola e de homem que se pretende formar e para que sociedade. É a 
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partir deste ponto de vista que o Projeto Politico-Pedagógico se estrutura e adota 

postura efetiva neste contexto. 

 

Neste sentido, as tomadas de decisão do grupo, fundamentada em 

sua realidade, é que regerão a ação pedagógica democrática da 

escola; e, em âmbito maior, refletirão no modelo de sociedade 

vigente, sendo espelho de transformação ou da afirmação desta 

(BIAZZIO; LIMA, 2009, p. 377). 

 

Cabe aqui ressaltar, que diante das mudanças que ocorreram na 

estrutura familiar, a escola precisa estar atenta às diversidades de ideias, culturas, 

economias e sociedades que a circundam. Portanto é possível afirmar que: 

 

[...] não há como conceber um projeto politico pedagógico da escola 

sem considerar a família como parte significativa no conjunto de suas 

deliberações e sem adoção de um plano eficiente de gestão com 

base na democracia. É necessário que a escola seja capaz de 

incorporar e considerar as pluralidades em nível de participação 

como um valioso instrumento para se pensar como instituição, 

tomando a leitura da realidade da comunidade como aliada no 

processo de intervenção e transformação [...] (BIAZZIO; LIMA, 2009, 

p. 382). 

 

Os autores defendem que “o projeto politico- pedagógico tem sido 

um forte aliado da escola na busca por uma educação de qualidade”. Junto a eles 

Machado (2008) reitera que na relação família-escola é preciso que a instituição 

educativa se torne um lugar aberto, onde todos podem falar, e assim, adotar um 

posicionamento de educação democrática\ coletiva. 
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CAPITULO 2 - GESTÃO EM PROCESSO DE MUDANÇA 

 

O objetivo deste capítulo é abordar, mesmo que brevemente, as 

mudanças no processo de gestão da escola. Para tanto, é necessário perpassar  

questões históricas, que levaram a adequação do termo “administração escolare” 

para “gestão escolar”, até pela discussão dos aspectos legais disponíveis, para que 

a gestão aconteça realmente de forma democrática, de modo a priorizar a 

participação de todos de maneira integral. 

 

2.1 RESGATE HISTÓRICO 

 

O sistema educacional brasileiro passou por modificações 

significativas quanto à regulamentação da educação e às práticas de gestão, na 

década de 1990. Devido ao avanço tecnológico, a globalização do capital e do 

trabalho, alguns aspectos organizacionais também foram alterados, especialmente 

aos novos papéis atribuídos aos professores, supervisores, coordenadores e 

orientadores educacionais (DOURADO, 2003). Com a criação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (1990), a reformulação na lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira – LDBEN (Lei n° 9394/96) e a Constituição Federal de 1988, 

criou-se espaços oficiais para a participação democrática, em esferas estaduais, 

municipais e escolares, afirma Oliveira (2001). Tal evidência proporcionou uma 

descentralização do poder, e consequentemente, “na minimização do papel do 

Estado no tocante ás políticas públicas”. (DOURADO, 2003, p. 152).  

O Estado de Minas Gerais foi o pioneiro neste modelo de gestão 

escolar, no qual programava em seus princípios às seguintes atuações (OLIVEIRA, 

2000): Autonomia da escola (financeira, administrativa e pedagógica), pois a direção 

da escola passou a ser estabelecida por escolhas da comunidade e o 

aperfeiçoamento dos profissionais da educação. 

 

Nos diferentes documentos referentes à implantação do colegiado 

escolar, encontrou-se um forte apelo à participação da comunidade 

nesse processo, participação definida como condição básica para 

repensar o papel da escola e das relações de trabalho no seu interior 

(SILVA, 2005 b, p.126). 
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Deste modo, cada município assume suas particularidades no 

sistema educacional, de modo a implementar a coletividade nas práticas do dia-a-

dia, para decidir qual o melhor caminho seguir. O Projeto Político Pedagógico (PPP) 

é o principal meio para expressar esses planejamentos e decisões (SILVA, 2005 b). 

Por isso é necessária à participação de toda a comunidade. 

Inicialmente a administração escolar estava relacionada à 

administração de empresas, no que diz respeito à “rígida relação à estrutura 

econômica da sociedade capitalista e sua superestrutura jurídica – política e 

cultural.” (SILVA, 2005 b) Suas semelhanças podem ser percebidas na estrutura 

organizacional e nas técnicas administrativas, a qual visa o bom funcionamento da 

instituição escolar. 

O termo “administração escolar”, foi utilizado até meados de 1970, 

afirma Ferreira (2009, p. 365), e dispõe que:  

 

A administração parece demasiadamente atrelada à influência dos 
Estudos da Economia aplicados e reproduzidos na área educacional 

[...]. Planejamento estratégico, planificações, setorização, 

especialização de serviços e, mais tarde, qualidade total, aplicados à 
escola e à educação, deixaram dessabores cunho não superados, 
implicando uma conotação tecnicista e relaciona ao gerenciamento. 

 

Libaneo (2004, p. 97), desta maneira destaca que: 

 

No campo da educação, a expressão organização escolar é 
frequentemente identificada como administração escolar, termo que 
tradicionalmente caracteriza os princípios e procedimentos referentes 
à ação de planejar o trabalho da escola, racionalizar o uso de 
recursos (materiais, financeiros, intelectuais), coordenar e controlar o 
trabalho das pessoas. 

 

Apesar de alguns autores considerarem os termos gestão e 

administração semelhantes, com o passar do tempo e devido à necessidade da 

escola se atrelar a novos posicionamentos, houve uma adequação ao termo, no qual 

se adota, então, “gestão escolar”. 
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2.2 GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR 

 

Visto que a escola é um espaço de formação dos seres humanos, 

ela deixa de ser voltada exclusivamente ao funcionamento, organização e estrutura. 

Deixa de relacionar-se diretamente à administração e passa a ser voltada ao 

conhecimento. Diante disto, há uma preferência pelo termo “gestão escolar”, que 

indica uma organização baseada em relações de compartilhamento e coletividade, e 

assim, todos precisam participar. 

Ferreira (2009, p. 365), aponta: 

 

Gestão por sua vez, parece-me um sentido mais amplo e 

descomprometido com essa conotação já explicitada. Entendendo-
a como um processo iminentemente político, pautado nas escolhas, 

cultural e coletivo, a partir do qual se viabiliza a educação e a escola. 

 

Segundo Libaneo (2004), atualmente, com a reestruturação 

produtiva capitalista, as escolas são condicionadas a cumprirem políticas 

educacionais em seu processo formativo, que atendam aos interesses dos mercados 

e do Estado gestor. Com isso, são necessárias alterações nos currículos, nas formas 

de gestão escolar, na nova formação geral e profissional dos alunos. Além disto é 

preciso reconsiderar e adotar uma postura diferenciada em relação à função e 

responsabilidade dos professores e, também, nas formas de participação da família. 

Para atender estas transformações, a escola precisa ter uma postura 

que possibilite o contato dos alunos com a cultura gerada pela tecnologia, ciência e 

linguagem. A instituição de não pode limitar-se em apenas passar conteúdos com 

livros didáticos. Ela é um espaço de representações da realidade e tem o papel de 

desenvolver nos alunos as habilidades cognitivas nas quais eles sejam capazes de 

compreender e criticar as mensagens oferecidas pela vida cotidiana. A escola 

precisa articular a capacidade dos alunos de receber informações, bem como a de 

produzi-la, de modo a considerar os alunos sujeitos do seu próprio conhecimento e 

prepara-los para enfrentar as exigências da sociedade contemporânea (KUENZER, 

1998). 

 

Isto significa que ao educador compete buscar nas demais áreas do 

conhecimento as necessárias ferramentas para construir categorias 

de análise que lhe permita apreender e compreender as diferentes 
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concepções e práticas pedagógicas, strictu e lato sensu, que se 

desenvolvem nas relações sociais e produtivas de cada época; 

transformar o conhecimento social e historicamente produzido em 

saber escolar, selecionando e organizando conteúdos a serem 

trabalhados através de formas metodológicas adequadas; construir 

formas de organização e gestão dos sistemas de ensino nos vários 

níveis e modalidades; e, finalmente, no fazer deste processo de 

produção de conhecimento, sempre coletivo, participar como um dos 

atores da organização de projetos educativos, escolares e não 

escolares, que expressem o desejo coletivo da sociedade 

(KUENZER,1998,p. 2). 

 

A escola pública, em nossa sociedade, tem o objetivo de formar 

cidadãos críticos, éticos, solidários e participativos. “A interligação e a apropriação 

desses saberes pelos estudantes e pela comunidade local representam um 

elemento decisivo para o processo de democratização da própria sociedade” (LIMA; 

SILVA, 2008, p. 14). Assim, “considerar as politicas educacionais em suas relações 

com a prática da gestão escolar significa, portanto, levar em conta a democratização 

da gestão de nossas escolas”, afirma Paro (2008). 

Diante disto, é imprescindível assumir a importância da escola como 

formadora de indivíduos para uma vida digna e para a transformação da realidade. 

Por isso, a população precisa lutar em prol do desenvolvimento da escola, 

colocando-a a serviço de toda a comunidade. Com este caráter democrático, 

ressalta Libaneo (2004), as escolas são responsáveis por tarefas sociais e éticas e 

precisam criar meios de desenvolver uma estrutura organizacional que auxilie no 

processo de gestão e nas tomadas de decisões.  

 

[...] a presença ou ausência de certas características organizacionais 
das escolas-tais como o estilo de direção, grau de responsabilidade, 
a participação coletiva, o currículo, a responsabilidade profissional, o 
nível de preparo profissional dos professores- são determinantes da 
sua eficácia e do nível de aperfeiçoamento escolar dos alunos 
(LIBANEO, 2004, p. 32). 

 

Paro (2008) explica que a “democracia” não se resume meramente 

aos aspectos eleitorais, mas “[...] deve ser entendida como mediação para a 

realização da convivência pacifica e livre entre indivíduos e grupos na mesma 

sociedade”. Ou seja, apesar de cada um ter seus interesses e vontades, é preciso 

aceitar a condição de sujeito de seu semelhante. 
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[...] a gestão democrática [...] consiste em agir coletivamente, 
considerando-se os diferentes saberes, por escolhas assumidas a 
partir de objetivos que visam o bem-estar de todos, em meio a 
conflitos, com certeza, porém, em ambiente onde a palavra circule 
(FERREIRA, 2009, p. 365). 

 

Neste contexto a gestão da escola pública define-se como um 

ambiente de interação e colocação de seus membros para a democratização da 

mesma, para que, efetivamente, haja a participação nas tomadas de decisões 

(LIMA; SILVA, 2008, p. 15).  

Libâneo (2004, p. 100) menciona que a organização escolar é 

baseada nos princípios e métodos que se referem ao planejamento e tudo que 

desencadeia o desenvolvimento da escola, como destaque os principais objetivos da 

organização e gestão. São eles:  

 

a) Promover condições, os meios e todos os recursos necessários 
ao ótimo funcionamento da escola e do trabalho em sala de aula; 

b) Promover o envolvimento das pessoas no trabalho por meio da 
participação e fazer o acompanhamento e avaliação desta 
participação, tendo como referência os objetivos da 
aprendizagem; 

c) Garantir a realização da aprendizagem de todos os alunos; 

 

Fundamentada na gestão democrática, o princípio da organização 

escolar é a formação do Colegiado Escolar (SILVA, 2005b). Esse deve ser composto 

por pessoas que representam cada segmento da escola (pais, alunos, professores, 

funcionários, coordenação e comunidade), e devem ser norteados pelo diretor da 

instituição. 

 

O Colegiado Escolar, na perspectiva da gestão democrática, não 
significa estar somente a serviço de situações emergenciais ou, 
ainda, servindo apenas para dar seu aval a decisões mais polêmicas 
ou conflituosas, mas, sua função principal é de estar 
permanentemente constituído e atuante, garantindo, pela sua prática, 
a formação democrática de seus membros e a vivência cidadã 

(SILVA, 2005b, p. 54). 

 

Esta participação garante uma gestão democrática na escola e 

promove a aproximação entre professores, alunos e pais em espaços que se 

definem coletivamente os rumos dos trabalhos na instituição. A principal caraterística 
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deste modelo de gestão é a autonomia, fator indispensável ao trabalho em grupo. 

Este conceito significa o poder da instituição de traçar suas próprias metas e sua 

forma de organização particular (LIBANEO, 2004). Porém, não podemos esquecer 

que essa autonomia pode ser relativa. É preciso considerar que as escolas públicas 

integram um sistema escolar e devem obedecer às politicas públicas. As instituições 

são submetidas às normas e às legislações de instâncias superiores, por exemplo, 

ao Estado ou às Secretarias de Educação. 

 

[...] Como fenômeno social, a educação do individuo não é assunto 

que toca somente a seus interesses individuais, mas aos de toda a 

sociedade. Por isso, é justo que a escolha do que são mínimos 

necessários para sua formação como cidadão não se restringe ao 

âmbito individual ou local, mas seja determinado também no âmbito 

da organização social mais ampla. Assim, não se pode pretender 

substituir o Estado, como representante, que deve ser, dos 

interesses da sociedade, em sua obrigação de promover parâmetros 

e mínimos curriculares, que garantam a adequada atuação histórico-

cultural dos cidadãos (PARO, 2001, p.114). 

 

Assim Paro (2001), afirma que a partir das diretrizes determinadas 

pelo sistema, cada instituição escolar se organiza da melhor forma, de acordo com 

suas particularidades, sem deixar de lado a participação e a importância de todos os 

agentes em suas ações. 

Quando se faz referência à “gestão democrática na escola” parece 

ser obvio a participação da comunidade no dito processo. Porém , quando vista na 

realidade, esta relação é tratada com um caráter de exterioridade à democracia na 

unidade escolar, no qual a população é participativa apenas como subordinados, 

afirma Paro (1997b). Por isso, Libaneo (2004), ressalta que o trabalho em equipe 

não deve ser liderado exclusivamente por coordenadores e diretores, mas sim, 

encarado como uma prática de envolvimento de toda a comunidade escolar, de 

modo a assegurar a qualidade de ensino. 

 

2.3 ESPAÇOS LEGAIS PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

Toda unidade escolar necessita de uma estrutura organizacional 

interna, estabelecida por regime ou legislação municipal ou estadual. Esta 

organização esta vinculada às  diferentes responsabilidades e relacionamentos entre 
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os diversos setores da escola, ou seja, ponto essencial para uma gestão 

democrática, afirmam Libâneo, Oliveira e Toschi (2007). A inserção e participação da 

comunidade no âmbito da escola levou à criação dos colegiados escolares, que 

definiu como primordial esta participação e a relação de trabalho no interior da 

escola. 

Dourado (2003, p. 154) diz que assim, o processo de decisão e 

execução é descentralizado, “implicando o estabelecimento de competências e 

responsabilidades garantidos por meio de mecanismos de participação [...] das 

praticas educativas, portanto, há uma divisão de responsabilidades”. 

 

Entre esses canais de participação, as APMFs, os Conselhos 

Escolares e os Grêmios Estudantis, que são de grande notoriedade e 

importância. Essas instâncias colegiadas são escolhidas pela 

comunidade escolar de maneira democrática através de eleições 

diretas, onde seus pares é que decidem. E tem um papel de grande 

relevância nas escolas se realizar seu verdadeiro papel de 

colaborador nas instituições publica (DOURADO, 2003, p. 154). 

 

O Conselho escolar é composto por docentes, especialistas em 

educação, funcionários, alunos e pais, que geralmente são os responsáveis por 

tratar dos aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos. É o espaço onde 

todos têm o direito de opinar nas decisões tomadas. Este órgão objetiva, em linhas 

gerais, democratizar as relações no âmbito da escola por visar à qualidade de 

ensino e promover a articulação entre os segmentos da comunidade escolar e os 

setores da escola para assim, garantir sua função de ensinar, afirma Libaneo (2004). 

Como órgão máximo de representação da gestão democrática, os 

Conselhos Escolares são amparados pela LDBEN 9394/96 em seu artigo 14, 

designando-o as seguintes funções: 

 

Deliberativa: decidir, deliberar, aprovar e elaborar nos casos de sua 
competência. 
Consultiva: opinar, emitir parecer, discutir, participar. 
Fiscal: fiscalizar, acompanhar, supervisionar, aprovar prestação de 
contas. 
Mobilizadora: apoiar, avaliar, promover, estimular e outros não 
incluídos acima (LIMA; SILVA, 2008, p. 21). 
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Entendido como espaço de discussões, o Conselho Escolar, 

incentiva funcionários, alunos e professores a exporem seus interesses e sugestões. 

Por isso, muitas vezes, há contradições de desejos. É pertinente ressaltar que nem 

sempre é possível atender às atribuições de seus membros. Então, a direção, 

juntamente com a equipe de especialistas e administrativos, coordenam, organizam 

e gerenciam todas as atividades da escola, de acordo com as leis , regulamentos, de 

modo a atender todas as determinações dos órgão superiores (LIBANEO, 2004). 

A Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) é 

representada por pais, mestres e funcionários. Funciona por intermédio de uma 

Assembleia Geral. Como discutido anteriormente, a família têm papel fundamental 

para a melhoria da qualidade de ensino. A APMF é, exatamente, a instância 

promove efetivamente a participação dos pais na escola (LIMA; SILVA, 2008). Entre 

seus objetivos estão: 

 

1. Discutir, colocar e decidir sobre as ações para assistência ao 

educando, para o aprimoramento do ensino e para a integração da 

família-escola-comunidade. 

2. Integrar a comunidade no contexto escolar, discutindo a politica 

educacional, visando sempre à realidade dessa mesma comunidade. 

3. Representar os reais interesses da comunidade e dos pais dos 

alunos junto à escola, contribuindo para a melhoria do ensino e para 

a adequação efetiva dos planos curriculares. 

4. Promover o entrosamento entre pais, alunos, professores e 

membros da comunidade, através de atividades educacionais, 

culturais, sociais e esportivas. 

5. Contribuir para a melhoria e conservação das instalações e 

equipamentos do estabelecimento escolar, sempre dentro de critérios 

de prioridade e tendo em vista o benefício dos educandos (LIMA; 

SILVA, 2008, 19). 

 

O Grêmio Estudantil é o órgão representativo dos alunos das 

escolas. Criado pela Lei Federal nº 7398-85, dispõe que: 

 

Art. 1º Aos estudantes dos Estabelecimentos de Ensino de 1º e 2º 

graus fica assegurada a organização de Estudantes como entidades 

autônomas representativas dos interesses dos estudantes 

secundaristas com finalidades educacionais, culturais, cívicas 

esportivas e sociais.  

[...] 
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§ 2º A organização, o funcionamento e as atividades dos Grêmio s 

serão estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em Assembleia 

Geral do corpo discente de cada Estabelecimento de Ensino 

convocada para este fim.  

§ 3º A aprovação dos estatutos, e a escolha dos dirigentes e dos 

representantes do Grêmio Estudantil serão realizadas pelo voto 

direto e secreto de cada estudante e observando-se no que 

couberem, as normas da legislação eleitoral (BRASIL, 1985). 

 

Pode-se ressaltar a necessidade da comunidade participar 

efetivamente da gestão, não apenas na tomada  das decisões, mas também em seu 

processo como um todo. Deste modo, o trabalho se configura para que seus 

interesses sejam contemplados com autonomia e a participação de todos seja ativa 

no que se diz respeito a seus objetivos e na forma de alcançá-los.  

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB n. 9394\96, BRASIL, 1996) 

assegura sobre a autonomia das escolas: 

 

Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 

publicas de educação básica que os integram progressivos graus de 

autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 

observadas as normas gerais de direito financeiro publico (BRASIL, 

1996). 

 

Paro (2001), em seus escritos, estabelece que para entender da 

melhor maneira a autonomia escolar, é pertinente dividi-la em duas dimensões de 

autonomia: a administrativa e a pedagógica. 

O mesmo autor afirma que a autonomia pedagógica é baseada na 

liberdade que escola tem de escolher conteúdos e métodos de ensino, tendo em 

vista que há certa imprevisibilidade no decorrer do conteúdo, no qual o professor 

precisa ter flexibilidade, para não comprometer o processo. 

O autor também trabalha com este conceito, no que diz respeito aos 

diversos arranjos que a escola pode ter para a transmissão das diferentes culturas. 

Sabe-se que a escola não dá conta de abordar todas, portanto, é necessário que se 

faça uma seleção de conteúdos culturais previstos no currículo, de modo que sejam 

articulados aos outros saberes. Cada escola assume suas peculiaridades de acordo 

com sua região e seus membros. 

Porém, Paro (2001) ressalta que, apesar da autonomia que a escola 

possui, o Estado precisa assumir uma postura de coordenar e estabelecer limites, 
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pois a educação, entendida como um fenômeno social trata de interesses de toda a 

sociedade. Para tanto, devem ser estabelecidos conteúdos mínimos para a 

formação dos indivíduos como cidadãos. 

 

[...] não se pode pretender substituir o Estado, como representante, 

que deve ser, dos interesses da sociedade, em sua obrigação de 

promover parâmetros mínimos curriculares, que garantam a 

adequada atualização histórico-cultural dos cidadãos. Também os 

métodos escolares não podem ser deixados inteiramente ao arbítrio 

das escolas, sem que, socialmente, sejam estabelecidas regras 

mínimas de comunicação e convivência que traduzam o processo 

histórico conseguido ao assunto (PARO, 2001, p. 114). 

 

O segundo conceito que Paro (2001) destaca é a autonomia 

administrativa. Está ligada aos recursos que o Estado disponibiliza às escolas para 

fins educativos. Vale lembrar que assim como a autonomia pedagógica, esta outra 

também possui limites estabelecidos pelo Estado. Sobre o assunto Paro (2001, p. 

115), deixa claro que: 

 

[...] Isso significa que gerir os recursos com autonomia não implica 
utiliza-los apenas da forma que os professores e diretores 
consideram mais convenientes. Significa que, a partir de diretrizes 
gerais traçadas pelo sistema, cada unidade escolar imprime à sua 
gestão uma forma mais adequada a suas peculiaridades. 

 

Não adianta apenas a comunidade participar. Paro (2001) ressalta 

que é preciso que esta participação tenha condições de se tornar realidade. É 

preciso admitir que, para que de fato possa acontecer à participação da comunidade 

na gestão, é preciso enfrentar as inúmeras dificuldades que os membros podem se 

deparar e, além disso, não sucumbir diante delas. 

Paro (2007) afirma que é de extrema necessidade a educação, 

desde o princípio, ser voltada para a democracia, ou seja, para a formação de 

cidadãos “titulares de direito” e “criadores de novos direitos”. 

 

Na verdade, o que muitos estranham é que hoje a escola não deve 
se restringir à mera veiculação de informações a que ela se dedicava 
no passado. As chamadas “novas” funções da escola são 
necessárias e importantes não apenas porque os tempos mudaram, 
mas porque se supõe que a educação é formação do cidadão em 
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sua integralidade, não apenas na dotação de informações (PARO, 
2007, p. 39). 

 

Além da estrutura didática da escola, podemos observar também 

sua estrutura administrativa, ou seja, a maneira como cada escola se organiza para 

atingir seus objetivos, com base na distribuição de poder em seu interior. 

Apesar de várias formas de organização, de maneira geral, as 

escolas são estruturadas no formato piramidal, como afirma Paro (2007). A direção 

fica no topo, abaixo estão os coordenadores pedagógicos, que prestam assistência 

aos professores; a seguir vêm os docentes, depois, os alunos; e ao final são 

classificados, igualitariamente, os funcionários não docentes, secretários e os 

relacionados a serviços de apoio (vigias, cozinheiras...). Os sistemas escolares 

contam, ainda, com a atuação do conselho escolar, das APMFs e o Grêmio 

Estudantil. 

Silva (2005b) ressalta acerca da grande dificuldade de conseguir 

candidatos em participar no colegiado da escola, ou seja, um quadro de pais ou 

responsáveis e de alunos.  

Para Paro (1997a), falar das potencialidades e dos obstáculos da 

participação dos pais na escola exige citar condicionantes internos à unidade 

escolar: os materiais institucionais, políticos sociais e ideológicos. 

Em relação aos condicionantes materiais, desenvolve-se a questão 

referente à: falta de materiais didáticos, espaço físico impróprio para suas funções, 

móveis deteriorados, formação inadequada dos docentes e falta de professores. Não 

se pode ignorar que a ausência destas condições pode contribuir para que as 

mudanças sejam desfavorecidas. Paro (1997a) ressalta ainda a importância das 

reuniões com os representantes no conselho de escola. Porém, muitas instituições 

se deparam com dificuldade pela falta de espaço adequado (salão ou auditório) para 

as reuniões, que muitas vezes são realizadas em lugares impróprios, e 

consequentemente, afasta-se da comunidade. Entretanto, essa não pode ser uma 

desculpa para o não desenvolvimento destas ações. É  neste momento de 

dificuldade que os pais e toda a comunidade escolar devem se envolver para 

influírem nas decisões para a resolução do problema. 
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Deparamo-nos também com os condicionantes institucionais, que 

englobam o caráter hierárquico da distribuição da autoridade, desfavoráveis do 

envolvimento democrático e participativo.  

O diretor, como autoridade máxima dentro dessa instituição, 

concedida por meio de concursos e responsável por prestar esclarecimentos não 

apenas ao Estado, mas à Associação de Pais e Mestres e Funcionários e ao 

Conselho da Escola, não pode considerar estas instâncias apenas como instituições 

formais. Se assim o fizer, estes espaços deixam de ser locais significativos na 

tomada de decisões no processo de democratização da escola. 

Porém, ter o diretor como o responsável último da escola o torna 

também o primeiro culpado pela ineficiência da escola. Deste modo, o alvo de todas 

as acusações passa a ser ele e “por isso, uma real consciência critica da situação 

por parte dos diretores deveria fazê-los revelar-se contra esta migalha de poder, 

lutando por um efetivo poder para a escola que seja ai desenvolvido entre todos os 

seus agentes usuários.” (PARO, 1997b, p. 24). 

Paro (1997a) também expõe os condicionantes político-sociais. 

Estes direcionam a diversidade de interesses dos grupos dentro da escola (pais, 

professores e alunos), muito evidentes nas reuniões. Para que haja uma 

democratização participativa não é necessário ignorar os conflitos, mas é preciso 

levar em conta sua existência a fim de criar condições necessárias para chegar aos 

objetivos coletivos de mais longo alcance, como o efetivo oferecimento de ensino de 

qualidade.  

O condicionante ideológico da participação leva em consideração 

todas as concepções e crenças adquiridas na personalidade de cada pessoa. Ou 

seja, o modo de agir e de pensar que podem facilitar ou dificultar a participação. É 

importante considerar a visão da escola em relação à comunidade, para estudar e 

aplicar métodos adequados à realidade dos membros. Por isso, a participação dos 

pais é extremamente importante. Eles precisam expor suas opiniões e necessidades 

para a participação na tomadas de decisões. A questão da visão da própria escola 

em relação à participação, às vezes é impossível de se atingir. Neste caso, a própria 

instituição não possui mecanismos para efetivar o processo de participação 

(PARO,1997b). 
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Também nos deparamos com alguns condicionantes na própria 

comunidade, que implicam na participação determinado pelos seguintes elementos: 

sociais-econômicos, culturais e institucionais. 

A condição social e econômica é o fator que os pais mais acusam de 

não participar da vida escolar de seus filhos, devido ás condições de vida da 

população, ligado a falta de tempo, condições matérias e disposições pessoais para 

participar, pois além da escola não oferecer condições necessárias para a realização 

das reuniões, realizam-na em horário de trabalho, ou mesmo os pais tem jornada 

dupla de trabalho, dificultando ainda mais. 

A condição cultural também interfere na participação, pois a maioria 

das pessoas de classe baixa não tem a consciência de sua importância nas 

decisões na gestão escolar, e portanto, não participam. Cabe à escola, incentivar e 

mostrar a sua real importância. 

 

[...] Em verdade, essas concepções e crenças derivam de 
determinantes econômicos, sociais, políticos e culturais mais amplos, 
sobre os quais é preciso refletir para termos mais clareza das 
atitudes que tomamos cotidianamente. Entretanto, não nos podemos 
restringir á considerações desses determinantes mais amplos. Se 
estamos realmente interessados em promover relações não 
autoritários entre as pessoas é preciso que desçamos ao nível de 
nossa existência pessoal, questionando permanentemente a razão 
de ser e os agentes motivadores de nossa prática e comportamentos 

com outras pessoas e grupos (PARO,1997b, p. 25). 

 

A participação da família como de toda a comunidade inicia-se na 

sala de aula. Os professores estimulam os alunos a participarem das discussões 

com autonomia. É necessário que haja uma aproximação entre a escola e a família 

para a superação desses condicionantes. 
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CAPITULO 3 - A PRAXIS DA GESTÃO ESCOLAR 

 

Este capítulo tem como objetivo  expor e analisar dados de uma 

pesquisa realizada numa cidade que faz parte da Região Metropolitana de Londrina, 

de modo a conhecer a relação que há entre as instituições familiar e a escolar, tendo 

como principio a gestão democrática. Vale lembrar que a coleta de dados foi 

realizada entre os anos de 2010 e 2011.  

 

3.1 COLETA DE DADOS 

 

Para estabelecer relações entre a discussão teórica com a 

promoção da gestão democrática efetivamente nas escolas, houve a necessidade 

de inserção neste contexto. Deste modo, foi desenvolvida uma pesquisa em uma 

escola estadual, no intuito de perceber a participação da comunidade dentro desta 

gestão específica e assim, focar a análise principalmente na articulação da família 

com a escola. Neste sentido, o trabalho trata-se inicialmente de uma pesquisa 

quantitativa com a reflexão dos dados coletados e, posteriormente, quantitativa com 

a tabulação dos mesmos. 

Como princípio da abordagem qualitativa, a pesquisa não se resume 

apenas a questões numéricas, mas sim, tem como princípio maior a compreensão, 

ou interpretação do fato social. Na pesquisa, o foco é a experiência individual de 

situações e o conhecimento empírico, expressos pela experiência do dia-a-dia, com 

“análise comparativa e por uma amostra pequena escolhida seletivamente.” 

(SANTOS FILHO; GAMBOA, 1995, p. 44-45). 

Assim, Bogdan e Biklen (1994, p. 48) caracterizam, de modo 

particular, a pesquisa qualitativa: 

 

[...] os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo 
porque se preocupam com o contexto. Entendem que as ações 
podem ser mais bem compreendidas quando são observadas no seu 
ambiente habitual de ocorrência. Os locais têm de ser entendidos no 
contexto da história das instituições a que pertencem [...]. 
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Deste modo, os autores, deixam claro que a coleta de dados não é 

determinada por hipóteses anteriormente elencadas, mas tem o intuito de obter e 

analisar as informações para que tenham significados efetivos. 

Moroz (2002, p. 15), ressalta que “a produção de conhecimento 

cientifico não é realizada apenas por meio de pesquisas empíricas, mas também 

desenvolvida através de pesquisas teóricas.” O autor continua a explanar que a 

pesquisa bibliográfica baseia-se no levantamento e seleção de obras que julgamos 

importantes ao que vamos pesquisar.  

Logo após  esse primeiro processo, fez-se necessário à pesquisa e 

a metodologia para construir o trabalho cientifico, que devem ser elaborados com 

critérios lógicos, reflexivos e analíticos. ”A pesquisa constitui [...], a busca, a 

investigação, movida pela necessidade de solucionar um determinado problema. 

Esta busca sistemática, planejada e rigorosa consiste na pesquisa.” (DALAROSA, 

1999, p.102). 

A pesquisa, nesta perspectiva, foi realizada numa instituição 

estadual de ensino. Os registros foram feitos por meio de questionários. Este é 

considerado um importante instrumento de pesquisa científica e exige uma grande 

dedicação para sua formulação e análise (PARASURAMAN, 1991 apud CHAGAS, 

2011). Existem vários tipos de questionários, mas adotamos, neste trabalho, o 

questionário com questões abertas, no intuito dos respondentes ficarem livres para 

se expressarem, utilizando-se de suas próprias palavras e não se limitarem a uma 

escolha preestabelecida. Apesar de exigir dedicação intensa para decodificar 

algumas respostas, estabeleceu-se maior pertinência em relação à finalidade da 

pesquisa. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A escola em que a pesquisa foi realizada atende aproximadamente 

1000 alunos, entre os períodos matutino, vespertino e noturno. A pesquisa focou-se 

nas turmas de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental, nas quais foram aplicados 

questionários a alunos, pais , funcionários e Pedagogos.  

Arquitetonicamente a escola é ampla, possui bom espaço coberto, 

banheiros masculinos e femeninos sempre limpos e separados dos utilizados pelos 

professores. Conta na área externa com várias espécies de árvores frutíferas ao seu 
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redor, além de bancos em frente às salas para que os alunos se acomodem no 

horário de intervalo. As salas de aula são bem arejadas e grandes. A quadra 

poliesportiva foi coberta recentemente e próximo dela existe também um local para o 

armazenamento dos materias esportivos. A unidade ainda dispõe de um salão 

utilizado para eventos dos alunos e também para reuniões, cozinha ampla, sala de 

vídeo, um laboratório, secretaria, direção, supervisão e sala dos professores. Esta 

última é muito usada para as horas atividades dos docentes. A sala de apoio é o 

espaço para que os alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem 

tenham um atendimento diferenciado. A escola ainda tem um laboratório de 

informática e uma grande biblioteca  com um vasto acervo de títulos. Enfim, de modo 

de geral, a escola é organizada e limpa. 

Como mencionado anteriormente, os dados foram coletados junto 

aos pais, alunos, funcionários e pedagogos. Foram enviados 120 questionários aos 

alunos, os quais recebiam junto com este um instrumento também para seus pais. 

Estes deveriam ser levados para casa e preenchidos por alguém da família. Foram 

aplicados também cinco questionários aos funcionários, entre eles estavam os que 

fazem parte da secretaria, zeladores, cozinheiros e vigias. Outros três foram 

disponibilizados para pesquisa junto aos Pedagogos da instituição. A coleta de 

dados estendeu-se por três meses, devido à falta de horários disponíveis na escola. 

Os questionários eram apliacados durante os intervalos das aulas e até mesmo 

durante as atividades curriculares. 

 

3.3 REFLEXÕES: CONVERSA COM A DIRETORA 

 

Para dar inicio à pesquisa foi necessário estabelecer um canal 

comunicação com a direção da escola durante alguns dias, para que fosse possível 

uma melhor compreensão da dinâmica da escola. Após esta fase, foi agendada uma 

data para que os questionarios fossem levados até a escola, para serem aplicados 

conforme a disponibilidade da instituição. Foi proposto um momento para a 

realização desta investigação junto aos pedagogos. Porém, como se tratava do 

início do ano letivo, estes profissionais acharam mais convenientes que os 

questionarios fossem enviados para casa e que pudessem ser respondidos com 

maior tranquilidade.   

A análise dos dados coletados começará tendo em vista as 
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informações coletadas durante a troca de informações da pesquisadora com a 

diração da escola. Este ocorreu anteriormente à aplicação dos questionários aos 

demais envolvidos nesta investigação.  

No primeiro momento é levantado o aspecto referente à  formação 

da profissional que está à frente da direção da escola. Ela afirma ter graduação em 

Letras com halibitação em Língua Estrangeira (Inglês). Está na função há cinco anos 

e assumiu o cargo depois de deixar alguns anos de exercício em sala de aula. A 

profissional foi eleita por meio de um pleito que envolveu toda a comunidade escolar 

(pais, alunos, professores e funcionários). 

Paro (1996, p. 78), afirma que: 

 
A principal justificativa da eleição de diretor reside precisamente na 
intenção, de que, sendo escolhido por servidores  da escola e pela 
comunidade, o dirigente escolar possa articular-se aos interesses 
dos que o elegem. Ou seja, a eleição de diretores põe-se como umas 
das formas de a sociedade civil, com a sua participação, pelo voto, 
proceder ao controle democratico do estado, substituindo o simples 
sistema de concurso ou de indicação, manifestçaõ de sua propria 
vontade [...]. 

 

De acordo com a diretora, todas as escolas do Paraná atendem às 

exiegências da Assembléia Legislativa do Estado, o qual expediu a seguinte Lei a 

respeito da eleição para diretores: 

 

Art.1º. A designação de Diretores e Diretores Auxiliares da Rede 
Estadual de Educação Básica do Paraná é competência do Poder 
Executivo, a qual fica delegado, nos termos desta lei, à Comunidade 
Escolar, mediante consulta a ser realizada simultaneamente em 
todos os Estabelecimentos de Ensino. 
§1º- Excetuam-se da presente lei os Estabelecimentos de Ensino em 
regimes especiais, regidos nos termos dos convênios celebrados 
com a Secretaria de Estado da Educação, os que funcionam em 
prédios privados, cedidos ou alocados de instituições religiosas, os 
da polícia Militar do Estado do Paraná e o Colégio Estadual do 
Paraná. 
§2º- Nos Estabeleciemntos de Ensino que funcionam em parceria 
com a Secretaria de Estado da Justiça/ Departamento Penitenciário e 
com a Secretaria de Esato do Emprego, Trabalho e promoção Social/ 
Instituto de Ação Social do Paraná haverá processo de seleção para 
Diretores, obedecendo critérios próprios, Estabelecidos em 
Resolução Secretarial. 
Art.2º. Para os fins da presente lei entende-se por Comunidade 
Escolar os professores, especialistas em educação, funcionários, 
pais ou responsáveis e os alunos do Estabelecimento de Ensino 
onde se dará a designação dos diretores (PARANÁ, 2003). 
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A diretora foi questionada também em relação à participação dos 

pais nas decisões tomadas na escola. Ela afirma que eles, hoje, se interessam muito 

mais por assuntos que se relacionam à educação de seus filhos. Por isso, há uma 

participação muito significativa, apesar de muitos ainda terem a concepção de que a 

presença deles é necessária  apenas em momentos em que o filho está com 

problema na escola. Ainda afirma que este é um assunto que deve ser tratado 

constantemente na instituição. 

Lima e Silva (2008, p. 9) afirmam que a postura do diretor diante da 

gestão compartilhada é fator imprescindível para que ela aconteça de fato. Para os 

autores, “o diretor tem maiores condições de incentivar e propor uma gestão 

democrática do que os demais envolvidos na escola.”  

A diretora continua por relatar que os pais são convocados para as 

reuniões com os professores para a entrega de boletins, eventos nas datas 

comemorativas, eleições de diretores e também, quando necessário, para decidir 

algumas questões internas referentes ao andamento da escola. Ela ressalta ainda, 

que há uma dificuldade muito grande em atrair os pais para a escola. Isto se deve 

pelo fato da grande maioria trabalhar o dia todo e ter que tomar conta da casa no 

horário noturno. Percebe-se que as reuniões são realizadas quando possível à noite, 

e mesmo que o pai não possa comparecer na hora marcada, há sempre alguém 

disponível para atender o responsável em outro período.  

 
As condições de vida da população enquanto fator determinante da 
baixa participação dos  usuários na escola pública mostram-se tanto 
mais sérias e de difícil solução quando se atenta para o fato de que 
este é o problema social cuja solução definitiva escapa às medidas 
que se podem tomar no âmbitoda unidade escolar. Entretanto, 
parece que isto não deve ser motivo para se proceder de forma a 
ignorar completamente providências  que a escola pode tomar no 
sentido não de superar os problemas, obviamente, mas de contribuir 
para a diminuição de seus efeitos sobre a participação da escola 
(PARO, 1997a, p. 55). 

 

 

3.4 REFLEXÕES DOS DADOS: PEDAGOGOS 

 

Em relação aos questionários aplicados aos pedagogos, foi possível 

perceber que estes possuem idade entre 50 e 70 anos de e somam mais de 25 anos 
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de atuação na área, e de seis á 20 anos de permanência na mesma escola. 

O primeiro questionamento foi em relação ao perfil de família que 

constitui a comunidade escolar, afim de saber se a escola está consciente da 

realidade a qual está inserida. Assim responderam que há uma diversidade muito 

grande, no qual há pais que são analfabetos, outros com pouca escolaridade e ainda 

os que chegaram a concluir o ensino superior. 

Em seguida, a abordagem foi sobre a opnião do próprio pedagogo 

no que diz respeito ao verdadeiro papel dos pais na vida escolar de seus filhos. Este 

alegou que os pais têm papel fundamental na vida escolar de seus filhos, no sentido 

de serem os responsáveis pela orientação, participação e acompanhamento do seu 

desenvolvimento. 

Questionou-se também, em quais momentos a escola chama os pais 

para participarem de algum compromisso na escola e se eles respondem aos 

convites. As pedagogas ressaltam que a escola sempre convida os pais para as 

reuniões, assinaturas de boletins e assembléias. Biázzio e Lima (2009, p. 381), 

ressaltam que para inserir a familia no contexto escolar é necessário que esta esteja 

presente também na elaboração do PPP - Projeto Politico Pedagogico. Assim: 

 

[...] a oportunidade de discutir questões de ordem politica-pedagógica 
que estruturam e fundamentam o projeto politico-pedagógico na 
busca pela qualidade da educaçã oferecida e exercício da cidadania 
por meio da participação nas tomadas de decisões das instituições, 
ouvidas todas  as partes. 

 

Isto, porém, não quer dizer que a escola está transferindo sua 

responsabilidade para a família, mas sim busca trabalhar de modo a gerir a escola 

com uma prática autoritaria, para assim, tornar a família autônoma para exercer sua 

cidadania. 

Libâneo (2004) lembra que a “ gestão democratica não pode ficar 

restrita ao discurso da participação e as suas formas externas : as eleições, as 

assembléias e reuniões.” É preciso que a comunidade assuma a postura de 

responsabilidade de sucesso no processo de ensino e aprendizagem, e 

principalmente, buscar  uma relação mais próxima com os pais, com os quais exerce 

grande influência. 

 
A exigência da participação dos pais na organização e gestão da 
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escola corresponde a novas formas de relação entre escola, 
sociedade e trabalho, que repercutem na escola nas práticas de 
descentralização, autonomia, co-responsabilização, interculturalismo. 
De fato, a escola não pode ser mais uma instuição isolada em si 
mesma, separada da realidade cincundante, mas integrada numa 
comunidade que interage com a vida social mais ampla (LIBANEO, 
2004, p.114). 
 
 

Também questionamos a respeito das tomadas de decisões: como 

são realizadas e por quem são tomadas. Os pedagogos dizem que todos são 

convidados para as reuniões: pais, alunos, professores e funcionários. Todos têm 

liberdade para expressarem sua opnião. As reuniões são realizadas periodicamente 

e avisadas com antescedência para que possam ser planejadas . Aos alunos são 

entregues convocações para levarem aos pais. Os professores e funcionários são 

avisados oralmente, com o auxílio de cartazes espalhados pela instituição. As 

reuniões  buscam sugestões para a melhoria da escola, apresentam e discutem os 

resultados das atividades e decisões realizadas anteriormente e, principalemente, 

dialogam a respeito dos problemas que a escola está passando. 

 

É necessário que a escola promova com frequência momentos de 
diálogo em que o corpo docente, funcionários, pais e comunidade 
local possam pensar juntos o projeto político pedagógico, elencando 
prioridades de ordem econômia e cultural. [...] O diálogo em torno 
das questões pedaóogicas denota parceria, cimplicidade, excluindo a 
subordinação e o exercício do poder sobre os “leigos” (BIAZZIO; 
LIMA, 2009, p. 383). 

 

Libaneo (2004, p. 141-142), ainda deixa claro que as escolas 

possuem uma certa autonomia para suas tomadas de decisões, por isso afirma que: 

 

Assim, as escolas podem traçar seu próprio caminho, envolvendo 
professores, alunos, funcionários, pais e comunidade próxima que se 
tornam co-responsáveis pelo êxito da instituição. Dessa forma, a 
organização da escola se transforma em instância educadora, 
espaço de trabalho coletivo e de aprendizagem. 

 

Diante disso, é de extrema importância enfatizar também a 

elaboração do Projeto Político Pedagogico. Sendo assim, foi questionado também a 

respeito de como é feita sua elaboração e quem participa deste exercício. Todas 

afirmaram que há a participação dos professores, pais, alunos, funcionários e 

pedagogos em sua elaboração, que é feito a partir das reuniões. 
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O Projeto Politico Pedagogico é um meio para que a comunidade 

escolar envolvida exerça sua autonomia de modo a organizar suas ações e 

estratégias na educação e, assim, visar um objetivo maior: o processo de ensino-

aprendizagem.  

Assim Libaneo (2004, p. 160), afirma que: 

 

O projeto [...] é o meio pelo qual os agentes diretos da escola 
tornam-se sujeitos históricos, isto é, sujeitos capazes de intervir 
conscientemente e coletivamente nos objetivos e nas práticas de sua 
escola, na produção social do futuro da escola, da comunidade e da 
sociedade. 

 

Prosseguindo o questionamento, abordamos sugestões para que  

aconteça uma gestão domocrática significativa. As pedagogas relatam que é 

necessário que a comunidade crie consciência de sua impotância dentro da escola, 

que eles não são necessários apenas em situação de problema, mas em toda e 

qualquer decisão. Para isto a escola pode desistir facilmente de atrair a comunidade 

para seu interior, mas é preciso criar uma parceria entre todos os membros para que 

se sintam à vontade neste espaço. 

 

3.5 REFLEXÃO DOS DADOS: ALUNOS 

 

Como mencionado anteriormente, a família exerce uma grande 

influência na vida dos indivíduos que a compõe, independente de sua estrutura. Ao 

realizar a análise dos questionários que foram apresentados aos alunos da 

instituição, pode-se perceber que há uma composição familiar muito variada. Diante 

disto, Nascimento (2006), afirma que a população e a família brasileira têm passado 

por muitas transformações, que acompanham os acontecimentos históricos, o 

desenvolvimento econômico, social e demográfico, ao longo do último século. 

Observemos o gráfico, elaborado após o primeiro questionamento 

aos alunos, no qual, abordou-se como é composta a respectiva família:  

 

Grafico 1- Composição familiar dos alunos da instituição. 
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Fonte: Autora 

 

Diante desta estatística, percebe-se que a composição familiar não 

se baseia fielmente na família nuclear,  pois a atual tem diversas formações que se 

organizam e se reorganizam de acordo com sua vivências e necessidades. 

Consequentemente, a  escola como ambiente que tem como princípio a participação 

de todos, tende a acolher e se adaptar à diversidade que a compõe. 

Em seguida, perguntou-se aos alunos se eles consideram os pais 

importantes na vida escolar. A grande maioria afirma que eles  têm grande influência 

na vida escolar e dentre as justificativas encontradas estão os incentivos em relação 

ao estudo, quando ajudam nas tarefas e trabalhos, e também, quando participam 

das reuniões. 

Libaneo ( 2004, p. 114) afirma em relação a participação dos pais: 

 

A exigência da participação dos pais na organização e gestão da 
escola corresponde a novas formas de relação entre a escola, 
sociedade e trabalho, que repercurtem na escola nas práticas de 
descentralização, autonomia, co-responsabilização, interculturalismo. 
De fato, a escola não pode ser mais uma instituição isolada em si 
mesma, separada na realidade circundante, mas integrada numa 
comunidade que interage coma a vida social mais ampla. 
 

Embora haja um empasse entre educadores e pesquisadores sobre 
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as formas  com que os pais podem participar, além das instâncias colegiadas, 94 % 

dos alunos intrevistados têm a consciência que os pais exercem uma grande 

influência em sua vida, enquanto apenas 6% não consideram os pais membros 

participativos de sua vida escolar, tendo como motivo, a não convivência com eles.  

 

Grafico 2 - Opnião dos alunos em relação a importância dos pais na 
escola. 

 
Fonte: Autora 

 

Também, indagamos os alunos sobre a sua participação nas 

tomadas de decisões dentro da escola. Aqui também percebe-se que a maioria dos 

estudantes participam dessas decisões. Eles relatam que são convidados a fazer 

parte das reuniões, principalmente quando vão construir algo, por exemplo quanto 

às reformas necessárias. Eles participam por meio das votações e também são 

representados pelo presidente de sala, que levam sua revendicações até a direção 

da escola. 

 

Para que aconteça uma verdadeira ação educativa na escola. Essa 
deve necessariamente, garantir a autonomia dos alunos que 
interagem no processo educativo. Para tanto, deve adotar 
mecanismos que levem em conta a importância da participação dos 
alunos e demais integrantes da organização do trabalho pedagógico 
(VEIGA, 2000 apud PARANA, 2008, p. 33). 
 

Grafico 3- A participação dos estudantes nas decisões tomadas na escola. 
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Fonte: Autora 

 

Em relação aos alunos que não participam ou participam pouco, 

apresentam  a justificativa que não gostam de se envolver nesse tipo de movimento.  

Libaneo (2004) deixa claro que o movimento estudantil, como 

instância representativa dos alunos, tem autonomia para se organizar em torno de 

seus interesses, com objetivos culturais, sociais e educacionais.  

 

3.6 REFLEXOES DOS DADOS: PAIS DOS ALUNOS 

 

Diante da entrevistas que os pais responderam, percebe-se que eles 

possuem de  40 a 68 anos, e trabalham com variadas profissiões. Obervemos a 

gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4- Os pais no mercado de trabalho 
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Assim, Ceccarelli (2007) dispõe em seus artigo, que o ingresso dos 

pais no mercado de trabalho é , entre outros, um dos motivos para que a 

organização familiar se modificasse, como vimos anteriormente em seus diversos 

arranjos,  consequentemente o papel da instituição escolar. 

 

As chamadas “novas” funções da escola são necessárias e 
importantes não apenas porque os tempos mudaram, mas porque se 
supõe que a educação é formação do cidadão em sua integralidade, 
não apenas na dotação de informações (PARO, 2007a, p. 39). 

 

Desta maneira, é necessário que os pais estejam inseridos no 

contexto escolar, para que assim, a escola possa conhecer o contexto que os insere. 

A partir disso, perguntamos aos pais sobre os momentos de participação. Eles 

relatam que participam da escola de várias maneiras. Foram elencadas as reuniões, 

rematrículas, problemas com os filhos e as festas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5- Momentos que os pais participam da escola 
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Fonte: Autora 

 

A análise da pesquisa permite perceber que há a participação de 

uma grande parcela dos entrevistados, principalemente nas reuniões. Nesta 

prespectiva, cabe ressaltar:  

 

A presença dos pais no recinto escolar e sua maior participação em 
determinadas atividades tornam-se mais comuns. Os contatos 
formais e informais se multiplicam e se diversificam. No cotidiano, os 
canais de comunicação parecem se ampliar para além da tradicional 
participação nas associações de pais e mestres e da presença em 
reuniões oficiais com professores. Hoje há palestras, cursos, 
jornadas e “festas da família”, a agenda escolar do aluno, os bilhetes, 
os contatos telefônicos, as conversas na entrada e na saída das 

aulas. (NOGUEIRA, 2006, p. 11). 
 

Porém, é possivel perceber que os pais não relatam a existência da 

instância APMF. Assim, Lima e Silva (2008, p. 20) afirmam que: 

 

Apesar de sua enorme importância dentro da escola para a 
realização da gestão democrática, essa instância Colegiada nos 
últimos anos continua com existência meramente formal, pouco ou 
nada avançada em termos de uma efetiva participação dos usuários, 
mantendo-se sendo valorizada pelo Estado. 

 

Ser membro ativo da escola não é facil, tendo em vista que a maioria 

dos pais tem jornada de trabalho tripla. Deste modo, foi perguntado sobre a 

frequência que eles costumam ir a escola e participar. Eles nos relataram que 

apesar das dificuldades que eles encontram em relação a horários de algumas 
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reuniões, a escola tenta, na maioria das vezes, promover os encontros em horários 

noturnos, e mesmo quando não é possivel a participação, a equipe pedagóogia está 

à disposição para ouvir e ser ouvida, em qualquer horário. Desta maneira, foram 

tabulados os dados e formatados na tabela. É possível perceber que a maioria dos 

pais vão à escola. 

 

Grafico 6- A frequência que os pais vão na instituição escolar. 

 
Fonte: Autora 

Consequentemente perguntou-se sobre o acolhimento da escola em 

relação  aos pais. Os entrevistados relatam que a escola sempre está à disposição 

para o que for necessário, por isso, se sentem importantes dentro da instituição.  

 

Grafico 7- A escola faz com que com que os pais se sintam bem-
vindos? 
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Fonte: Autora 
 

É interessante ressaltar que, apesar de poucos dizerem que não se 

sentem bem vindos na escola, é necessario que voltar o olhar e analisar que a 

participação não se concretiza pela falta de interesse em participar, mas sim, pelos 

estimulos que os integrantes tenham em efetivar esta participação. 

De acordo com Lima e Silva (2008, p. 7) pode-se afirmar que: 

 

Enquanto a comunidade não se interessar pela escola e entender 
que ela necessita participar para que haja uma união de forças em 
prol da melhoria da qualidade de ensino, a mesma estará à mercê do 
acaso e vunerável aos conhecimemntos de ordem estrutural, 
finaceiro, social, entre outros, e assim, não será possível vislumbrar 
essa melhoria. 

 

3.7 REFLEXÕES DOS DADOS: FUNCIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Nos questionários apresentados aos educadores não docentes, foi 

possível perceber que os entrevistados possuem idade entre 25 e 60 anos. A 

formação também é bastante variada: os funcionários que prestam serviços gerais 

possuem em média o Ensino Fundamental incompleto e os da secretária são pós- 

graduados. 

Assim, Tavares e Trojan (2007) ressaltam sobre a importância da 

superação do preconceito histórico estabelecido que nos faz considerar os 

funcionários não-docentes (funcionários de apoio), como meros trabalhadores 

braçais, de limpeza e, deste modo, separados das açõs pedagógicas. 

  [...] os funcionários, conscientes de seus papel de educadores, 
precisam construir sua identidade profissional, isto é, ser 
profissionalizados, recebendo formação inicial e continuada tanto 
quanto para os professores.” (BRASIL, 2004,p.17) 

 
Sendo assim, a indagação começa no que diz respeito à 

participação destes funcionários nas decisões tomadas na escola, como ela é 

realizada e se eles realmente exercem uma influência neste aspecto. Todos 

responderam que participam, alguns por meio do Conselho Escolar e eleições de 

diretores. Outros pelas reuniões da APMF e explicam também que são realizadas 

reuniões todos os semestres, para expor a realidade da escola. 
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O movimento dos trabalhadores em educação e, atualmente, o 
Ministério da Educação e Cultura do Brasil estão propondo a 
formação continuada dos trabalhadores não docentes como um dos 
mecanismos de melhoria da qualidade do ensino e realização da 
meta de democratização da educação básica, tendo em vista uma 
participação mais efetiva, consciente no processo educativo da 
escola. (TAVARES & TROJAN, 2007, p.2) 
 

Paro (2001) afirma que o Conselho Escolar tem a função de expor e 

dialogar com os pais e todos os diversos setores da escola. O que tem sido feito 

para que o aprendizado do alunos seja trabalhado com significância, além das 

questões políticas, administrativas e os problemas da escola. O Conselho Escolar, 

de modo geral, visa o bem comum no andamento da instituição. Por isso, é de 

extrema importância a participação de toda a comunidade escolar neste segmento. 

Tavares e Trojan (2007) ainda enfatizam que a unificação dos 

sindicatos dos profissionais docentes e não docentes representou um grande 

avanço no processo de democratização escolar. Tendo em vista que antes estes 

eram tratados como órgãos totalmente separados e desarticulados, fugindo da 

proposta de uma gestão democrática participativa. Com a junção, os próprios 

professores começaram a atuar na formação dos funcionários não docentes, de 

modo a promover a integração entre eles. 

 

O fato dos docentes atuarem diretamente na orientação de grupos de 
estudos dos funcionários não docentes possibilita um espaço 
privilegiado de convivência e troca de conhecimentos e experiências, 
significativo para o estabelecimento de laços profissionais e respeito 
mútuo, que se apresenta como condição favorável para a integração 
profissional no âmbito escolar. (TAVARES & TROJAN, 2007, p.3) 
 

Quando questionados se eles se sentem bem vindos na escola, 

apenas um entrevistado apresentou que não se sente acolhido pela instituição. 

Descreveu que cada um tem que fazer sua parte dentro da escola, por isso, não 

gosta de participar das reuniões e das eleições. 

Podemos atribuir esta afirmação à sua pouca formação e 

compreensão de sua importância na escola. Sem unidade coletiva, qualquer 

segmento de trabalhadores fracassa na sua luta para conquistar direitos e 

dignidade. Não é possível avançar na construção de um projeto político democrático 

com dois segmentos diferentes. É preciso  traçar um objetivo em comum para se 

atuar no mesmo local de trabalho. (APP, 2002 apud  TAVARES & TROJAN, 2007) 
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A maioria dos educadores não docentes se sente bem vinda e todos 

falaram que são valorizados e reconhecidos diante do seu trabalho, principalmente 

pelos alunos e pela figura da diretora. Descrevem, também, que acreditam que a 

uniãos dos pais, alunos, professores e funcionários podem ajudar no bom 

funcionamento da escola, e consideram que todos trabalham em prol do mesmo 

objetivo e dentro da mesma instituição. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Ao final deste estudo, algumas considerações são necessárias. 

Após a revisão bibliográfica e uma visão da realidade obtida por meio da pesquisa 

de campo, foi possível visualizar e confrontar a teoria com a situação da Gestão 

Escolar como instrumento de construção democrática no interior da escola pública. 

A pesquisa nos mostra que, ao longo da história, diferentes 

estruturas familiares foram construídas. Porém, independente de sua configuração, 

elas exercem papel fundamental na formação da identidade de seus indivíduos. 

Considerando que a realidade da escola abrange múltiplas formações familiares  é 

de extrema importância à interação entre a instituição familiar e a escolar,  de modo 

a considerar que ambas trabalham em favor do desenvolvimento dos indivíduos e 

precisam estar conscientes de seus compromissos e peculiaridades. 

A família é a referência dos indivíduos, pois é a responsável por 

educar, ensinar as regras, cultura, proteger, sustentar e iniciar na socialização e na 

humanização de seus membros.  Portanto, é essencial que a família acompanhe 

seus filhos na vida escolar, ajudando-os a compreender a importância da escola e, 

desta forma, colaborando com o trabalho dos professores e da equipe pedagógica. 

Para que a formação do indivíduo seja completa, é fundamental que 

a família e a escola sejam parceiras, que caminhem lado a lado, ambas se 

responsabilizando pela educação. Desta forma, juntas, poderão refletir e propor 

condições que concretizem a democratização da escola e, consequentemente, a 

melhoria da qualidade do ensino.  

Podemos perceber que a postura da Equipe Pedagógica, 

principalmente a do diretor e a do pedagogo, é o espelho para que haja uma gestão 

democrática, capaz de envolver a comunidade, a família e os alunos para a 

organização da instituição escolar.  
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A escola pesquisada mostra que o envolvimento da comunidade e 

sua respectiva participação em reuniões é o que sustenta a gestão compartilhada e 

assim, garante que sejam respeitadas as decisões da comunidade interna e externa.  

É pertinente ressaltar que os alunos e pais não atribuíram os 

respectivos nomes das instâncias colegiadas (APMF e Grêmio) em nenhum 

momento dos questionários. Porém relatam que sempre vão às reuniões e que têm 

oportunidade de discutir e opinar sobre as decisões tomadas na escola. 

Foi possível constatar com o resultado da análise dos questionários, 

que muitos fatores apontados como fundamentais no processo de democratização 

estão presentes na escola. Porém, ainda há muitos desafios a serem superados, 

como demostram algumas contradições que as entrevistas e questionários 

apontaram. 

Os dados demonstram que a diretora é comprometida com seu 

trabalho e tem a consciência e atitudes claras acerca da importância do 

envolvimento da comunidade na escola. Os pais devem continuar participando no 

processo de decisões, porém devem ser apresentados a principal instância que os 

respalda, a APMF. Os alunos também precisam participar mais das 

responsabilidades que lhes são cabíveis, como no grêmio Estudantil. Este é o órgão 

representativo dos estudantes. Os funcionários auxiliares se sentem bem vindos à 

escola, porém necessitam estar mais envolvidos nas decisões e órgãos colegiados. 

A gestão democrática da escola pública, enquanto princípio, foi um 

avanço no processo de organização do trabalho pedagógico, mas ainda são 

necessários estudos que tragam a perspectiva de que é possível concretizá-la em 

prol do bom desempenho dos alunos. 

Neste sentido, acreditamos que nossa pesquisa trouxe contribuições 

pertinentes na medida em que provamos que apesar de tantas dificuldades que a 

família vem enfrentando, para ela estar presente na escola, é possível e necessário 

construir uma escola aberta à comunidade. 

Estes espaços são possíveis e indispensáveis para que o 

envolvimento da comunidade. São oportunidades para que eles possam se 

manifestar e se comprometerem para que educação aconteça de maneira completa. 

Desta forma, a parceria da escola e da família permite todos sejam responsáveis 

pela continuidade do processo educativo, de modo a garantir o acesso ao ensino de 

qualidade e a respeitar às diversidades e necessidades que os circundam. 
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Apêndice A 

Questionário para os Pais 

 
__________________________________________________________________ 

 Questionário para levantamento de dados referentes à pesquisa de Trabalho  
de Conclusão de Curso de Pedagogia, do Departamento de Educação, do 
Centro de Educação, Comunicação e Artes, da Universidade Estadual de 
Londrina. 
 

Nome da pesquisa: A participação da família na escola para uma gestão 
democrática. 
Objetivo: Conhecer a relação que existe entre a instituição familiar e a instituição 
escolar. 
Pesquisadora: Bruna Natalia Scramin da Silva 
Orientadora : Maria Ruth 
 
 

QUESTIONÁRIO PARA OS PAIS 
 

1. Você participa da vida escolar de seus filhos? Como? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Qual freqüência que você vem a escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Qual o momento você vem a escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Você se sente bem- vindo à escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. Em sua opinião qual seu papel na educação de seus filhos? E o da escola?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. O que a escola precisa fazer para atrair mais os pais para o ambiente 
escolar? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7. Você participa das decisões tomadas pela escola? Como? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

http://www.uel.br/marcasimbolo/img/download-figura.php?content=g-modelo1.jpg
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Apêndice B 

Questionário para os Pedagogos 

 

 
__________________________________________________________________ 

 Questionário para levantamento de dados referentes à pesquisa de Trabalho  
de Conclusão de Curso de Pedagogia, do Departamento de Educação, do 
Centro de Educação, Comunicação e Artes, da Universidade Estadual de 
Londrina. 

Nome da pesquisa: A participação da família na escola para uma gestão 
democrática. 
Objetivo: Conhecer a relação que existe entre a instituição familiar e a instituição 
escolar. 
Pesquisadora: Bruna Natalia Scramin da Silva 
Orientadora : Maria Ruth 
 

QUESTIONÁRIO PARA OS PEDAGOGOS 
 

1. Qual é o perfil de família desta comunidade escolar? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. Em sua opinião, qual o verdadeiro papel doa pais na vida escolar de seus 

filhos? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. Em que momentos os pais são chamados para participar da escola? Qual a 

frequência? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4. Os pais, alunos, professores e funcionários participam das decisões tomadas 

nas reuniões? Como? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5. Com é feita a elaboração do PPP? Há participação da comunidade? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
6. O que é preciso para que aconteça uma gestão democrática? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

http://www.uel.br/marcasimbolo/img/download-figura.php?content=g-modelo1.jpg
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Apêndice C 

Questionário para os Alunos 

 

 
___________________________________________________________________ 

 Questionário para levantamento de dados referentes à pesquisa de Trabalho  
de Conclusão de Curso de Pedagogia, do Departamento de Educação, do 
Centro de Educação, Comunicação e Artes, da Universidade Estadual de 
Londrina. 

Nome da pesquisa: A participação da família na escola para uma gestão 
democrática. 
Objetivo: Conhecer a relação que existe entre a instituição familiar e a instituição 
escolar. 
Pesquisadora: Bruna Natalia Scramin da Silva 
Orientadora : Maria Ruth 
 

 
QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 

 
 

1. Com é composta sua família? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Você considera seus pais importantes em sua vida escolar? Por que? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Você participa das decisões tomadas na escola? Como? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Com é sua relação  com os professores, diretor e equipe pedagógica? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

http://www.uel.br/marcasimbolo/img/download-figura.php?content=g-modelo1.jpg
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Apêndice D 

Questionário para os Funcionários 

 

 
___________________________________________________________________ 

 Questionário para levantamento de dados referentes à pesquisa de Trabalho  
de Conclusão de Curso de Pedagogia, do Departamento de Educação, do 
Centro de Educação, Comunicação e Artes, da Universidade Estadual de 
Londrina. 

Nome da pesquisa: A participação da família na escola para uma gestão 
democrática. 
Objetivo: Conhecer a relação que existe entre a instituição familiar e a instituição 
escolar. 
Pesquisadora: Bruna Natalia Scramin da Silva 
Orientadora: Maria Ruth 
 

QUESTIONÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS 
 

1. Você participa das decisões tomadas na escola? Como?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Qual o momento que a escola abre a participação da comunidade? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Qual a frequência? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Você se sente importante e bem- vinda à escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. Em sua opinião, é importante a participação dos pais, alunos, professores e 
funcionários para um bom funcionamento da escola? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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