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RESUMO 
 
 

Este estudo aborda os esforços para a democratização das escolas da rede 

municipal de Santo André (SP) e as políticas públicas implementadas para atingir 

esse fim no período de 1997 a 2008, tendo como foco principal a construção do 

projeto político pedagógico como alternativa democrática e buscando identificar a 

criação de mecanismos que corroboraram com essa construção. De caráter 

qualitativo, a pesquisa desenvolveu um trabalho de campo pautado na investigação 

dos documentos produzidos no período, realizou entrevistas, aplicou questionários e 

utilizaram-se grupos focais, a fim de que os dados possibilitassem uma reflexão 

teórica e uma análise dialogal sobre a temática escolhida. Apresenta-se um estudo 

bibliográfico ancorado nas idéias de Antonio Gramsci, o teórico da hegemonia 

cultural, que inspirou a caminhada em direção à democratização. Procura-se 

encontrar, ao longo desta pesquisa, o movimento contra-hegemônico que possa 

indicar sinais de possíveis mudanças na escola e sua contribuição com a construção 

de um espaço democrático. O projeto político pedagógico é visto como referência 

para o diálogo, e discutem-se sua elaboração, acompanhamento e avaliação com 

base no conceito de "qualidade negociada" a partir das contribuições de Luiz Carlos 

de Freitas. Também se expõem contribuições de autores reconhecidos no meio 

acadêmico que pesquisam a temática em pauta, trazendo à tona a dinâmica 

contraditória e conflituosa para a instauração de processos participativos em um 

país de tradição autoritária como o Brasil. A análise dos dados permitiu apresentar e 

reconhecer os limites da gestão escolar historicamente centralizada e hierarquizada, 

observando neste processo a criação de mecanismos de participação para que uma 

nova cultura de gestão da escola seja construída. A pesquisa elucida a importância 

da construção do lugar do convívio — ou seja, de luta, segundo Gramsci, e de 

fronteira, segundo Freitas —, espaço que pode permitir a criação das possibilidades 

de atuação social construídas pela sociedade política e pela sociedade civil. 

 

Palavras-chaves: projeto político pedagógico; participação; diálogo; contra-

hegemônico. 

 

 



ABSTRACT 
 

 

This paper deals with the efforts for the Santo André (SP) municipal school net 

democratization and the public policies implemented for the achievement of that goal 

from 1997 to 2008, focusing on the political pedagogical project construction as 

democratic alternative and trying to identify the creation of mechanisms that 

supported this construction. With a qualitative character, the research developed a 

fieldwork ruled by the investigation of documents published in that period, conducted 

interviews, applied questionnaires and used focal groups, so that data provided a 

theoretic reflection and a dialogic analysis on the chosen thematic. A bibliographical 

study was founded on the ideas of Antonio Gramsci, the cultural hegemony theorist, 

who inspired the democratization-bound march. All the way long, this research tries 

to find a counter-hegemonic movement that signalizes possible changes in school 

and its contribution to a democratic space construction. The elaboration, following 

and evaluation of the political pedagogical project as a dialog reference are 

discussed on the grounds of "deal quality" concept, with Luiz Carlos de Freitas 

contributions. Another resource was the contributions of academically acknowledged 

authors with researches on the same subject, exposing the contradictory and 

conflictive dynamics for participative processes instauration, in a country with 

authoritarian tradition such as Brazil. Data analysis allowed presenting and 

recognizing the boundaries of school management, historically centralized and 

hierarchical, observing in the process the creation of participating mechanisms for 

the construction of a new school management culture. The research elucidates the 

importance of a sociability place construction — a place of struggle, according 

Gramsci, and of frontier, according Freitas —, a space that allows the creation of 

social action possibilities constructed by both political and civil societies. 

 

Keywords: political pedagogical project; participation; dialog; counter-hegemonic. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

 
Sem isso, devemos reconhecer: uma escola caminha sem 
projeto, mas para onde? Quais são os seus propósitos? 
Seus propósitos são manter a sociedade como está, 
reproduzindo o seu sistema injusto de funcionamento? Se 
estivermos em busca da construção da uma sociedade 
democrática e cidadã, é imprescindível que uma escola 
discuta e elabore o seu projeto político pedagógico. (Luiz 
Carlos de Freitas) 

 

 

Democratizar a gestão da escola pública implica que um número cada vez 

maior de pessoas exerça o poder de decidir sobre os seus rumos. Assim, este 

trabalho destina-se, principalmente, a identificar a elaboração e a execução conjunta 

do projeto político pedagógico como um dos mecanismos democráticos na gestão 

escolar, como alternativa de defesa dos interesses de seus usuários. 

Para a realização da pesquisa, foi escolhida a rede municipal de ensino da 

cidade paulista de Santo André, entre os anos de 1997 a 2008, período no qual foi 

governada por um partido progressista, que apresentava em seu plano de governo a 

gestão democrática da escola pública como uma de suas diretrizes. São 12 anos 

consecutivos de investimentos para a constituição do processo democrático. 

Foram muitos os canais criados para a participação de profissionais e 

usuários: Conselho de Escola, Conselho Mirim, fóruns regionais, Conselho Municipal 

de Educação, Congresso Municipal de Educação, projeto político pedagógico e 

outros. Dentre eles, o projeto político pedagógico foi escolhido como objeto de 

investigação, no que se refere à perspectiva democrática da sua construção.  

Para subsidiar a reflexão de políticas progressistas da educação — que 

exigem muito mais análise do seu fazer do que apenas as críticas que pouco 

colaboram para os avanços e aperfeiçoamento dessas políticas —, foi escolhida a 

obra do cientista político Antonio Gramsci (1891-1937). Importante teórico da 

superestrutura, Gramsci fez rigoroso estudo em defesa das classes subalternas, 

para que estas tivessem acesso a conhecimentos para o enfrentamento da opressão 

das classes dominantes. Ele apresenta a escola como espaço que, em certa 
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medida, pode contribuir significativamente para a veiculação desses conhecimentos 

a partir da práxis (Gramsci, 1978c). 

A contribuição de Gramsci como teórico da superestrutura ajuda a 

compreender o papel da educação na sociedade capitalista nos dias atuais, como 

também mostra as possibilidades de se construir uma nova visão de mundo. 

Seguramente, não se trata de um modelo ou uma receita, mas da análise de uma 

trajetória, que procurou descobrir caminhos para a participação. 

Esta pesquisa também se constituiu motivada pelos estudos de Paulo 

Freire (1920-1997), teórico, dentre outras, da "pedagogia da esperança" (Freire, 

1999), que destaca as relações do homem com a realidade e o surgimento de 

possíveis sinais de ousadia, em busca de uma gestão democrática. 

Neste sentido, esta dissertação, cujo tema é a “A construção do projeto 

político pedagógico numa perspectiva democrática: uma experiência na rede 

municipal de ensino em Santo André, SP.”, abre com a citação do professor Luiz 

Carlos de Freitas, que enfatiza a importância de a escola ter um projeto elaborado 

coletivamente. Para Freitas (2005), as intenções de uma escola devem estar 

expressas no projeto político pedagógico, que, em tese, promoverá a administração 

das demandas, com uma qualidade que será produto do processo de avaliação do 

trabalho da escola realizado e pensado por todos os sujeitos do universo escolar, 

pactuados por meio do seu projeto e em negociação com os sistemas. 

Também se recorreu a autores como Vitor Paro, Ilma Passos Veiga e 

Moacir Gadotti, que pesquisaram o tema no contexto das escolas públicas 

brasileiras. Com o auxílio destes pesquisadores, debateram-se aspectos da 

construção do projeto político pedagógico e da gestão escolar como mediadora 

desta construção.  

Segundo Freire, o homem vem sendo expulso das órbitas de decisões, e 

as tarefas do seu tempo são apresentadas a ele por uma elite em forma de receita a 

ser seguida, tirando-lhe o direito e oportunidade de participar e aprender a participar. 

Não obstante, 

 
[...] pelos atos de criação, recriação e decisão, vai 
dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai 
humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que ele 
mesmo é o fazedor... Faz cultura... E o fará melhor toda vez 
que, integrando-se ao espírito dela, se aproprie de seus 
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temas fundamentais, reconheça suas tarefas concretas. 
(Freire, 2006, p. 51) 

 

 

Nesta direção, foram analisados documentos da Secretaria de Educação 

do Município de Santo André, para identificar registros deste percurso. Também foi 

escolhida uma escola da rede municipal andreense para o exame da documentação 

do projeto político pedagógico e os registros do processo de sua construção. 

Escolheu-se o projeto político pedagógico da Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Educação Fundamental (Emeief) Demercindo da Costa Brandão, inserida num 

cenário que tem como diretriz a participação. Buscou-se evidenciar os mecanismos 

de participação no processo de elaboração e execução do projeto político 

pedagógico, o protagonismo e a construção de relações democráticas. 

O projeto político pedagógico foi discutido como um dos eixos 

estruturantes da gestão escolar, considerando-se que uma escola precisa saber qual 

é o seu projeto de educação. Neste quadro, surge também a necessidade de se 

encontrar o lugar do convívio entre o governo municipal e a escola, uma vez que as 

unidades escolares dependem dos sistemas governamentais para a efetivação do 

seu projeto. Tal lugar pode ser denominado como lugar de fronteira e de 

negociação, como explica Freitas (2006), implicando necessariamente o diálogo — 

no interior das escolas, entre as escolas e entre estas e Secretaria de Educação. 

Por fim, os propósitos deste trabalho caminham em busca da 

participação, a fim de compreender como se dão as relações no espaço escolar e 

também com o sistema de governo; procurou-se observar o desenvolvimento da 

consciência crítica dos sujeitos e seu fortalecimento para o enfrentamento da 

hegemonia da classe dominante — que, até hoje, tem decidido sobre os rumos e o 

funcionamento da escola pública. A intenção é colaborar com alternativas para a 

construção de uma práxis político-pedagógica crítica, que se desenvolva num 

processo teórico e prático, contínuo e permanente, possibilitando encontrar 

respostas para os problemas atuais de cada escola, tendo como princípio a 

participação efetiva da sua comunidade no espaço das decisões. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Desejamos que nossas crianças desenvolvam sua 
autonomia e sejam capazes de interferir nos rumos do seu 
processo de aprendizagem, por isso, nos desafiamos a 
oferecer uma escola de direito a todas, no que se refere à 
garantia da sua aprendizagem e à sua participação nas 
decisões escolares. (Projeto Político Pedagógico, Emeief 
Demercindo da Costa Brandão, 2008) 

 

 

Como tema central deste trabalho, elejo a gestão democrática da escola. 

Em primeiro lugar, por ser assunto tratado por muitos pesquisadores, mas pouco 

encontrado na prática escolar, provavelmente por força do passado histórico de 

administração centralizada e verticalizada. Em segundo, porque considero que 

minha formação política iniciou efetivamente em 1997, no governo municipal de 

Santo André. 

Falar de gestão democrática é falar de um valor social da sociedade 

moderna que, no contexto pesquisado, pode ser entendido como formas de 

participação das pessoas na prática escolar, supondo-se o envolvimento da 

comunidade escolar e os caminhos que podem ser construídos, a partir de uma 

prática desafiadora e coletiva, no que se refere à aprendizagem democrática. 

Minha trajetória profissional é exemplo disso. Fazendo parte da rede 

pesquisada, atuei como professora de educação infantil, como diretora de escola e 

como coordenadora do serviço educacional, cargos que exerci na rede municipal de 

Santo André, respectivamente, de 1981 a 1996, de 1997 a 2000 e de 2001 a 2008. 

Portanto, da experiência vivenciada, emerge a vontade de mostrar que neste 

percurso desenrola-se a história de uma pessoa em um tempo político, social e 

cultural com idéias e valores. Há lutas, no contexto do qual faço parte, porém, de 

alguma maneira influenciei e também fui influenciada.  

Por acreditar que a voz das pessoas possa emergir do silêncio secular da 

sociedade, interessa-me identificar políticas educacionais as quais invistam em um 

projeto que prime pela participação. Saliento, neste trabalho, a investigação da 

criação de mecanismos que corroboram com essa construção, numa sociedade 

ainda muito marcada pelo autoritarismo. 
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Assim, propus-me a pesquisar os esforços para a democratização das 

escolas da rede municipal de Santo André e as políticas públicas desenvolvidas para 

atingir esse fim no período de 1997 a 2008, tendo como foco principal a construção 

do projeto político pedagógico como alternativa democrática. 

Contudo, com base na compreensão de que a democracia é um processo 

e a participação é um direito, este trabalho também reconhece que este 

conhecimento ainda é novo na realidade das escolas brasileiras. Enfatizo a 

experiência de 12 anos por ter exercido, nesse período, uma função junto à equipe 

de governo, com um grupo progressista disposto a desenvolver um projeto 

transformador na Secretaria de Educação, em que a gestão democrática foi a diretriz 

central da sua organização e funcionamento. 

No contexto educacional de 1997, o sentido de escola democrática não 

fazia parte das discussões na escola. A maioria dos professores atuantes não 

considerava a educação uma questão política, como também não discutia a temática 

da gestão em nenhum aspecto. Imersos em sua atuação puramente pedagógica e 

distanciados do mundo que acontece fora dos muros da escola, os professores 

satisfaziam-se em preparar atividades para seus alunos, sem notar o quanto seu 

potencial criador estava sendo violado. Não que isto não aconteça nos dias de hoje 

— mas, para os fins desta pesquisa, considero importante notar se houve algum 

movimento que ajude a sinalizar o quanto se avançou ou se ainda valem as 

conclusões de Paulo Freire. 

 
[...] infelizmente o que se sente, dia a dia, com mais força 
aqui, menos ali, em qualquer dos mundos em que o mundo 
se divide, é o homem simples esmagado, diminuído e 
acomodado, convertido em espectador, dirigido pelo poder 
dos mitos que forças sociais poderosas criam para ele. 
(Freire, 2006, p. 53). 

 

 

Neste caso, o que interessa é reconhecer nessas políticas o potencial de 

emancipação social e formação cidadã. O que se vê, na maioria das vezes, são 

propostas dissonantes das necessidades reais das escolas; estas normalmente 

desconsideram a possibilidade de se articularem e de se organizarem para realizar 

sua prática educacional em um movimento autônomo e coletivo. 
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Dos anos 90 em diante, no Brasil, a idéia de projeto político pedagógico 

ganhou espaço no discurso das propostas de políticas educacionais participativas, 

em relação à gestão das escolas. Com o reforço legislativo deste debate, esse 

projeto passou a ser defendido principalmente por governos progressistas. 

A Lei nº 9394/96 — conhecida como Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação — sinaliza às escolas, no inciso 1 do artigo 12, a necessidade da 

elaboração coletiva do Projeto Político Pedagógico, o que constitui indicação 

significativa para a implantação da gestão democrática, dada a exigência da 

instauração de canais de diálogo no interior das escolas e com a comunidade escolar. 

Com esta intenção, contemplada também na letra da lei, encaro o Projeto 

Político Pedagógico como um organizador importante dos meios e fins da escola, 

numa perspectiva democrática que valorize a participação dos sujeitos que 

constituem a comunidade escolar. 

 

 

Experiência na rede 
 

 

Escolho esta Introdução para contar brevemente ao leitor um pouco de 

minha trajetória no mesmo período pesquisado, por considerá-la fator que não 

poderia deixar de ser apresentado: não é o foco desta pesquisa, mas instigou-me à 

realização. Em 1997, ano (como já afirmei) que considero um marco importante na 

minha formação política em um governo com propostas progressistas e 

emancipatórias, assumi o cargo de diretora numa escola pública na rede municipal 

de Santo André. 

Além da identificação com as idéias e propostas, havia da minha parte o 

gosto pelos desafios e a crença na possibilidade de construir um mundo melhor, o 

que me levou a compartilhar os movimentos de luta para a construção de uma 

escola democrática. Desta maneira, fui me abrindo e entendendo que não bastava 

apenas boa vontade, pois a atitude voluntarista é imobilizadora da ação. Aprendi 

que, para o exercício da postura crítica com potencial transformador, são 

necessários projeto, planejamento, metas e princípios a serem seguidos. 

Na relação com o coletivo, que buscava se organizar para derrubar 

práticas antidemocráticas e conquistar espaços de novas práticas políticas e 
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pedagógicas, pude compreender que a desigualdade entre as pessoas que 

chegavam à escola deveria ser transformada em igualdade de direitos e 

oportunidades. Nesta perspectiva, reconheço-me como agente da escola 

democrática, fazendo parte do processo educativo defendido por Dermeval Saviani 

nos estudos que desenvolve e em que propõe a pedagogia revolucionária como 

movimento de passagem da desigualdade à igualdade: 

 
Entendo, pois, que o processo educativo é passagem da 
desigualdade à igualdade. Portanto, só é possível 
considerar o processo educativo em seu conjunto como 
democrático sob a condição de se distinguir a democracia 
como possibilidade no ponto de partida e a democracia 
como realidade no ponto de chegada. (Saviani, 2007, p.78) 

  

 

A partir de 1997, a fim de lhes atribuir mais do que a função de agente 

burocrático, os diretores das escolas foram chamados a assumir um papel 

administrativo-pedagógico, que tinha como princípio o perfil de grande articulador do 

projeto escolar, em meio ao processo de construção da gestão democrática. 

Nesse período, como diretora de unidade escolar, vivenciei toda a 

discussão do ponto de vista da dimensão política do trabalho: muitas mudanças 

foram acontecendo ao longo do tempo, com o propósito de promover nas escolas 

reflexões sobre a qualidade e o compromisso com o fazer pedagógico. Nesta nova 

configuração, o diretor ficou sobrecarregado diante de tantas ações que exigiam um 

acompanhamento preciso, sistemático e formativo da escola. Além do seu papel 

formador, também se lhe apresentava grande demanda administrativa, o que exigia, 

acima de tudo, entendimento e habilidade para relacionar as questões 

administrativas às pedagógicas.  

Esse entendimento foi um grande aprendizado para todos os diretores. 

Com essa visão, foi possível perceber o quanto as questões administrativas devem 

estar a serviço das questões pedagógicas. Este conhecimento permitiu estabelecer 

um diálogo crítico em relação às lutas e à melhoria pela própria escola. Ficou claro 

que, para uma escola ter qualidade, precisa de condições objetivas que derivam do 

seu funcionamento político pedagógico, articulado com o funcionamento do governo 

que está na gestão.  
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Após cinco anos atuando como diretora, tive a oportunidade de exercer a 

função de coordenadora de serviço educacional, cargo mais conhecido como 

"supervisor escolar". Essa tarefa trouxe-me a possibilidade de entender melhor o 

movimento da rede de escolas, no que se refere a seus avanços, dificuldades e 

necessidades.  

Era meu papel conhecer as escolas, "ouvi-las", reconhecer suas 

demandas e participar, junto à equipe da Secretaria de Educação e Formação 

Profissional de Santo André, da gestão de políticas de atendimento, em que se 

confrontavam interesses e necessidades das escolas e propostas e metas do 

governo municipal para a educação. Coordenando um grupo de escolas, percebi 

demandas que se apresentavam como urgentes em termos de necessidades e de 

condições objetivas para realizarem seu trabalho. 

Com os desafios desta nova função, desenvolvi um olhar mais ampliado e 

crítico do processo político pedagógico da educação, o que contribuiu para o 

entendimento e apropriação de conhecimentos, para lidar com os conflitos e 

confrontos característicos dos espaços de diálogo e de negociação. 

O coordenador de serviço educacional fora concebido, por aquela 

administração municipal, como mediador entre escola e Secretaria de Educação. 

Devia cuidar da formação dos gestores escolares, do acompanhamento do projeto 

político pedagógico de cada escola e da negociação entre as unidades escolares e a 

Secretaria, o que implicava diálogo entre demandas escolares e política pública 

educacional. Esta estrutura de acompanhamento teve como diretriz a gestão 

democrática e descentralizadora da rede escolar; por isso, buscava implantar uma 

prática de coordenação em que o objetivo central era acompanhar e orientar o 

projeto político pedagógico das escolas. Essa concepção visava criar uma relação 

bilateral entre escolas e Secretaria, mediada pelo coordenador de serviço 

educacional, e buscava fortalecer o diálogo entre esses interlocutores. 

Assumir esta função fez-me incorporar o princípio de não reduzir a 

educação a uma proposta reprodutora de programas, mas, sim, investir na gestão 

democrática, reconhecendo a importância de que cada escola discuta, construa e 

defina seus projetos de trabalho. Esta ação implica uma prática cidadã e 

democrática da gestão do espaço público. 

Creio que o relato que fiz acima proporciona uma visão tanto da 

pesquisadora como do tema escolhido para este trabalho, uma vez que a 
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dissertação aqui apresentada foi concebida a partir da minha participação e 

envolvimento em um coletivo e em um projeto que contribuiu com minhas idéias e 

ajudou a formular meus questionamentos. 

 
Porque pesquisar é avançar fronteiras, é transformar 
conhecimentos e não fabricar análises segundo 
determinados formatos. Balizas, sim, consistência, sim, 
aprisionamento do real em dogmas, não. (Gatti, 2002, p. 57) 

 

 

A pesquisa1 

 

 

Quanto ao universo pesquisado, o Diagnóstico da Secretaria de 

Educação – Sumário de Dados 2007 (ano base 2006), da Prefeitura de Santo André, 

indica que a política educacional para as escolas municipais, tendo como principal 

ponto a educação inclusiva e suas ações, abrangeu os seguintes equipamentos e 

número de usuários: 44 escolas municipais de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (Emeiefs), com 22.333 alunos matriculados (Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, crianças com idade de 4 a 10 anos de idade); 22 creches, com 

4.122 alunos matriculados (Educação Infantil, crianças até 3 anos de idade); sete 

centros públicos de formação profissional (CPFP), com 5.758 alunos matriculados 

(Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental e Ensino Médio, sendo que 

parte desses alunos ocupa também salas de aula nas Emeiefs); um centro de 

formação de professores (a rede conta com 1.300 professores); um centro de 

atenção ao desenvolvimento educacional (Cade) — a rede atende 570 alunos com 

deficiência. 

A pesquisa parte da hipótese de que a política da Secretaria de Educação 

de Santo André, no período de 1997 a 2008, promoveu, mesmo que de forma 

insuficiente, a construção de espaços que colocou as pessoas em debate e de que, 

por meio da discussão, estas entraram em contato com o exercício democrático, 

passaram a perceber que a participação cidadã implica habitar o lugar do direito, em 

convívio com o conflito, com as negociações e com as diferentes opiniões e 

                                                      
1 Inspirada pelo trabalho de André Bocchetti, que coloca na introdução da sua dissertação 
(BOCHETTI, 2008) a metodologia de sua pesquisa, decido pelo mesmo procedimento, considerando 
que, nos capítulos a seguir, tratarei das temáticas relacionadas à dissertação propriamente dita. 
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interesses, e descobriram que tomar decisões no coletivo, se por um lado defende 

os interesses da comunidade local, por outro lado exige que se relativize a força do 

individual, o que na sociedade competitiva capitalista constitui-se em um esforço 

contra-hegemônico. 

Por se tratar de um governo progressista, acredita-se que seus 

investimentos provocaram o enfrentamento do perfil autoritário da gestão, quando 

incentivou as escolas a criarem canais de participação, incluindo a presença de 

todos os que trabalham na escola e a comunidade local. 

"A busca da pergunta adequada, da questão que não tem resposta 

evidente, é que constitui o ponto de origem de uma investigação científica". (Gatti, 

2002, p. 23) Por essa razão, defino as seguintes perguntas para a pesquisa: o 

trabalho de 12 anos (1997 a 2008) de um governo municipal progressista promoveu 

a instauração do processo democrático na elaboração e execução do projeto político 

pedagógico? Houve participação e articulação entre os atores que participam da 

escola? Como se deu o apoio da Secretaria de Educação às escolas? 

O objetivo central deste trabalho foi realizar um estudo cuidadoso da 

atuação da Secretaria de Educação nesse período, em relação ao objeto de estudo 

e aos investimentos que promoveu, analisando a práxis da sua atuação político-

pedagógica e as relações no interior da escola, no que se refere à participação no 

processo de elaboração e execução do projeto político pedagógico. O 

desenvolvimento desta investigação buscou não apenas o apoio teórico relacionado 

ao assunto tratado, mas também contou com minha experiência como educadora da 

rede escolar andreense, no que se refere à docência, à gestão e à articulação das 

políticas pensadas para a rede de ensino. 

Lembro, porém, que os cuidados necessários foram tomados, a fim de 

que o papel de pesquisadora fosse devidamente assumido. Para isso, segui a 

orientação de que ao pesquisador "cabe ter senso crítico e clarear para si mesmo 

seu modo de pensar e pesquisar". (Gatti, 2002, p. 59-60) "Esta é característica 

fundamental na investigação científica: a manutenção da lucidez quanto às 

limitações dos conhecimentos trazidos à luz, quaisquer que sejam os procedimentos 

metodológicos." (Gatti, 2002, p. 56) 

Se, por um lado, conhecer bem a rede e o trabalho que tem sido 

desenvolvido ao longo dos anos contribuiu com a organização desta pesquisa, por 

outro foi necessário grande esforço para atuar como pesquisadora, de modo que 
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fosse possível construir o sentido e o significado dos dados levantados e dos 

conteúdos tratados para, a seguir, proceder à análise. 

Avalio que, a partir deste trabalho, o papel de pesquisadora passou a 

fazer parte do meu cotidiano, de maneira que o exercício da estranheza, da dúvida e 

da reflexão fortaleceu o manuseio não só da pesquisa, mas também de minha 

prática profissional. 

 
Sem dúvida a educação é um fato — porque se dá. Sem 
dúvida, é um processo, porque está sempre se fazendo. 
Envolve pessoas num contexto. Ela mesmo sendo 
contextualizada — onde e como se dá. É uma aproximação 
desse fato – processo que a pesquisa educacional tenta 
compreender. (Gatti, 2002, p. 14) 

 

 

A partir de uma abordagem objetiva e contextualizada, desenvolvo esta 

pesquisa por meio de uma metodologia ampliada, por se tratar de contextos que 

exigiram instrumentos diferenciados e específicos para a coleta de dados. A análise 

documental, as entrevistas, a realização de grupo focal, os questionários 

exploratórios e a pesquisa de campo foram rigorosamente aplicados, visando 

explorar o objeto deste estudo. O rigor da sua validade pauta-se na "análise de 

documentos" e na "análise de conteúdos", no âmbito de uma "abordagem 

metodológica crítica e epistemologicamente apoiada numa concepção de ciência 

que reconhece o papel ativo do sujeito na produção do conhecimento". (Franco, 

2008, p. 8) Essa prática auxilia o pesquisador a superar suas impressões e 

intuições, possibilitando a visibilidade de significados muitas vezes ocultos. A 

"análise de conteúdo", de tradição hermenêutica, "deve ser considerada como uma 

das dimensões do exercício da compreensão e interpretação a ser enfrentada pelo 

pesquisador." (Franco, 2008, p. 34) 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que 

 
[...] é o uso de técnicas não quantitativas de obtenção de 
dados, tipo observação cursiva ou participante, análise de 
conteúdo, análise documental, histórias de vida, 
depoimentos, etc. Essas abordagens colocam-se como 
alternativas novas para o trato de problemas e processos 
escolares... (Gatti, 2002, p. 30) 
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Para o levantamento das ações da Secretaria de Educação do Município 

de Santo André em relação à sua trajetória no período de 1997 a 2008, procurei 

destacar os investimentos, diante de uma proposta de gestão educacional 

democrática, e as contribuições para que as escolas elaborassem e executassem o 

seu projeto político pedagógico. Neste sentido, optei por realizar um trabalho 

investigativo aprofundado dos documentos produzidos no período, a fim de 

evidenciar e analisar as ações que demarcaram este percurso. 

Dados e depoimentos da pesquisa dialogam com a reflexão teórica e são 

citados no texto, possibilitando uma análise dialogal com a temática deste trabalho. 

Procuro encontrar o movimento contra-hegemônico nos sinais de possíveis 

mudanças na escola, que venham contribuir com a construção de um espaço 

democrático e criativo e de acesso e sucesso para todos, o que, muitas vezes 

parece ser claro para alguns educadores e para o governo, mas, no entanto, na 

prática, torna-se uma questão de complexa análise. 

A pesquisa de campo configura-se em um movimento rico e 

complementar aos dados levantados a partir da análise documental. As descobertas 

desta pesquisa são tratadas a partir dos estudos de Szymanski (org., 2004), 

identificando-se categorias e explicitando-se seus significados. 

Para levantar dados mais específicos, escolhi a Emeief Demercindo da 

Costa Brandão, escola da rede, para realizar uma pesquisa "in loco" da temática 

tratada neste trabalhado. A escola atende alunos da Educação Infantil (4 a 5 anos 

de idade) e alunos do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano. Foi elaborado um plano 

de pesquisa que envolveu toda a coleta dos dados, a fim de responder às perguntas 

da pesquisadora, e iniciei o trabalho com cuidadoso exame dos documentos e 

registros oficiais da escola.  

No período de setembro a novembro de 2008, foi realizada pesquisa 

empírica, sendo possível observar o funcionamento cotidiano da escola e o seu 

projeto na prática. Acompanhei reuniões pedagógicas, com os conselhos de escola 

e o Conselho Mirim, conversei com professores, funcionários e crianças, e 

estabeleci interessantes relações de diálogo com a assistente pedagógica e a 

diretora da escola. Atuando como pesquisadora, fui bem acolhida por todos, não 

havendo dificuldades da condução da pesquisa no espaço escolar.  

No entanto, um segundo passo teve que ser dado: ouvir de fato os 

sujeitos. Para isso, optei por tratar com representantes do quadro da escola e da 
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Secretaria de Educação, com o objetivo de coletar dados referentes ao tema 

pesquisado, como também confrontá-los com as observações realizadas "in loco". 

Esse passo exigiu grande esforço na elaboração das perguntas, uma vez 

que duas metodologias de coleta de dados seriam utilizadas: o questionário, para 

trabalhar com os professores, diretores, assistentes pedagógicos e coordenadores; 

o grupo focal (Gatti, 2005), para trabalhar com os representes do conselho de 

escola, Conselho Mirim e funcionários da escola. 

Na elaboração do questionário, considerei que "a elaboração da pergunta 

desencadeadora não é uma tarefa tão fácil como se pensa de início". (Szymanski, 

org., 2004, p. 30) Ou seja, as intenções do pesquisador devem estar muito bem 

construídas em forma de pergunta. Assim, foram construídas questões abertas, com 

o objetivo de favorecer as abordagens e provocar no participante a emersão de suas 

idéias e concepções. 

Foram escolhidos cinco professores que manifestaram interesse em 

participar desta pesquisa e responder a um questionário com as seguintes questões: 

1) Você participa da elaboração do projeto político pedagógico da 

escola? Descreva em poucas palavras como se dá a sua participação. 

2) Que resultados positivos, do seu ponto de vista, podem ser 

constatados com a prática da elaboração conjunta do projeto político 

pedagógico? Aponte os resultados que constata, tecendo comentários 

sobre eles. 

3) De que forma o projeto político pedagógico contribui para a melhoria 

da qualidade do ensino? Escreva um pequeno texto dando a sua 

opinião. 

4) Do seu ponto de vista, em que o projeto político pedagógico contribui 

para quebrar as relações autoritárias? Justifique em um pequeno texto 

o porquê da sua resposta. 

Utilizando a metodologia de grupo focal, foi realizada a pesquisa com o 

Conselho de Escola, o Conselho Mirim e os funcionários. Se um grupo focal "é um 

conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e 

comentar um tema, que é objeto de pesquisa, a partir da sua experiência pessoal" 

(Gatti, 2005, p. 7), esta metodologia foi escolhida como o mecanismo mais favorável 

para se estabelecer o diálogo na pesquisa com estes grupos. 
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O grupo focal foi desenvolvido com a abordagem das mesmas questões 

do questionário aplicado aos professores, só que de uma maneira mais dialogal e 

natural, com o objetivo de proporcionar um ambiente favorável à participação. 

Dando continuidade à pesquisa de campo, com a intenção de ampliar o 

olhar e identificar os investimentos da Secretaria de Educação, foram escolhidos 

cinco coordenadores de serviço educacional, cinco diretores de escola e cinco 

assistentes pedagógicos para responder um questionário com as seguintes 

questões: 1) como a Secretaria de Educação do Município de Santo André, ao longo 

desses anos (1997 a 2008), contribuiu para a elaboração e execução do projeto 

político pedagógico das escolas? 2) Em que a elaboração conjunta do projeto 

político pedagógico contribuiu para que as escolas construíssem relações 

democráticas? Dê a sua opinião por escrito. 

É importante deixar claro que todos os procedimentos acima somente 

foram executados com o devido consentimento de cada participante, Não houve 

intenção de se utilizar nenhum dado de maneira que colocasse as pessoas em risco 

ou que lhes causasse qualquer tipo de constrangimento. 

 

 

Os capítulos 
 

 

Para finalizar esta Introdução, seguem-se as indicações do que foi tratado 

em cada capítulo da dissertação. 

O primeiro capítulo, "Os sonhos de uma escola democrática", traz 

discussões sobre a política educacional de Santo André no período de 1997 a 2008, 

ancoradas nas idéias de Antonio Gramsci, o teórico da hegemonia cultural, que 

inspirou a caminhada em direção à democratização. 

No segundo capítulo, denominado "O projeto político pedagógico: 

referência para o diálogo", discute-se como os processos desencadeados na 

elaboração, no acompanhamento, na avaliação e no replanejamento contínuos 

representaram uma estratégia privilegiada para a política pública analisada, no 

sentido de democratizar as relações na escola, abrindo canais de participação e 

viabilizando a apropriação do espaço escolar a todos os seus usuários. A inspiração 
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teórica para os processos dialógicos deveu-se a Luiz Carlos de Freitas, que 

contribuiu com o conceito teórico de "qualidade negociada". 

O terceiro capítulo, "O projeto político pedagógico: princípios e 

contradições", expõe contribuições de autores reconhecidos no meio acadêmico que 

pesquisam a temática em pauta, trazendo à tona a dinâmica contraditória e 

conflituosa para a instauração de processos participativos em um país de tradição 

autoritária como o Brasil. 

O quarto capítulo “Os dados coletados na pesquisa”, de caráter 

qualitativo, apresenta os dados coletados e os comentários que se apóiam nos 

referenciais teóricos discutidos no corpo da dissertação. Seguem-se considerações 

finais que, despretensiosamente, buscam apontar os avanços e limites da política 

educacional estudada neste trabalho. 
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CAPÍTULO 1 
OS SONHOS DE UMA ESCOLA DEMOCRÁTICA 

  

 
A Gestão Democrática da Educação como uma das diretrizes 
da S.E.F.P. representa para a Rede Municipal uma mudança 
de cultura no sentido de compreender a escola como espaço 
de produção de conhecimento em que são considerados 
produtores todos os que se acercam a ela, os(as) alunos(as), 
os profissionais da educação e a comunidade local. (Santo 
André, Secretaria da Educação e Formação Profissional, 
Revista Educação Inclusiva: plano 1999, 1999, p. 21) 

 

 

A política educacional vigente em Santo André de 1997 a 2008 começou 

a ser implantada na primeira gestão do Partido dos Trabalhadores (PT), com a 

eleição do prefeito Celso Daniel (1989-1992), quando se acenou com a construção 

de uma política pedagógica voltada para o direito e a cidadania, pautado em 

princípios progressistas. 

Esta política educacional nasceu em 1997, ano em que entrava em vigor 

a nova Lei de Diretrizes e Bases para Educação (LDB), aprovada em dezembro de 

1996. O cenário político educacional era bem diferente daquele do período em que 

se encerrara a gestão Celso Daniel, em 1993. O governo municipal tinha que dar 

resposta ao atendimento do Ensino Fundamental, uma vez que, pela nova LDB, com 

a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef), 

o Município passaria a enviar dinheiro para o governo federal, sem possibilidade de 

retorno, se não tivesse alunos matriculados nesta modalidade de ensino. 

Antes disso, a rede andreense de escolas municipais sempre atendera à 

Educação Infantil, oferecendo vagas prioritariamente para as crianças com 6 anos 

de idade. Segundo informações (pois não foram encontrados registros), esse 

atendimento havia começado no final da década de 60 e fora se ampliando até 

1996. Em 1990, iniciou-se o serviço de atendimento às crianças recém-nascidas e 

com até 3 anos de idade, em creches subsidiadas pela Secretaria de Educação; 

antes, tal atendimento era feito pelo Serviço Social. 

Neste contexto, o início da gestão em 1997 colocava muitos desafios, 

aliados à ideologia política de um partido comprometido com a formação humana e 

com o direito de todos ao acesso à escola e ao conhecimento. Com isso, todo 
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esforço concentrou-se em articular as demandas nacionais para educação e as 

diretrizes educacionais do novo governo e o percurso da rede, considerando-se seu 

histórico e a necessidade de avanços no que se refere à ampliação do atendimento 

e à melhoria da qualidade. 

Por se tratar de um governo progressista, motivado e comprometido 

historicamente com as lutas para a democratização do País, evidenciava-se, no bojo 

das suas propostas, a gestão democrática como oxigênio da política a ser 

implantada. Quanto ao compromisso com a educação e à implantação da gestão 

democrática, a revista Programa de Governo do Partido dos Trabalhadores, 

publicada em agosto de 1996 com as propostas para o governo de Santo André nos 

anos 1997-2000, prescrevia: 

 
Viabilizar um projeto de escola aberta à participação da 
população nos seus vários aspectos: 
— no processo ensino-aprendizagem, apresentando e 
discutindo com os pais as propostas pedagógicas. 
— nas decisões de caráter administrativo, definição do 
regimento interno da escola, manutenção do prédio, etc. 
— na avaliação do desempenho dos profissionais. 
— na compra de materiais didáticos. 
— na escolha do diretor da unidade escolar. 
Tornar as escolas unidades orçamentárias, possibilitando a 
elas receber recursos para fazer reparos nos prédios. Esses 
recursos serão controlados pelo Conselho de Escola. 
(Revista Programa de Governo do Partido dos 
Trabalhadores, Santo André com muito Orgulho, Santo 
André, 1996, p. 33) 

 

Nesta perspectiva, a Revista Educação Inclusiva2 assinalava: 

 
A participação popular apresenta-se neste governo como 
uma das diretrizes com destaque especial e está sendo 
pensada a partir da reabertura dos canais democráticos de 
relação entre o poder público local e a sociedade civil. 
(Santo André, Secretaria da Educação e Formação 
Profissional, Revista Educação Inclusiva: plano 1997, 1997, 
p. 26) 

 

 

                                                      
2 Série de revistas publicadas anualmente, de 1997 a 2000, pela Secretaria de Educação de Santo 
André. 
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Figura 1 Revista Educação Inclusiva, 1997 (arquivo da autora) 

 

 

Na história da educação brasileira, a apresentação de propostas para a 

educação pública a partir de uma perspectiva democrática só ocorreu durante a 

década de 80, quando se deu o início da redemocratização do País, no final da 

ditadura militar que durou 20 anos. A ditadura brasileira "reprimia a sociedade civil, 

sempre que a sociedade civil se contrapunha ao que esta ditadura queria. [No 

entanto,] jamais tentou organizar a sociedade civil. Por exemplo, não criou um 

partido de massa" (Coutinho, 2002, p. 23), como fizeram os movimentos fascistas e 

nazistas, regimes reacionários que organizaram a sociedade civil e a mobilizaram a 

seu favor. 
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No Brasil, no final dos anos 70 e na primeira metade dos anos 80, 

"emerge [...] uma sociedade civil bem mais forte e articulada do que aquela que 

havia antes da ditadura". (Coutinho, 2002, p. 23) 

O mesmo autor esclarece: 

 
[...] a ditadura militar brasileira esteve quase sempre, 
claramente, a serviço da modernização capitalista no Brasil. 
[...] Neste sentido, tratou-se, seguramente, de um período 
de modernização da estrutura econômica do País. Mas, 
atenção: a ditadura foi modernizadora não no sentido de 
que estivesse a serviço da nação ou do povo brasileiro; ela 
certamente desenvolveu a economia brasileira, modernizou-
se, elevou nosso capitalismo a um patamar superior, porém 
sempre a serviço exclusivo do grande capital. (Coutinho, 
2002, p. 24) 

 

 

Na década de 80, porém, o governo federal brasileiro demonstrou 

dificuldades e fragilidades para articular a política educacional - no Brasil, essa 

política é particularmente excludente - , em particular na segunda metade daquele 

decênio, nos debates da nova Constituição Federal. Nesse momento as 

organizações civis conquistaram certa participação, disso resultando, a princípio, um 

movimento democrático.  

Em razão desse contexto, escolhemos o pensador marxista italiano 

Antonio Gramsci (1891-1937) para dar bases teóricas a este trabalho.  

Em função da vida sofrida e precária na prisão política, com a saúde 

muito prejudicada, Gramsci morreu aos 46 anos. Ele presenciou momentos 

importantes da história, como a deflegração da campanha pelo voto universal na 

Itália, a primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a nova configuração do 

capital internacionalizado. Jovem envolvido com as discussões teóricas de sua 

época, foi editor e escritor de revistas e jornais italianos, espaço que utilizou para 

criticar o modo de produção italiano, apontar a exploração do trabalho e a 

necessidade da organização intelectual e moral do trabalhador para a sua 

superação da sua condição de explorado. 

Gramsci dedicou-se ao estudo e ao entendimento das formações das 

sociedades capitalistas em sua dimensão racional e identificou elementos históricos 

que organizam as relações de poder na sociedade italiana, desenvolvendo a partir 

de suas observações e reflexões a tese do Estado “ampliado” (Coutinho, 2002). 



20 

Na visão gramsciana, o conceito de Estado assume maior 

complexidade conforme os estágios de desenvolvimento social, político e econômico 

e interpréta o estado, e nem a sociedade civil nem sociedade política existem 

livremente: existe uma relação mais estreita entre o Estado e a sociedade civil, a 

qual Gramsci denomina de superestrutura.  

Este autor afirma que o Estado é um espaço da contradição das 

classes fundamentais (classe burguesa e classe trabalhadora) e não o desconsidera 

como espaço de dominação da classe burguesa, mas deixa claro que cada 

sociedade deve ser analisada de acordo com suas condições históricas específicas. 

Do mesmo modo que Karl Marx3, Gramsci chega à concepção de sociedade civil 

pela crítica aos conceitos de Hegel4, porem supera-os articulando uma nova teoria 

política marxista. Ele demonstra outra possibilidade de análise das relações sociais 

que se sustentam no poder, pela análise da ampliação do Estado. 

Segundo Nogueira (2007), para Gramsci o Estado “ não é um ator nem 

um sujeito”. (p. 14) Este autor explica que, na visão gramsciana, o Estado é um 

espaço institucional “que costuma ser conquistado e “usado” pelos sujeitos, em seus 

movimentos para avançar rumo à supremacia, à dominação política”. 

Gramsci, que foi um comunista democrata de formação socialista, 

pensava dialeticamente e, por isso, buscou discernir as contradições em processo 

no palco das relações e procurou discriminar os elementos de negação e superação 

que brotam o tempo todo no confronto e no conflito entre a sociedade política e a 

sociedade civil. A conquista de uma nova ordem social foi o sonho de Gramsci, 

porque acreditou que as classes populares, com pensamento e identidade própria, 

devem lutar para se tornar dirigentes e se apropriar dos mecanismos de governo, na 

luta pelos seus próprios interesses. 

Uma das contribuições importantes e significativas que Gramsci 

(1978a) deu às ciências sociais foi a sua idéia sobre hegemonia.  Esta seria a força 

(que envolve poder, direção e domínio) de conquista mediante a persuação e o 

consenso, não implicando em violência. Sua idéia demonstra o caráter dialógico no 

campo das lutas e negociações, em que mudanças podem ser efetivadas pelo 

                                                      
3 Karl Heinrich Marx (1818-1883): filósofo, cientista social, economista, historiador e revolucionário 
alemão,um dos pensadores que exerceram maior influência sobre o pensamento social e sobre os 
destinos da humanidade no século XX. 
4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831): de origem alemã é filósofo da totalidade e da imanência 
absoluta. Idealista por excelência, o Ser é Idéia, é Espírito, que só tem função no absoluto. 
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enfrentamento da classe dominante.  

Neste sentido, Gramsci (1978a), desenvolve o conceito de bloco 

histórico, por definir quando um grupo social consegue se impor aos outros, criando 

um consenso ao redor do seu projeto de sociedade e de sua concepção de mundo. 

A compreensão das condições específicas de um dado bloco histórico – no qual se 

conjungam duas forças, a estrutura e a superestrutura – permite entender como se 

dão a organização política e as relações de força para a construção de um novo 

bloco histórico. A função hegemônica assume o processo de desarticulação e 

rearticulação dos interesses dominantes, ou o poder de uma classe sobre a outra, 

mas operada pela hegemonia, não pela força. Trata-se de um sistema de alianças 

políticas em que associam estruturas e superestruturas, centradas no proletariado.   

Assim, considerando-se que, no Brasil ditatorial da década de 1970, 

estava ausente de uma classe popular com pensamento próprio, organizada para 

lutar contra os mandos da classe dominante, foi na obra de Gramsci que se buscou 

um projeto de esquerda em defesa das classes populares para que se tornassem 

dirigentes e conquistassem a hegemonia. 

Vianna (2007) em entrevista à revista do Instituto Humanitas Unisinos – 

IHU salienta que as idéias de Gramsci conferem contemporaneidade à perspectiva 

política que não é própria dos partidos, do Parlamento ou do Estado. Para este 

pesquisador, Gramsci “pensou, sobretudo, sobre como se fazia a política e esta se 

instalava na sociedade civil.” (p. 32) Este autor aponta, em sua entrevista, a veia 

gramsciana que, segundo ele, influenciou, a partir dos anos 70, a formação de 

quadros de esqueda no Brasil que buscavam fecundar a democracia no País. 

Brandão (2007), também em entrevista à mesma revista destaca a 

importância de Gramsci na construção da esquerda braileira.  

 
Gramsci foi influente no Brasil a partir dos anos 1970. O 
Brasil foi um primeiros países que traduziu sua obra. Num 
determinado momento, ele passou em “brancas nuvens”. 
Depois, a partir dos anos 1980 e 1990, se tornou um autor 
impotante, propagado no Brasil,em geral por autores ligados 
ao velho Partido Comunista Brasileiro”. (Brandão, 2007, p. 
22) 

 

 

Para Brandão (2007), a importância de Gramsci no contexto da 



22 

construção da esquerda brasileira deve-se ao fato de que “justificava, delineava e 

trazia elementos de reflexão para uma esquerda que tentava fazer uma política de 

frente democrática contra o regime militar”. (p. 23) Este autor acredita que, em 

setores de esquerda democrática, Gramsci deixou marca da qual, mesmo pequena, 

ainda é possível encontrar resquícios intelectuais nos partidos progressistas atuais. 

Assim, Brandão (2007) confirma e fortalece a escolha por Antonio 

Gramsci como referência teórica para este trabalho. Nesse mesmo sentido, Vianna 

(2007) enfatiza a visão de Gramsci, que percebe “a escola e a família como lugar da 

política, como agências da sociedade civil e lugares onde a disputa por valores se 

instala” (pág 32).  

Assim identifica-se em Gramsci a idéia de uma escola transformadora 

que, pode tornar-se um palco de aprendizagem democrática, segundo a visão de 

Mochcovitch (1990): 

 
[...] a escola e sua função: ela pode ser, em certa medida, 
transformadora, sempre que possa proporcionar às classes 
subalternas os meios iniciais para que, após uma longa 
trajetória de conscientização e luta, se organizem e se 
tornem capazes de "governar" aqueles que governam. (p. 7) 

 

 

De acordo com Gramsci (1978c), é preciso proporcionar às classes 

subalternas elementos que as tornem capazes de assumir os lugares de comando e 

passar a governar os que as governam. É importante demarcar que este autor deve ser 

reconhecido dentro do cenário revolucionário, como afirma Nosella (2001): 

 
[...] é impossível compreender Gramsci fora do horizonte 
revolucionário, porque para ele a realização do socialismo é a 
grande poiésis de seu século. [...] Trata-se, portanto, do 
grande pano de fundo que ilumina todas as demais questões, 
inclusive sua concepção de cultura e educação. (p. 82) 

  

 

Considerando que, no Brasil, o clima de cerceamento das liberdades civis 

e da difusão das idéias em decorrência da ditadura militar dificultava uma análise 

dialética da escola em sua relação com a sociedade, discutir as possibilidades de se 

construir uma escola fundamentada no ideal democrático não era tão simples para o 

governo que se instalava. Mas, com a abertura política, a partir de 1980, como já foi 
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dito, alargaram-se as possibilidades de manifestações sociais. Nesse período, o 

referencial gramsciano contribuiu notavelmente para a construção de projetos e 

pesquisas em educação, que se propunham a assumir os desafios da 

contemporaneidade na visão gramsciana. 

Para Nosella (2001, p. 91), "o mundo contemporâneo como um todo, já 

nas primeiras décadas do século, evidenciava os sinais da crise do capitalismo. Era 

necessário estudar a fundo essa crise pensando no horizonte de sua radical 

superação, isto é, da revolução socialista". Com isso, as idéias de Gramsci, muito 

difundidas nos meios progressistas, contribuíram na formulação de pesquisas e 

projetos em defesa da educação pública, numa perspectiva não excludente.  

Neste cenário, surge a política educacional para as escolas municipais 

em Santo André, no ano de 1997, com possibilidades de ser colocada em prática, ao 

ter sido eleita junto ao governo eleito pela população andreense em 1996.  

Suas diretrizes demonstram o que Nosella aponta como "horizonte de 

superação" dos problemas causados pelo capitalismo, numa perspectiva não 

excludente. Segundo a Revista Educação Inclusiva, três dessas diretrizes se 

destacam como prioritárias para a educação municipal de Santo André: 

 

 

Democratização do Acesso e da Permanência: 
 

[...] entendemos que a democratização do acesso e a 
garantia da permanência dos alunos nas escolas não se 
restringe apenas ao direito a vagas. Assegurar uma política 
de manutenção adequada, prover os materiais e recursos 
humanos necessários são importantes condições para que 
as crianças, jovens e adultos entrem e permaneçam nas 
escolas. Nesta direção, igualmente importante é o 
entendimento da escola como espaço público a ser 
apropriado pela comunidade. Sua configuração como pólo 
aglutinador e cultural pode e deve contribuir para uma 
construção prazerosa do conhecimento, possibilitando uma 
interação positiva entre educadores, educandos e suas 
famílias na medida em que todos participam do processo 
educacional, construindo uma nova qualidade da educação, 
que tenha como referência o ser humano, suas 
necessidades e possibilidades. (Santo André, Secretaria da 
Educação e Formação Profissional, Revista Educação 
Inclusiva: plano 2000, 2000, p. 46) 
 

Qualidade Social da Educação:    
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Trata-se de considerar a identidade individual e social dos 
alunos para, a partir delas, perceber suas necessidades e 
buscar respondê-las através da articulação de valores e dos 
vários campos do conhecimento humano, pois, se bem 
temos observado tais necessidades, somos forçados a 
constar que as respostas a elas só podem ser efetivadas 
multi e interdisciplinarmente, levando-se em conta os 
tempos e ritmos de cada aluno: nisso reside o sentido 
pedagógico da Inclusão e do que chamamos de Qualidade 
Social da Educação. (Santo André, Secretaria da Educação 
e Formação Profissional, Revista Educação Inclusiva: plano 
2000, 2000, p. 14 ) 
 

Gestão Democrática da Educação: 
 

[...] entendida como o processo de construção e decisão 
coletivas sobre as políticas educacionais, é um dos pilares 
da política educacional da SEFP e reflete uma opção 
política desta administração na direção de um novo jeito de 
conceber a gestão de nossas escolas e de elaboração das 
políticas educacionais visando adequá-las às necessidades 
e aspirações dos seus maiores interessados, os educandos. 
Aprofundar a democratização da gestão educacional, além 
de contribuir para a formação de uma consciência crítica, 
participativa e propositiva dos cidadãos e cidadãs, contribui 
para a perenidade da política educacional, ou seja, para que 
mais pessoas possam se apropriar da elaboração de 
concepções, diretrizes e propostas estando, por isso, menos 
vulneráveis a qualquer tipo de manipulação, sabendo 
defender a permanência da produção coletiva. (Santo 
André, Secretaria da Educação e Formação Profissional, 
Revista Educação Inclusiva: plano 2000, 2000, p. 32-33 ) 

 

 

A implantação dessas diretrizes previa romper com as relações 

autoritárias historicamente existentes na gestão pública escolar, trazendo para o 

movimento do planejamento do trabalho uma discussão importante do ponto de vista 

da participação dos sujeitos, como exercício do seu direito de habitar nas instâncias 

de decisão do espaço público.  

A partir da análise desses documentos, reconhece-se Gramsci como um 

importante referencial para este trabalho. Sua obra pode contribuir grandemente na 

leitura dos registros das intenções de uma política progressista que explícita seu 

posicionamento em defesa de uma classe oprimida e excluída dos espaços de 

participação e decisão. 

A argumentação dialética gramsciana defende que a escola pode ser 

transformadora se proporcionar às classes subalternas a conscientização histórica e 
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cultural de prisioneiros da ideologia dominante5, criando meios de organização que as 

tornem capazes de assumir as instâncias de poder. Gramsci (1978a) preocupa-se em 

criar uma escola que seja capaz de levar aos indivíduos uma condição de 

esclarecimento e de conhecimento de seus direitos e deveres. Para chegar a esta 

conclusão, desenvolve uma análise das relações de poder estabelecidas nos 

diferentes espaços sociais, legitimados pela ideologia construída pela sociedade 

capitalista, onde a luta pela sobrevivência caracteriza a divisão da sociedade em 

classes, dentre as quais duas são fundamentais: o proletariado, que detém a força do 

trabalho, e a da burguesia, que detém a propriedade dos meios de produção. Essas 

classes se contrapõem historicamente, pois têm interesses distintos. 

Gramsci (1978c) compreende a cultura e a educação como elementos 

básicos para perpetuação ou transformação da ideologia veiculada pelo sistema 

capitalista. Para ele, a cultura é elemento fundamental na construção de um projeto de 

sociedade. Propõe "[...] a preservação e mesmo o fortalecimento de 'uma escola única 

inicial de cultura geral, humanista, formativa'". (Mochcovitch, 1990, p. 54). O pensador 

italiano critica a multiplicação das escolas profissionalizantes, dirigindo-se à política 

educacional da Itália na reforma proposta por Gentile6 e sua "[...] forma imediatista de 

sujeitar a socialização das crianças e dos jovens, a formação dos homens, à lógica de 

produção e, portanto à lógica do capital". (Mochcovitch, 1990, p. 55). 

A cultura é criação histórica — por isso, a luta pela transformação social 

supõe a crítica ao processo de formação da sociedade capitalista, condição essencial 

para a construção de uma identidade a partir da formação política e cultural por meio 

da educação, numa perspectiva socialista. Para Gramsci, a cultura é: 

 
Organização, disciplina do próprio eu interior, é tomada de 
posse da própria personalidade, é conquista da consciência 
superior, pela qual se consegue compreender o próprio 
valor histórico, a própria função na vida, os próprios direitos 
e deveres. [...] O homem é, sobretudo espírito, isto é, 
criação histórica, e não natureza. (Gramsci, 1958, p. 24 
apud Mochcovitch, 1990, p. 57) 

 

 
                                                      
5 Ideologia dominante: dominação econômica, mediante a exploração das classes subalternas; 
dominação político-ideológica, agenciada pelo Estado, que defende os interesses da classe 
dominante, e o faz por meio da repressão (exército, política, prisões), ou seja, instâncias de controle. 
(Mochcovitch, 1990) 
6 Giovanni Gentile (1875-1944): filósofo e político italiano, expoente da intelectualidade fascista, foi 
ministro da Educação na Itália de 1922 a 1924 e realizou a reforma geral do ensino. 
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Há que se considerar que o conhecimento construído pela humanidade 

deve ser apropriado pelas classes trabalhadoras de maneira crítica. O conhecimento 

não é neutro: na lógica capitalista, está mais voltado para atender aos interesses da 

classe que o produziu, ou seja, a classe dominante. 

Gramsci, como teórico da superestrutura, contribui para a compreensão 

do papel da educação na sociedade capitalista nos dias atuais, como também 

aponta as possibilidades de construir uma nova visão de mundo. 

 
A contribuição essencial de Gramsci como teórico da 
superestrutura foi a de proporcionar um conjunto de conceitos 
que permite pensar (e orientar na prática) o processo de 
formação da consciência de classe da classe trabalhadora — 
uma nova visão de mundo – no curso de uma luta 
hegemônica, para dar ao conjunto da sociedade (ou, pelo 
menos, ao conjunto das classes subalternas) uma direção 
política, intelectual e moral. (Mochcovitch, 1990, p. 27)  

 

 

A Secretaria de Educação em Santo André demonstra ter acreditado no 

potencial da "superestrutura", ao investir na democratização da gestão das escolas, 

criando projetos que viabilizaram a participação efetiva de todos os segmentos da 

escola nos contextos de decisão. 

Uma ação importante foi a criação dos conselhos de escola. Esta ação 

tinha como objetivo garantir a participação de todos os segmentos da escola e 

estimular o convívio com a comunidade escolar, incluindo docentes, estudantes e 

comunidade local. Também previa o exercício da autonomia no desenvolvimento 

dessas práticas.  

Em 1997, os conselhos de escola funcionavam como comissões 

provisórias, enquanto se aguardava a criação do projeto de lei que os instituíam e 

sua aprovação na Câmara Municipal. Em 1999, foi aprovada a Lei nº 7.854, de 30 de 

junho, que instituiu os conselhos. Em 2002, a Lei nº 8.376 introduziu alterações e 

capacitou os conselhos de escola a receberem repasse de recursos do Município, 

do Estado e da União. 

A consolidação do funcionamento dos conselhos levou a Secretaria de 

Educação andreense a promover mecanismos de formação dos conselheiros, uma 

vez que esta participação tem como concepção desenvolver a prática da 

participação político-pedagógica, a pensar o fazer escolar e o seu desempenho. 
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Os conselhos passaram a participar de ações importantes, tais como: 

• formação e troca de experiências entre conselhos de escola; 

• formações que visavam orientar os conselheiros para a participação 

nos processos de elaboração/execução e avaliação dos projetos 

político pedagógicos das escolas; 

• participar do processo de elaboração das normas de convivência da 

unidade escolar; 

• participar do planejamento e da abertura das escolas às comunidades; 

• participar nos processos de decisão dos gastos das verbas destinadas 

a compras e serviços essenciais;  

• estabelecer convênios com a Secretaria de Educação 

(descentralização das verbas) e através do Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE), com verba do governo federal. 

Há que se considerar ainda que criar mecanismos de participação da 

comunidade escolar representa, em primeira instância, a possibilidade de acesso a 

conhecimentos e atividades que normalmente ficam nas mãos dos gestores 

governamentais. Essa ação pode ser considerada como um investimento importante 

na "sociedade civil" e na criação de um "novo senso comum", como explica Gramsci.  

Na superestrutura, está o potencial da transformação ou da mudança. 

Para Gramsci (1978b), a superestrutura comporta duas instâncias: a sociedade 

política, que congrega o conjunto de atividades que dizem respeito à função de 

coerção e domínio, onde a classe no poder utiliza-se da coerção estatal por exercer 

legalmente o poder; e a sociedade civil, que agrupa os organismos chamados 

privados e que têm como característica persuadir, levando as pessoas à liberdade 

de opção, estando todos sujeitos a persuadir e a serem persuadidos. Os integrantes 

da sociedade civil — sede de múltiplos organismos privados, mas nem por isso 

menos pública, e que difere da sociedade política, uma vez que esta atua pelos 

mecanismos da coerção — seriam agentes do consenso e da hegemonia pelos 

mecanismos de persuasão, próprios da sociedade civil. A sociedade política 

exerceria a dominação e a ditadura sobre os grupos sociais discordantes, e para 

isso lançaria mão de mecanismos coercitivos. O exercício do poder político exibiria, 

como uma das suas características, o discurso que reforça a ilusão de governo do 

povo. É um discurso em que o senso comum absorve as concepções de mundo da 
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classe dominante, veiculadas através das instituições da sociedade civil, porque esta 

não impõe sua concepção de mundo.  

Mochcovitch (1990) dá uma visão importante deste contexto: 

 
Segundo Gramsci, é na sociedade civil que está essa 
"prisão de mil janelas" formada pelas organizações, 
instituições e aparelhos em que se faz a produção, a difusão 
e a reprodução das ideologias. Ao formular a igualdade 
"Estado = sociedade política + sociedade civil", Gramsci 
delimita nessa última o "terreno" sobre o qual se dá a luta 
pelo poder ideológico, em que se exerce a hegemonia das 
classes dominantes sobre o corpo social, mas também no 
qual se disputa essa hegemonia e se constrói a contra-
hegemonia pela luta hegemônica. (p. 33) 

 

 

A "criação de um novo senso comum" e a "elevação cultural", expressa por 

Gramsci (1978c ), passa por grande transformação histórica no plano da superestrutura, 

dando início à reforma cultural e moral que "tem seu ponto de partida na crítica do 

senso comum produzido e reproduzido pela introjeção dos valores da ideologia 

dominante nas classes subalternas" (Mochcovitch, 1990, p. 38) e possibilita, com o 

exercício intelectual e moral, criar novas formas de ver o mundo, ultrapassando os 

modelos hegemônicos e resultando numa "nova cultura e filosofia". 

O Jornal da Gestão Democrática da Educação, publicado em 2003 pela 

Secretaria de Educação (ver Figura 2, na página seguinte), descreve outros 

mecanismos de participação que também foram criados a fim de conquistar, viabilizar 

e garantir a participação da "sociedade civil". A primeira página desta publicação 

descreve seu compromisso com a gestão democrática das escolas e faz o 

chamamento à participação, nas várias instâncias formalmente criadas. Dentre estas 

instâncias, destaca-se a participação "na construção do Projeto Político Pedagógico" 

(4º parágrafo). 

 
“A Gestão Democrática, como uma de suas diretrizes, está 
diretamente vinculada à qualidade da educação, pois, na 
medida em que possibilita a participação de mais pessoas 
na construção do Projeto Político Pedagógico da escola, 
favorece a democratização dos saberes, o respeito às 
identidades, o desenvolvimento das pessoas, a formação de 
lideranças e a consolidação de uma cultura democrática.” 
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Inverter a lógica reprodutora da escola — apontada por teóricos da corrente 

reprodutivista que, nos anos 70, difundiam as idéias formuladas por Louis Althusser 

(1980 ) a respeito do estado capitalista — é outra maneira de interpretar e pensar o 

papel da escola. Althusser examinou o conceito de "aparelhos ideológicos do Estado" e 

considerou a escola uma instituição como as outras "instituições da sociedade a serviço 

da sua continuidade". Da mesma forma, Baudelot & Establet (1978) e Bourdieu & 

Passeron (1975) construíram suas teorias nessa mesma direção, deixando explícito o 

papel reprodutor da escola. Esses teóricos analisaram a escola como instituição a 

serviço da manutenção da sociedade capitalista, uma vez que a corrente reprodutivista, 

segundo Mochcovitch (1990), afirma: 

 
[...] à escola está reservada a função de reproduzir as 
desigualdades sociais, na medida em que contribui para a 
reprodução da ideologia das classes dominantes e mesmo 
para a reprodução das próprias classes sociais, inculcando 
códigos, símbolos e valores das classes dominantes. Alguns 
chegam a admitir que a escola é imprescindível para a 
reprodução do sistema capitalista. (p. 7)  

 

Figura 2 Jornal da Gestão Democrática da Educação, de setembro de 
2003 (arquivo da autora) 
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A função reprodutora da escola defendida por esta corrente não é negada 

por Gramsci: seu constructo teórico o leva à constatação de que a escola é uma 

instituição que, mesmo reprodutora, pode contribuir para a elevação cultural das 

massas. E o autor apresenta o "intelectual orgânico" como função importante para 

esta elevação. 

Gramsci (1978c) identifica o papel do intelectual orgânico como uma 

função organizadora na sociedade em seu desenvolvimento histórico. Compreende 

que este intelectual, ao atuar na sociedade civil, tem acesso a elementos essenciais 

para a elaboração de uma concepção de mundo, uma vez que, de uma forma ou de 

outra, participa das modificações do mundo real e das possibilidades de criação de 

novos modos de vida — porque o homem pensa e tem intelecto.  

O caráter dialético e orgânico do vínculo que existe entre estrutura e 

superestrutura se expressa concretamente nos grupos que se encarregam de 

realizar essa ligação e que, segundo Gramsci (1978c), são os intelectuais de cada 

uma das classes sociais. No entanto, o conceito de intelectual que o pensador 

expressa é bem diferente do usual e não pode ser entendido como definem os 

dicionários. Para ele, todo ser humano, independentemente da atividade que exerce, 

utiliza seu intelecto para agir, criar e produzir, mesmo quando tal atividade é quase 

que unicamente braçal. "Não existe atividade humana da qual se possa excluir toda 

intervenção intelectual, não se pode separar o homo faber do homo sapiens". 

(Gramsci, 1978c, p. 7). 

Uma das mais importantes reflexões que Gramsci (1978c) faz é que cada 

grupo social cria para si um tipo especial de intelectual, alinhado com o interesse 

desse grupo. Dessa maneira, cada grupo segue uma linha de pensamento, tendo 

suas próprias filosofias, técnicas, tendências sociais, tendências políticas e outras 

que levam à formação de uma cultura diferenciada.  

Gramsci (1978c) aplica a categoria "orgânico" ao intelectual porque o 

qualitativo orgânico é apresentado como diferença substancial do intelectual 

tradicional, ou seja, aquele que representa o antigo estrato social que sobreviveu às 

transformações da produção.  

O papel orgânico do intelectual existe na medida em que as atividades 

intelectuais são geradas pela sua identificação com os interesses de uma classe. No 

intelectual orgânico Gramsci recria o sujeito da história e da política ligado à classe 

trabalhadora.  
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Nessas condições, Gramsci entende, não só sobre o que denomina ser 

intelectual, mas principalmente sobre o caráter orgânico da sua função nas relações 

sociais. Contudo, os intelectuais apropriando-se do conhecimento e detendo os 

instrumentos para produzi-lo e transmiti-lo contribuem para explicar, conservar ou 

transformar a sociedade que estão inseridos.  

Por isso, Gramsci insiste na criação de uma escola democrática, como 

observa Mochcovitch (1990): 

 
A escola democrática, que deve ser assegurada a todos 
pelo Estado, quando este é "ético" e "educador", é aquela 
através da qual a sociedade coloca "cada cidadão", em 
termos gerais e pelo menos "abstratamente", na condição 
de se tornar "governante". (p. 56)  

 

 

Uma escola que caminha na direção contra-hegemônica é aquela que 

apresenta um ensino que desvele a "escola neoliberal" do Estado, por meio de uma 

prática pedagógica que não ignora a realidade escolar, mas que descobre e percebe 

a ideologia opressora e as diferentes formas de poder presentes na sociedade de 

classes7. 

Com base nos estudos de Gramsci, compreende-se que é papel da 

escola estabelecer o diálogo entre o senso comum e o conhecimento sistematizado. 

Na acepção desenvolvida pelo pensador, esse é um diálogo entre os diferentes 

graus de elaboração e organização do conhecimento, rompendo-se com a falsa 

homogeneização que se realiza no conhecimento hegemônico. Portanto, a escola 

precisa estar politicamente sensível ao conflito contra-hegemônico entre cultura e 

conhecimento, porque estes não são neutros e se expressam na disputa do poder. 

Esta análise sinaliza que as iniciativas de um governo que se propõe 

democrático exigem a formação de quadros progressistas preparados para habitar 

no lugar do diálogo e dos conflitos, ao participarem de processos políticos que 

busquem inovar suas práticas. Muitos educadores da rede (entre os quais me incluo) 

fizeram parte destes processos e foram se formando politicamente como agentes da 

                                                      
7 "A escola neoliberal camufla as relações de classe, procura explicitar um conceito de universalidade 
e, conseqüentemente, atribui o sucesso ou fracasso no sistema escolar a uma relação 
exclusivamente de mérito individual. É necessário um currículo que aproxime a escola e a vida. Só 
com tal aproximação será possível um currículo em que os envolvidos no processo educativo 
constituam-se como protagonistas de suas práticas." (Fasano, 2006, p.19) 
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escola democrática, pois passaram a conviver com uma discussão que tratou com 

profundidade esta opção política. Nesta lógica, a construção do projeto político 

pedagógico é tida como mecanismo importante de participação e promoção da 

emancipação das escolas no ato de discutir e decidir sobre os seus rumos. 

É importante resgatar que, na primeira gestão do PT em Santo André (de 

1989 a 1992), o Departamento de Educação — que na época fazia parte da 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes — elaborou junto aos professores da 

rede o Estatuto do Magistério, uma vez que esta categoria não contava com um 

estatuto específico. Na elaboração desse Estatuto, fez parte das decisões garantir 

tempo de trabalho na jornada do docente para participar das reuniões pedagógicas. 

Com isso, ficou estabelecida a jornada semanal de 24 horas, sendo 20 horas para o 

trabalho com os alunos e 4 horas para ações pedagógicas relacionadas ao 

planejamento e à formação, tendo o professor que cumprir 2 horas na escola, junto 

ao coletivo de professores, e duas horas em casa, considerando os afazeres que 

sua função demanda, no horário extraclasse. 

Instituir esta prática representou um ganho concreto referente ao 

investimento na formação do professor, mas também causou insatisfação em parte 

dos docentes, devido ao aumento da carga horária na escola. Há que se considerar 

que um dos argumentos era: "O salário já é baixo, e eu ainda tenho que ficar mais 

tempo na escola?" Por outro lado, não era vista como necessária a preocupação da 

maioria dos professores em relação à importância do tempo para o planejamento. 

A rede, em 2008, contava com aproximadamente 1.400 docentes, ao 

passo que em 1991 (ano em que foi aprovado o Estatuto do Magistério) eram 400 

professores. Após 17 anos de vigência do Estatuto, é possível perceber o avanço e 

o amadurecimento da rede em relação à importância dada ao tempo do professor, 

destinado para sua formação e para o planejamento do seu trabalho.  

Na rede escolar, os professores costumam manifestar opiniões diversas, 

que sugerem políticas públicas que abracem propostas melhores e mais condizentes 

com as expectativas que se tem em relação às suas responsabilidades, seja do 

ponto de vista do tempo, seja da remuneração, por se tratar de salários muito 

baixos. Entretanto, não basta um estatuto instituir o tempo de planejamento e de 

formação dos professores, se não se puser em prática uma política que ofereça 

condições objetivas para a reflexão da prática pedagógica. 
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Este foi um dos motivos que levou a Secretaria de Educação a realizar, no 

início de 1997, encontros semanais com a equipe gestora das unidades escolares, 

com o objetivo de criar e garantir um espaço de formação sistemática e continua em 

que todos os coordenadores das escolas tivessem acesso a estudos, trocas e 

discussão dos encaminhamentos das demandas pertinentes ao trabalho 

"administrativo-pedagógico"8. De início, as reuniões contavam com a presença de 

todos os gestores em um único grupo coordenado geralmente pela diretora do 

departamento de educação, muitas vezes com a presença da secretária da Educação. 

É importante deixar claro que estas reuniões eram desenvolvidas num processo de 

debate que sempre exigiu reflexões "político-pedagógicas"9. Com o passar do 

tempo, o aumento das demandas discutidas e decididas no coletivo exigiu uma 

estrutura mais funcional e compacta, em que se pudesse, neste grupo de trabalho, 

promover discussões mais aprofundadas, como também trocar experiências. Foi 

então que esse grande grupo (por volta de 50 pessoas) foi dividido em subgrupos, 

ficando cada grupo sob a coordenação de uma assistente-pedagógica10. Em 2008, 

esses grupos mantinham a sistemática de reuniões. A partir de 2005, cada escola 

passou a ter no quadro da equipe diretiva uma assistente pedagógica. 

Foram desencadeadas, pelo Departamento de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental,11 importantes e decisivas ações para implantação e implementação do 

processo democrático na rede das escolas municipais. Uma foi instituir a elaboração 

coletiva do projeto político pedagógico em cada unidade escolar, visando à 

participação e à representação de todos no projeto da escola. Para viabilizar esta 

construção coletiva, o calendário das escolas já previa três dias consecutivos de 

reunião pedagógica e, ao final de cada semestre, uma reunião pedagógica de 

avaliação do projeto. 

Outro sinalizador das responsabilidades em relação ao compromisso com 

o projeto da escola foi o Regimento Escolar. Em 1998, a rede das escolas 

                                                      
8 O termo "administrativo-pedagógico" é usado para indicar que todo o trabalho relacionado às funções de 
coordenação nas escolas tem como princípio o trabalho administrativo a serviço do pedagógico. 
9 O termo "político-pedagógico" é aqui usado para indicar o quanto, no momento das reuniões, 
importava o debate a partir de aspectos políticos e sociais, em que o caráter pedagógico do trabalho 
devesse ser desenvolvido, comprometido com questões mais amplas da educação, associado a uma 
política progressista e inovadora. 
10 Até 2004, o cargo de assistente pedagógica fazia parte do quadro de funções da Secretaria de 
Educação. Desde 1997, havia sempre um número menor de assistentes pedagógicas em relação ao 
número de escolas, e cada assistente pedagógica trabalhava para um grupo de escolas. 
11 No Município de Santo André, a Secretaria de Educação está organizada em Departamento de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental (Deif) e Departamento de Educação do Trabalhador (DET). 



34 

municipais instituiu o atendimento ao Ensino Fundamental, obedecendo às 

recomendações do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef)12, 

ocasião em que foi necessária a elaboração do Regimento Comum das Escolas 

Públicas Municipais. Este regimento, que está vigor até o momento desta pesquisa, 

refere-se ao "Plano Escolar", que pode ser entendido como "Projeto Político 

Pedagógico". O Regimento indica, em seu artigo 61, que o Plano Escolar deve 

conter: 

 
I - os dados e resultados da análise circunscrita à area de 
atuação da unidade escolar; 
II - a análise da aplicação do Plano anterior; 
III - as metas e prioridades da ação educativa; 
IV - as propostas da Unidade Escolar quanto ao pleno 
atendimento e à acomodação da demanda, à constituição e 
instalação de classes e aos critérios de agrupamentos de 
alunos em classes; 
V - as ações que contribuam para a formação permanente 
dos profissionais envolvidos no processo educativo, além 
daquelas previstas pela Secretaria de Educação e 
Formação Profissional; 
VI - a sistemática de encaminhamento, acompanhamento e 
avaliação da ação educativa; 
VII - o Calendário Escolar; 
VIII - a Matriz Curricular Básica; 
IX - a Proposta Pedagógica da escola; 
X - as ações que concorram para o fortalecimento da gestão 
democrática na escola, em particular do Conselho de Escola 
e Grêmios. (Santo André, Secretaria de Educação e 
Formação de Profissional, Regimento Comum das Escolas 
Públicas Municipais de Santo André, 1998) 

 

 

O Regimento, em seu artigo 27, aponta também as atribuições do diretor 

da unidade escolar no que diz respeito às suas responsabilidades para com o Plano 

Escolar: 

 
I - coordenar a elaboração do Plano Escolar e acompanhar 
a sua execução, em conjunto com a Equipe e o Conselho 
de Escola [...] (Santo André, Secretaria de Educação e 
Formação de Profissional, Regimento Comum das Escolas 
Públicas Municipais de Santo André, 1998) 

 

 

                                                      
12 O Fundef previa 60% da arrecadação municipal destinada à educação, ou seja, 25% do orçamento 
iriam para aos cofres federais e retornariam no ano seguinte para os Municípios, de acordo com o 
número de alunos matriculados no Ensino Fundamental. 
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Quanto á equipe de ação educativa, que compreende todo o pessoal que 

trabalha na escola (professores, operacionais, secretário, merendeira, lactarista, 

cozinheira e outros), o artigo 30 do Regimento define como responsabilidades 

referentes ao Plano Escolar: 

 
I - participar do processo de elaboração da Proposta 
Pedagógica e do Plano Escolar; 
II - planejar e executar as atividades do processo educativo, 
numa perspectiva coletiva e integradora [...](Santo André, 
Secretaria de Educação e Formação de Profissional, 
Regimento Comum das Escolas Públicas Municipais de 
Santo André, 1998) 

 

 

No artigo 13, o Regimento descreve as competências do Conselho de 

Escola, no que diz respeito às suas responsabilidades para com o Plano Escolar: 

 
II - participar e deliberar sobre prioridades e metas de ação 
da escola, que deverão orientar a elaboração da Proposta 
Pedagógica e do Plano escolar; 
III - participar do processo de identificação dos custos do 
Plano escolar, bem como acompanhar sua execução, e o 
processo de elaboração do orçamento do município; 
IV - avaliar o desempenho da escola face às diretrizes, 
prioridades e metas estabelecidas no Plano Escolar a partir 
de normas emanadas pela Secretaria de Educação e 
Formação Profissional consubstanciadas nas diretrizes do 
Plano Municipal de Educação [...] (Santo André, Secretaria 
de Educação e Formação de Profissional, Regimento 
Comum das Escolas Públicas Municipais de Santo André, 
1998) 

 

 

Assegurada a elaboração do Plano Escolar no regimento, o 

Departamento de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Deif) propôs orientações 

que contribuíram com as escolas para a realização da discussão do projeto político 

pedagógico. A elaboração dessas orientações foi discutida nas reuniões com os 

coordenadores de serviço educacional e com as equipes gestoras das unidades 

escolares, considerando-se as avaliações ano a ano do projeto político pedagógico, 

como também respeitando-se e levando-se em conta as diretrizes do governo para a 

educação do Município, a fim de aprimorar sua construção, de modo que viesse se 

tornar um valor democrático no interior das escolas.  
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A representação de todos os segmentos da escola é princípio estrutural 

da elaboração do projeto político pedagógico. Nas orientações elaboradas entre os 

anos de 1997 e 2008, identifica-se a tendência ao desenvolvimento de projetos com 

todos os segmentos, como também a construção de objetivos e metas de trabalho 

para todos os segmentos da escola, a partir das necessidades apresentadas. Os 

conteúdos foram estruturados para o deenvolvimento do trabalho da rede devendo a 

sua articulação ocorrer a partir da pedagogia local13. 

Para que isso acontecesse, a Secretaria de Educação deixou 

demarcadas suas intenções por meio das diretrizes como eixos de construção dos 

projetos das escolas, com o objetivo de implantar uma política educacional 

progressista e inovadora. 

 
Pretende-se que os Planos, Programas e Projetos registrem 
em seus interiores o que se pretende fazer. Neles devem 
estar contemplados os objetivos, as finalidades e as formas 
de atingir estas proposições. Espera-se que os documentos 
consigam traduzir as expectativas e proposições do coletivo 
de educadores, pais, mães, educandos e funcionários. 
(Santo André, Secretaria da Educação e Formação 
Profissional, Revista Educação Inclusiva: plano 1998, 1998, 
p. 9-10) 

 

 

O projeto político pedagógico das unidades escolares prevê planos de 

trabalho para o Conselho de Escola e o Conselho Mirim; organiza projetos para turmas, 

agrupamentos e ciclos dos alunos a partir dos objetivos de aprendizagem para todos; 

propõe ações locais com a comunidade, a partir da caracterização e demanda, e ações 

de melhoria na avaliação do plano anterior, buscando alternativas locais e solicitando da 

Secretaria de Educação ações que dependam da sua viabilização. 

Investigar as perspectivas democráticas do projeto político pedagógico 

sugere uma reflexão acerca da dependência que as escolas venham a ter da 

Secretaria de Educação para desenvolver seus projetos. Isso porque, em certa 

medida, são dois projetos em movimento: um da escola, considerando-se que cada 

escola da rede é um projeto; outro da Secretaria de Educação.  

                                                      
13 Ver, nos Anexos, as orientações para a elaboração do projeto político pedagógico definidas em 
conjunto com as equipes diretivas das escolas, o que favoreceu a elaboração de um documento em 
que se demonstra a identidade da escola e o perfil de uma rede.  
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Os que administram a escola devem proporcionar participação ativa, 

compreensão, conhecimentos e apropriação de conhecimentos que estão sob o 

domínio de alguns no âmbito da organização hierárquica e autoritária. Assim, tomar 

decisões no coletivo passa a se constituir no âmbito da convivência em grupo e da 

superação das relações hierárquicas, por meio da participação uma possível relação 

democrática. Nessas, circunstâncias, avaliar limites e se responsabilizar 

efetivamente pelo projeto elaborado são atitudes importantes para que todos os 

usuários aprendam a estabelecer prioridades e possibilidades, como também a 

assumir movimentos de lutas e conquistas a favor do seu projeto, na criação de 

canais de dialogo e negociação com o sistema.  

Desde 1998, a Secretaria de Educação já indicava às escolas que 

discutissem sobre os seus recursos, visando a esta negociação. 

 
O plano escolar deve indicar quais recursos necessários 
para a consecução das propostas. Recursos estes 
destinados à formação dos educadores, assessorias, 
materiais permanentes e de consumo e reformas. [...] Para 
que as unidades escolares participem do processo de 
discussão e definição orçamentária é preciso que as ações 
sejam pensadas tendo em conta seu alcance e tempo. 
(Santo André, Secretaria da Educação e Formação 
Profissional, Revista Educação Inclusiva: plano 1998, 1998, 
p. 10) 

 

 

Identificam-se, nesta leitura documental, sinalizações de uma perspectiva 

democrática, ao menos no que se refere às intenções. Mas não basta reconhecê-las 

na forma da lei ou nas diretrizes do governo. Há que se buscar indicadores desta 

perspectiva democrática nos caminhos percorridos durante a gestão. 

Pode-se perceber, ao pesquisar estes documentos, que influências como 

as de Gramsci encorajaram, no cenário da educação brasileira, a formulação de 

projetos transformadores para a escola pública, dentre os quais se destacam as 

propostas apresentadas neste trabalho.  

A escola é uma das instituições estatais mais importantes para que o 

Estado promova uma política ética. Do ponto de vista gramsciano, esta ética está 

relacionada a "[...] uma escola de liberdade [...] e não uma escola de escravidão". 
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Uma escola em que seja dada à criança a possibilidade de 
forma-se, de tornar-se um homem, de adquirir os critérios 
gerais que sirvam ao desenvolvimento do caráter. [...] Uma 
escola que não hipoteque o futuro da criança e constranja a 
sua vontade, sua inteligência, sua consciência em formação 
a mover-se dentro de uma bitola. [...] Uma escola de 
liberdade e de livre iniciativa e não uma escola de 
escravidão e mecanicidade. (Gramsci, 1958, p. 59 apud 
Mochcovitch, 1990, p. 57) 

 

 

A partir da leitura destes documentos, pode-se constatar que as 

propostas para governar a educação municipal de Santo André, no período de 1997 

até 2008, revelaram um projeto inovador e transformador. Pode-se reconhecer 

também o perfil gramsciano no cerne da construção dessa política. 

Os conceitos apresentados por Gramsci contribuem significativamente 

para a reflexão sobre a gestão escolar democrática e a sua mediação para que o 

projeto político pedagógico possa se constituir em um mecanismo de luta no âmbito 

da sociedade civil.  

Este autor mostra que a escola é um instrumento para elaborar os 

intelectuais de diversos níveis, tendo como característica fundamental a persuasão 

no espaço onde são pensados e viabilizados os projetos, abrigando as disputas de 

poder, a expansão das individualidades, o desenvolvimento das capacidades de 

direção e, acima de tudo, a acomodação de fatores capazes de promover as 

agregações. E como afirma Gramsci (1978c), reconhecer que: 

 
Formam-se assim, historicamente, categorias 
especializadas para o exercício da função intelectual; 
formam-se em conexão com todos os grupos sociais, mas 
especialmente em conexão com os grupos sociais mais 
importantes, e sofrem elaborações mais amplas e 
complexas em ligação com o grupo social dominante. (p. 8-
9) 
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CAPÍTULO 2 
O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: REFERÊNCIA PARA O DIÁLOGO 

 

 

Construir o projeto político pedagógico significa enfrentar e repensar os 

desafios colocados pela estrutura escolar de ensino, partindo do princípio de que a 

escola não é apenas reprodutora das relações sociais e dos valores dominantes, 

mas também lugar de construção e transformação, habitada por educadores e 

mobilizada pelo diálogo e pelo confronto das idéias, pela negociação, pela 

argumentação e pelo exercício do poder coletivo. 

Uma escola caminha sem projeto? Para onde? Esta pergunta foi lançada 

pelo professor Luiz Carlos de Freitas12, da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), no ano de 2005, em encontro com coordenadores educacionais da rede 

municipal de Santo André. No debate, o projeto político pedagógico foi apresentado 

ao grupo como eixo estruturante da política educacional; neste sentido, cada 

governo, cada escola pensa e elabora o seu projeto. 

Freitas (2005) afirma que, sem projeto, uma escola teria dificuldades para 

dizer quais seus propósitos. O educador destaca: quando se busca construir uma 

sociedade democrática e cidadã, é imprescindível que a escola discuta e elabore o 

seu projeto; assim, é impossível conceber uma elaboração que não tenha passado 

por seu coletivo, envolvendo a participação de todos os sujeitos. O fato de se 

intitular "projeto político pedagógico" traz implícita a participação como eixo 

organizador da sua construção. A concepção democrática resulta em participação e 

diálogo13. Assim pode-se compreender que o projeto político pedagógico torna-se 

um dos pilares da gestão democrática na educação. Para Freitas, espera-se com 

isso a instituição de uma política de investimento por dentro das escolas, que conte 

com a participação e o diálogo como oxigênio da sua viabilização, fortalecendo as 

relações, tanto no âmbito local, como entre escolas e governos.  

                                                

Ainda segundo Freitas, no Brasil ainda faltam iniciativas de políticas 

públicas para a educação que invistam, de fato, na gestão democrática. Mas, 

 
14 Luiz Carlos de Freitas é professor na área de educação da Unicamp (universidade pública, 
localizada na cidade de Campinas, em São Paulo). É pesquisador e um dos responsáveis pelo grupo 
de pesquisa LOED – Laboratório de Observação e Estudos Descritivos. 
15 Nos Anexos, encontra-se a transcrição da fala do professor Luiz Carlos de Freitas, gravada em 
vídeo naquele encontro, que sintetiza o conteúdo tratado durante o debate com os coordenadores. 
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enquanto se aguarda que haja vontade política para isso, é importante que as 

escolas se articulem para evidenciar o seu projeto político pedagógico e neste 

apresentem os problemas que enfrentam, os recursos de que necessitam, suas 

propostas e sua cobrança, aos governos municipais, estaduais e federais, das 

respostas que atendam às suas demandas. 

Frente a isso, Freitas (2005) apresenta o conceito de "qualidade 

negociada" como estratégia para que o diálogo se estabeleça, tendo como 

referência o projeto político pedagógico. 

 

 

2.1 Reflexões sobre o conceito de "qualidade negociada" 
 

 

No artigo "Qualidade negociada: avaliação e contra-regulação na escola 

pública", Freitas (2005) descreve e analisa as principais características do que 

designa por "qualidade negociada" como estratégia de melhoria da escola pública. 

Nesta perspectiva, a qualidade seria produto do processo de avaliação do trabalho 

da escola e deveria ser realizada com a participação de todos os atores, pactuados 

através do projeto político pedagógico. 

Segundo o autor, "qualidade negociada" é um conceito que chegou ao 

Brasil através dos estudos de Anna Bondioli. Esta, por sua vez, aborda aspectos 

fundamentais da qualidade, que destacam o seu potencial de enfrentamento das 

políticas regulatórias, as quais visam avaliar a educação a partir de padrões 

estabelecidos fora da escola e diretamente ligados aos interesses de mercado. 

 
A qualidade não é um dado de fato, não é um valor absoluto, 
não é adequação a um padrão ou a normas estabelecidas a 
priori e do alto. Qualidade é transação, isto é, debate entre 
indivíduos e grupos que têm um interesse em relação à rede 
educativa, que têm responsabilidade para com ela, com a 
qual estão envolvidos de algum modo e que trabalham para 
explicitar e definir de modo consensual, valores, objetivos, 
prioridades, idéias sobre como é a rede [...] e sobre como 
deveria ou poderia ser. (Bondioli, 2004, p. 14) 
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Freitas (2005) ressalta que, para Bondioli, são aspectos importantes da 

qualidade: o caráter negociável, a importância da participação, a auto-reflexão, o 

contexto e o processo e o seu potencial transformador. É clara a opção pelo aspecto 

negociável da qualidade, criticando-se o conceito de qualidade adotada por políticas 

neoliberais, que usam e abusam da política de regulação das escolas, transferindo a 

responsabilidade do Estado para o mercado, em que "padrões de qualidade" são 

impostos, sem considerar a participação e a produção coletiva, que deve ocorrer nas 

escolas, através da discussão do projeto político pedagógico.  

Ao pesquisar a autora, Freitas (2005, p. 921) observa que os indicadores 

para o processo de avaliação têm "significação compartilhada", por se tratarem de 

uma "produção coletiva" que sinaliza o possível percurso em direção aos "objetivos 

compartilhados" entre os atores, uma vez comprometidos coletivamente com as 

responsabilidades que lhes cabem. 

 
Os indicadores não são, portanto, padrões, isto é, normas 
impostas do alto as quais devemos nos adequar [...]. São, 
ao contrário, significados compartilhados [...]. São, portanto, 
como indica o próprio termo, sinalizações, linhas que 
indicam um percurso possível de realização de objetivos 
compartilhados. (Bondioli, 2004, p. 18-19)  

 

A "qualidade negociada" é apresentada como produto do processo de 

avaliação, e para que este produto seja identificado, as escolas precisam avaliar seu 

trabalho, tendo como referência para esta avaliação seus respectivos projetos 

políticos pedagógicos. Estes seriam referência para a condução da qualidade 

negociada, assumindo "um significado negociável" (Freitas, 2005, p. 922). Com isso, 

passariam a ser difusores de mudanças, na medida em que são coletivamente 

construídos, firmando um contrato entre os vários atores no âmbito escolar, incluindo 

a comunidade local e os gestores do sistema de ensino. 

 
A idéia de que mudança é um processo está fortemente 
presente no conceito de "qualidade negociada". A mudança 
é uma construção local apoiada e não uma transferência 
desde um órgão central para a "ponta" do sistema. Tal 
construção é guiada por um projeto pedagógico da 
instituição local — considerada as políticas globais 
emanadas de órgãos centrais — que configura uma cesta 
de indicadores com os quais se compromete e se 
responsabiliza demandando do Poder Público as condições 
necessárias à sua realização. (Freitas, 2005, p. 924) 
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À escola é atribuído um importante papel na promoção de mudanças. 

Esse entendimento assenta-se no fato de que um problema não pode ser resolvido 

por pessoas ou receitas que estejam fora do contexto. Desta maneira, reforçam-se e 

valorizam-se os potenciais e as capacidades dos atores envolvidos com os 

problemas das escolas, porque estes atores detêm o conhecimento dos limites e das 

possibilidades da natureza dos seus problemas. 

Freitas (2005) acredita que, no aspecto da gestão, este fato exclui as 

relações autoritárias baseadas na verticalização das decisões, na medida em que 

escolas e sistemas comprometem-se com a necessidade da construção de políticas 

públicas centrais e de projetos locais, partindo de indicadores assumidos 

coletivamente e publicamente. O autor denomina este movimento de "contra-

regulação", pois constitui um espaço legitimo de negociação, sustentado no projeto 

da escola e, por isso, com melhores condições para o diálogo em defesa de seus 

interesses e suas necessidades: criam-se, desta maneira, espaços de resistência à 

regulação e instala-se o diálogo com os gestores governamentais.  

O objetivo da contra-regulação não seria inviabilizar o relacionamento 

entre as escolas e o governo, mas estabelecer espaços de negociação, em que as 

vozes representantes da escola fossem ouvidas e consideradas, assim como 

fortalecer as instituições escolares para o exercício do seu papel social de caráter 

público, referindo-se à garantia do acesso e à qualidade como princípios 

democráticos resguardados pelo direito incondicional do usuário. 

Para o autor, todo esforço político deve ser mobilizado em defesa da 

escola pública, visando superar o que identificou em suas pesquisas. "O que 

surpreende ao ouvirmos os relatos dos gestores é a dificuldade de a escola 

sintonizar seus esforços de melhoria de condições de trabalho, com o fim de ter 

como horizonte o repasse dessa melhoria para a formação dos alunos." (Freitas, 

2005, p. 915) 

Nessas condições, Freitas (2005) considera que as estratégias locais 

(escolas) de realização de mudança nem sempre se fortalecem. De um lado, temos 

o governo, o qual de maneira democrática foi eleito para "governar" (voto direto) e 

traz no bojo das suas intenções os compromissos de campanha; seus projetos, os 

planos de trabalho, as propostas de mudanças, justificados nas suas idéias e 

concepção. De outro lado, temos a escola, com seus modos de ser, seu jeito de 

funcionar, suas problemáticas locais; o relacionamento entre as pessoas que dela 
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fazem parte apresentam-se das mais diversas formas, constituindo-se em uma gama 

de particularidades nem sempre visíveis.  

Diante deste quadro, Freitas (2005) conclui que surge a necessidade de 

construir o lugar do convívio destes segmentos: governo-escola e escola-escola. 

Este lugar não seria um terceiro lugar, mas um lugar de fronteira, de diálogo e de 

negociação. É por esta razão que a "qualidade negociada" apresenta-se como um 

caminho que conduza à instalação de processos de avaliação nas escolas, a partir 

de compromissos coletivos pactuados no seu interior e firmados no seu projeto 

político pedagógico.  

Nesta medida, espera-se de um governo que seja parceiro da escola e 

pense em estratégias que a favoreça no trato das suas demandas reais, instalando 

um compromisso compactuado. Com isso, o movimento das escolas, na busca de 

soluções para as suas demandas, será tratado na medida das suas possibilidades, 

tanto no âmbito da escola, como da negociação com os governos a que estão 

submetidos. Com esta compreensão da gestão do trabalho educacional no espaço 

micro (escolas), no espaço macro (governo) e no espaço micro-macro (escola-

governo), é possível constatar a perspectiva democrática com a existência efetiva do 

diálogo e da participação, mediados pelo projeto político pedagógico, de todos os 

sujeitos envolvidos.  

Importante deixar claro que esta reflexão, de maneira alguma, exime a 

responsabilidade de um governo com suas propostas de trabalho. Ao contrário: 

afirma-se que os governos devem ser eleitos pelo povo; no entanto, espera-se que 

os candidatos tornem públicas as suas propostas, a partir das concepções que 

defendem, auxiliando o eleitor a decidir seu voto por esta ou aquela proposta. 

A discussão desenvolvida por Freitas (2005) demonstra sua preocupação 

com as políticas neoliberais, que usam e abusam da regulação, enquanto que as 

políticas participativas patinham no democratismo. Demonstra ainda que políticas 

progressistas têm mais espaço e abertura para a construção da qualidade 

negociada, por terem a participação e as relações democráticas como diretrizes 

estruturais da sua política. Assim, convoca a comunidade científica, compromissada 

com políticas públicas progressistas, a se debruçar sobre os resultados dessas 

políticas, contrapondo-se às políticas neoliberais, uma vez que sobre estas têm 

pesado muitas acusações relacionadas a seu papel controlador. 
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Em certa medida, acredita-se que este trabalho possa contribuir com esta 

reflexão, procurando-se fortalecer políticas progressistas que, em meio a tantas 

contradições e conflitos, se propõem a trilhar os caminhos de uma gestão 

participativa e compartilhada. Para conhecer como a construção de um Projeto 

Político Pedagógico se dá na prática, apresentam-se no próximo item os dados 

encontrados na escola pesquisada, referentes à elaboração do seu projeto. A partir 

da leitura do próprio projeto, de documentos que registram o processo vivido, 

procurou-se evidenciar como se dá a participação e o diálogo dos atores em sua 

elaboração e execução, seguindo-se comentários que procuram contribuir com a 

reflexão dos registros encontrados. 

 

 
2.2 O projeto político pedagógico e o cotidiano escolar 

 

 

Esta abordagem dá ao projeto político pedagógico lugar importante na 

articulação das ações educativas e, acima de tudo, demonstra a preocupação em 

garantir melhorias para todo o universo escolar, neste compreendidos docentes, 

funcionários, estudantes e comunidade — sem isso, o projeto político pedagógico 

perde sua importância política e seu potencial democrático. 

O percurso realizado até aqui para a apresentação desta pesquisa já tem 

apontado algumas evidências de que há vontade política no sentido da instalação de 

práticas democráticas na rede das escolas municipais de Santo André. Assim, neste 

capítulo, o objetivo é apresentar o olhar cuidadoso que foi feito da leitura do projeto 

político pedagógico da Emeief Demercindo da Costa Brandão, no ano letivo de 

2008, a fim de identificar suas intenções em relação à participação, buscando 

confrontá-las com o cotidiano escolar. 

A Emeief Demercindo da Costa Brandão — localizada no bairro 

Camilópolis, em Santo André, no Estado de São Paulo — foi inaugurada em 1995. A 

escola faz parte de um complexo que inclui creche e escola municipal de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. Ambas ocupam o mesmo prédio de dois andares, 

sendo que no andar de debaixo fica a Emeief e no de cima, a creche (também 

denominada "Demercindo da Costa Brandão"); ambas foram inauguradas em 1996 
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para atender a demanda de Educação Infantil da comunidade (nesse ano, a rede 

municipal andreense de ensino ainda não atendia o Ensino Fundamental). 

No ano letivo de 2008, a escola tinha matriculado, na Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, o total de 425 alunos. Contava com 17 professores, sendo que 

10 atuam na rede há mais de 15 anos e cinco estão nesta unidade há pelo menos 

sete anos. Pelo fato de que algumas salas são atribuídas para substituição, há uma 

rotatividade de aproximadamente cinco professores a cada ano que se inicia. São 

oito os funcionários da limpeza e organização geral da escola, e também há duas 

merendeiras que trabalham na cozinha da escola. 

 

 

 
Figura 3 Pauta para discussão do projeto político pedagógico da Emeief Demercindo da Costa 

Brandão em março de 2006 (arquivo da autora) 
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Dois conselhos estão em pleno funcionamento: o Conselho de Escola, 

com 16 representantes, e o Conselho Mirim com 38 representantes. Ao início de 

cada ano letivo são reservados três dias no calendário escolar, destinados para a 

discussão e elaboração do projeto político pedagógico. É discutido o objetivo geral 

da escola e os objetivos para cada segmento naquele ano. A diretora e a assistente 

pedagógica organizam as pautas que conduzirão as discussões realizadas. A pauta 

reproduzida na Figura 3, na página anterior, por exemplo, mostra a previsão da 

discussão dos objetivos em um dos dias da reunião pedagógica, que conta com 

participação de todos os segmentos: equipe diretiva, professores, funcionários, 

membros do Conselho de Escola e do Conselho Mirim.  

Ao ler os objetivos elaborados pela escola e citados abaixo, buscou-se 

identificar a intenção de promover a participação do coletivo e sua contribuição para 

a promoção da cultura democrática no ambiente escolar:  

 
Objetivo Geral da Escola: Nossos princípios 
fundamentam-se nas perspectivas atuais de educação que 
visam à formação da criança nos vários aspectos da sua 
relação com o mundo, em seus diferentes jeitos de 
aprender, no desenvolvimento de suas competências e na 
troca dos saberes individuais e coletivos, a fim de valorizá-
los e ampliá-los. Desejamos que nossas crianças 
desenvolvam sua autonomia e sejam capazes de interferir 
nos rumos do seu processo de aprendizagem, por isso, nos 
desafiamos a oferecer uma escola de direito a todas, no que 
se refere à garantia da aprendizagem e à participação nas 
decisões escolares. Reconhecemos nossos limites, mas 
estamos dispostos a encontrar maneiras para superá-los e 
assim atingir nossos propósitos. (Santo André, Secretaria de 
Educação e Formação Profissional, Projeto Político 
Pedagógico - Emeief Demercindo da Costa Brandão: 2008, 
p. 76) 

 

 

A promoção da participação é encontrada no objetivo geral da escola. 

Não é comum encontrar nos objetivos escolares o compromisso com a participação; 

por isso, cabe destacá-lo como referência importante, ainda que seja "no papel". 

Esta relevância do objetivo pode ser considerada minimamente como possível 

entendimento da escola de que todos têm o direito à participação. Outro fator 

importante que pode ser destacado é o fato de que a aprendizagem também está 

relacionada à garantia de direitos, incluindo os conteúdos escolares fundamentais e 

a aprendizagem de conhecimentos democráticos. 
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Da mesma maneira que professores, diretores e pais têm acreditado que 

quem "decide" a escola é apenas o governo, as crianças não estariam isentas deste 

entendimento e da produção desta cultura. Talvez o destaque dado à importância da 

sua participação nas decisões escolares seja um bom começo para trilhar caminhos 

democráticos. Nesta confluência, encontram-se também os objetivos para os 

segmentos Conselho de Escola, Conselho Mirim, comunidade, professores e 

funcionários. São ações — tais como: participar da elaboração e execução do projeto 

da escola; participar de decisões referentes ao uso dos recursos financeiros; criar 

espaços de participação para as crianças; promover o diálogo em sala de aula; criar 

canais de comunicação entre escola e comunidade; incentivar a participação da 

comunidade nas reuniões de pais e mestres; realizar o planejamento no coletivo, 

considerando os ritmos de aprendizagem de cada criança; envolver os funcionários nos 

processos de discussão do projeto da escola e outros — literalmente descritas a seguir: 

 
Objetivo do segmento Conselho de Escola:  
- conhecer e participar da elaboração e execução do Projeto 
Político Pedagógico; 
- apropriar-se dos recursos financeiros relacionados ao 
PDDE (verba do governo federal) e dos recursos em 
convênio com a Secretaria de Educação (verba do governo 
municipal) a fim de participar das decisões referentes ao 
uso deste recurso [...](Santo André, Secretaria de Educação 
e Formação Profissional, Projeto Político Pedagógico - 
Emeief Demercindo da Costa Brandão: 2008, p. 40) 

  
Objetivo do segmento Conselho Mirim: 
- incentivar e propiciar espaços onde as crianças pratiquem 
democraticamente seu direito em opinar e agir em relação 
às ações escolares; 
- participar de espaços de discussão em sala de aula 
mediados pela professora que promovam o diálogo com 
todos e a manifestação das diversas opiniões, contribuindo 
com sua articulação como conselheiro mirim, para que este 
aprenda a exercer a representatividade nas reuniões 
[...](Santo André, Secretaria de Educação e Formação 
Profissional, Santo André, Secretaria de Educação e 
Formação Profissional, Projeto Político Pedagógico - Emeief 
Demercindo da Costa Brandão: 2008, p. 38) 

 
Objetivo do segmento comunidade: 
- promover espaços de gestão participativa criando canais 
de diálogo e informação entre escola e comunidade como 
murais, plantão do conselho de escola, encontros formativos 
e outros; 
- incentivar os pais a conhecer e a participar do Projeto 
Político Pedagógico, realizando reuniões de formação que 
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tenham como objetivo apresentar a sua função e 
importância; 
- incentivar a participação dos pais nas reuniões de pais e 
mestres realizando reuniões atraentes e no horário da noite, 
pois a maioria dos pais trabalha durante o dia [...](Santo 
André, Secretaria de Educação e Formação Profissional, 
Projeto Político Pedagógico - Emeief Demercindo da Costa 
Brandão: 2008, p. 11) 

 
Objetivo do segmento professores: 
- desenvolver processos de gestão participativa entre os 
profissionais da equipe escolar; 
- discutir no coletivo como realizar um trabalho que 
considere os diferentes ritmos e jeitos de aprender 
[...](Santo André, Secretaria de Educação e Formação 
Profissional, Projeto Político Pedagógico - Emeief 
Demercindo da Costa Brandão: 2008, p. 24) 

 
Objetivo do segmento funcionários: 
- envolver os funcionários em todas as discussões dos 
projetos da escola; 
- ouvir os funcionários em relação aos problemas que 
enfrentam no dia a dia para a realização do seu trabalho 
[...](Santo André, Secretaria de Educação e Formação 
Profissional, Projeto Político Pedagógico - Emeief 
Demercindo da Costa Brandão: 2008, p. 30) 

 

 

Uma descrição detalhada caracteriza a sua comunidade, os alunos, os 

professores, os funcionários e os conselhos, apresentando propostas de trabalho 

para o ano com cada um destes segmentos, indicando que as propostas levam em 

consideração o conhecimento que passam a ter a partir da caracterização realizada. 

Ainda a título de exemplo, sobre a caracterização dos alunos um dos 

apontamentos encontrados:  

 
Observamos ainda que as crianças estejam ficando menos 
tempo com os pais, pois a maioria trabalha. As famílias 
estão sobrecarregadas de tarefas, portanto as professoras 
deverão ficar atentas às lições de casa, para que sejam na 
medida do possível, desafios que o aluno consiga realizar 
sozinho. (Santo André, Secretaria de Educação e Formação 
Profissional, Projeto Político Pedagógico - Emeief 
Demercindo da Costa Brandão: 2008, p. 14) 

 

 

Ao caracterizar o contexto escolar, a escola repertoria dados que ampliam 

a reflexão sobre a sua realidade, promovendo conhecimentos que contribuem com a 
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discussão dos temas e propostas de trabalho. Conhecer a realidade escolar pode 

ser considerado um fator importante para o desenvolvimento do projeto da escola, 

quando se trata de uma perspectiva democrática, principalmente se tais dados são 

referência para propor ações. A partir da caracterização que a escola faz do seu 

contexto, propõe ações. 

Outra pauta da reunião pedagógica mensal, também destinada à 

elaboração do projeto político pedagógico, sinaliza a indicação da construção da 

caracterização (ver Figura 4): 

 

 
Figura 4 Pauta para discussão do projeto político pedagógico da Emeief Demercindo da Costa 

Brandão em março de 2006 (arquivo da autora) 
 

 

Eis outras caracterizações encontradas no projeto da escola:  

 
- Nossa região possui um baixo nível de escolarização, pois 
muitos abandonaram os estudos. Parte dos analfabetos são 
novos moradores que chegaram de outros estados e 
regiões. [...] O transporte municipal é bem abrangente entre 
os nossos bairros e até outros municípios. (Santo André, 
Secretaria de Educação e Formação Profissional,Projeto 
Político Pedagógico - Emeief Demercindo da Costa 
Brandão: 2008, p. 8) 

 



 50

 
- Entre as atividades culturais e de lazer destacadas na 
pesquisa observamos que as famílias em grande número 
freqüentam parques, um número reduzido tem acesso a 
teatros ou cinemas, uma parcela pequena freqüenta igrejas, 
casas de parentes, clube e shopping. Uma considerável 
parcela das crianças fica de duas a três horas assistindo 
televisão, uma menor parte ficam quatro horas. 
Constatamos também que alguns pais utilizam computador 
em casa ou no trabalho e uma minoria utiliza-se de "lan 
house", sendo que a grande maioria não tem computador 
em casa. (Santo André, Secretaria de Educação e 
Formação Profissional, Projeto Político Pedagógico - Emeief 
Demercindo da Costa Brandão: 2008, p. 13) 

 
- Há um bom entrosamento entre os professores e a cada 
ano o grupo se modifica, no entanto a flexibilidade dos que 
permanecem e o acolhimento aos novos que chegam são 
características das pessoas que fazem parte desta equipe. 
É preciso mencionar o quanto as pessoas que aqui chegam 
para trabalhar, relatam as suas boas impressões, falam do 
ambiente acolhedor, da organização, da limpeza e da 
atenção, enfim são observações que valorizam a escola e 
as pessoas que fazem parte dela. (Santo André, Secretaria 
de Educação e Formação Profissional, Projeto Político 
Pedagógico - Emeief Demercindo da Costa Brandão: 2008, 
p. 18) 

  

- O conselho mirim da escola é muito vibrante e atuante, 
composto por alunos de 6 a 10 anos de idade, que foram 
eleitos no ano anterior, tem como objetivo principal o incentivo 
aos alunos para que exercitem e pratiquem democraticamente, 
seu direito de opinar e agir sobre as decisões na escola. 
(Santo André, Secretaria de Educação e Formação 
Profissional, Projeto Político Pedagógico - Emeief 
Demercindo da Costa Brandão: 2008, p. 32) 

 
- O conselho de escola precisa de formação para que tenha 
clara a sua função e reconheçam que é um órgão de natureza 
deliberativa, composto por todos os segmentos da escola. [...] 
Precisam aprender a discutir sobre as diretrizes educacionais e 
se apropriarem de ações como estabelecer metas, discutir 
problemas de natureza administrativa e pedagógica, conhecer 
a escola e a comunidade e aplicar recursos financeiros. (Santo 
André, Secretaria de Educação e Formação Profissional, 
Projeto Político Pedagógico - Emeief Demercindo da Costa 
Brandão: 2008, p. 39) 

 

 

Algumas das ações propostas: 
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- O grupo considera importante que haja maior divulgação 
para a comunidade de eventos gratuitos de lazer e cultura 
realizados pela prefeitura, com o intuito de ampliar o 
repertório de opções das famílias que atendemos. [...] As 
professoras deverão ficar atentas às lições de casa 
atendendo ao objetivo do aluno fazê-la sozinho. (Santo 
André, Secretaria de Educação e Formação Profissional, 
Santo André, Secretaria de Educação e Formação 
Profissional, Projeto Político Pedagógico - Emeief 
Demercindo da Costa Brandão: 2008, p. 14) 

 
- As reuniões com pais ocorrerão aos sábados ou em dias 
de semana à noite de acordo com o resultado da última 
avaliação realizada na escola. (Santo André, Secretaria de 
Educação e Formação Profissional, Projeto Político 
Pedagógico - Emeief Demercindo da Costa Brandão: 2008, 
p. 13) 

 
- São metas de trabalho para o grupo de professores desta 
escola: trabalhar com projetos, estimular o desenvolvimento 
das aprendizagens dos alunos, qualificar o planejamento e 
registro, trabalhar em equipe, ampliar os seus 
conhecimentos participando de formações, congressos e 
cursos, trocar experiências e realizar pesquisa. Promover 
um ambiente de diálogo e respeito, contribuindo assim para 
a qualidade do trabalho que realiza junto à equipe escolar. 
(Santo André, Secretaria de Educação e Formação 
Profissional, Projeto Político Pedagógico - Emeief 
Demercindo da Costa Brandão: 2008, p. 19) 

 
- Incentivar e propiciar espaços em que as crianças 
pratiquem democraticamente seu direito em opinar e agir 
sobre a escola. [...] Garantir a participação do conselho de 
escola e do conselho mirim na elaboração do PPP e nos 
espaços de decisão da escola. (Santo André, Secretaria de 
Educação e Formação Profissional, Projeto Político 
Pedagógico, Emeief Demercindo da Costa Brandão: 2008, 
p. 38) 

 

 

O que parece interessante na participação do Conselho Mirim, para além 

do discurso democrático, é que em diversos momentos a sua participação na escola 

é constatada por meio de diversas ações. Neste aspecto, enfatizam-se as relações 

como possibilidade de gerir o aprendizado da participação e o desenvolvimento da 

consciência crítica, por lançarem mão do dinamismo instalado pela necessidade do 

diálogo, inerentes às perspectivas de atuação democrática. 
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A seguir, mais um exemplo de participação. Trata-se do registro do 

encontro entre conselheiros mirins da Emeief Demercindo da Costa Brandão e da 

Emeief Cora Coralina (ver Figura 5). 

 

 
 

Figura 5 Registro do encontro entre conselheiros mirins da Emeief Demercindo da costa Brandão e 
da Emeief Cora Coralina, em maio de 2008 (arquivo da autora) 

 

 

Também se identifica o funcionamento e trabalho do Conselho Mirim no 

Jornal da Escola, quando estas ações são publicadas e socializadas (ver Figura 6 na 

página seguinte). 
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Figura 6 Jornal da Escola, publicado em agosto 2008 (arquivo da autora) 

 

 

O jornal da escola pode ser considerado mais um mecanismo que 

contribui com a aproximação dos usuários e a abertura de canais de diálogo, como 

também mostra a Figura 7. 

 

 

 
Figura 7 Jornal da Escola publicado em agosto de 2008 (arquivo da autora) 

 

 

Em relação ao trato com a comunidade local, o projeto político 

pedagógico da escola enuncia sua preocupação:  
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[...] a escola deva se instrumentalizar de todas as 
oportunidades de contato com os pais para compartilhar 
seus objetivos, recursos, problemas e questões 
pedagógicas, pois acreditamos que eles se sentirão 
comprometidos com a melhoria da qualidade da escola. [...] 
É preciso que a equipe escolar, a comunidade e as 
crianças, reconheçam o seu direito em opinar, fazer 
sugestões e participar de decisões sobre questões 
administrativas e pedagógicas da escola. [...] Acreditamos 
que é possível contar com os pais para além da 
organização de festas, atividades da rotina, passeios, etc. 
Entendemos que é preciso aumentar a freqüência dos pais 
nas diversas reuniões promovidas pela escola, para 
conhecê-los e motivá-los a participar. [...] Também as 
reuniões de pais com os professores tem que proporcionar 
"algo mais", ser motivadora e formadora e não pode ser 
vista somente como uma prestação de contas do que foi 
realizado e de reclamações dos alunos. (Santo André, 
Secretaria de Educação e Formação Profissional, Projeto 
Político Pedagógico - Emeief Demercindo da Costa 
Brandão: 2008, p. 15) 

 

 

As afirmações no projeto político pedagógico da escola sugerem 

estratégias interessantes de discussão. Também é proposto aos participantes da 

sua elaboração que discutam concepções de mundo, de educação, de escola, 

aluno, professor, comunidade, diretor, assistente pedagógico e educador. Essa 

discussão, segundo a diretora, é promovida para que seja definida qual será a 

concepção da escola em relação a cada dimensão discutida. 

A discussão das concepções são legitimadas por Santos Neto (2008b), 

que afirma a importância da escola tratar das concepções antropológicas, políticas e 

gnosiológicas numa relação dialogal: 

 
O ideal, portanto, na ação pedagógica escolar é que os 
educadores que trabalham numa escola tenham discutido, 
com profundidade, o tipo de ser humano (concepção 
antropológica) e de sociedade (concepção política) que 
desejam ajudar a construir, trazendo à tona suas 
concepções individuais e num processo dialogal. [...] Ao 
discutir a concepção de ser humano e de sociedade que se 
deseja ajudar a construir será importante também discutir 
qual concepção que se tem de conhecimento 
(gnosiológicas). (2008b) 

 

 

No confronto, todos são levados a pensar sobre suas concepções, ao 

mesmo tempo em que as expõem, como também são levados a repensá-las, ao 
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ouvir as concepções dos outros participantes. Mediante tal dinâmica, nasce a 

possibilidade de cada um se auto-avaliar em relação ao que pensa, o que parece 

interessante do ponto de vista da oportunidade de se pensar criticamente sobre o 

que cada um tem como verdade. 

Eis algumas das concepções descritas no projeto da escola: 

 
Concepção de Mundo: Entendemos que o mundo está em 
constante transformação e permite que o sujeito que nele 
habita possa criar transformar e construir valores na vida e 
na sociedade. Entendemos que as mudanças ocorrem 
através do conhecimento, das tecnologias e do convívio 
social. 
Concepção de Escola: Capaz de transformar e de incluir. 
Deve ser consciente de que as crianças que chegam são 
sujeitos em desenvolvimento e que por meio das vivências 
da aprendizagem escolar apropriam-se de conhecimentos 
que contribuem com a formação do seu papel social e a 
transformação de valores.  
Concepção de Aluno: Criança com história de vida 
disposta a aprender, questionadora, crítica e participativa, 
sempre construindo novos conhecimentos, experiências e 
valores. (Santo André, Secretaria de Educação e Formação 
Profissional, Projeto Político Pedagógico - Emeief 
Demercindo da Costa Brandão: 2008, p. 76) 

 

 

A pretensão não é discutir literalmente as concepções apresentadas, mas 

destacar, com isso, que este movimento representa o confronto de valores e 

opiniões necessário para coletivamente pensar no projeto da escola, envolvendo a 

sua maior dimensão: que cidadãos e que sociedade estamos formando e como 

vamos fazer isso? 

Pode-se acreditar que esta discussão, em certa medida, contribui para 

que todos expressem seus pensamentos e revelem suas concepções, criando um 

possível caminho para o desvio da formação de uma consciência ingênua, na qual o 

homem é convertido em espectador. 

 
[...] o que se sente, dia a dia, com mais força aqui, menos 
ali, em qualquer dos mundos em que o mundo se divide, é o 
homem simples, esmagado, diminuído e acomodado, 
convertido em espectador, dirigido pelo poder dos mitos que 
forças sociais poderosas criam para ele. Mitos que, 
voltando-se contra ele, o destroem e aniquilam. É o homem 
tragicamente assustado, temendo a convivência autêntica e 
até duvidando da sua possibilidade. (Freire, 2006, p. 53) 
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Desta maneira, o trabalho educativo para a participação, desde que 

crítico, pode se tornar um forte aliado na construção de relações democráticas. No 

entanto, é necessário considerar que, ao longo de sua história, sua natureza 

institucional, hierárquica e sob controle estatal tem concentrado o poder na mão de 

alguns. Inverter essa lógica não é nada simples, como já observamos. 

Por isso, é necessária a instalação de uma educação ousada, que 

acredite na construção de novas atitudes e de dispositivos democráticos, na 

superação da alienação e no rompimento das relações autoritárias. "Quem sou eu 

pra falar?"; "Pra que falar? Ninguém ouve!"; "Não adianta falar: pobre nasceu para 

obedecer!". Essas frases — pronunciadas por funcionários, durante a realização do 

grupo focal — revelam a opressão ainda sentida. Mas o impulso da democratização 

resiste e dá sinais de existência quando, por outro lado, se ouve: "Aqui todo mundo 

participa muito e participa de tudo, e aqui a gente tem muita liberdade. Eu vim de 

outra escola, e a gente não sabia de nada que estava acontecendo na escola!" (fala 

de funcionária durante a realização do grupo focal). 

Com isso, reforça-se a urgência da superação de uma sociedade que se 

mantém injusta e opressora, diante da realidade brasileira contemporânea, que 

reflete os problemas instalados por uma modernidade a favor do enriquecimento de 

alguns, em detrimento da exploração de muitos, tornando homens e mulheres 

espectadores passivos e conformados. Neste sentido, o diálogo apresenta-se como 

importante caminho a ser seguido, como contribuição à construção do homem como 

sujeito e não mero objeto. E para evitar repetir erros do passado, à educação cabe 

criar espaços de aprendizagem democrática, por meio da instalação de um clima 

favorável para que ocorra. 

É importante destacar que a pedagogia neoliberal vem na contramão da 

pedagogia do diálogo, difundindo a "pedagogia da exclusão", reduzindo o 

pedagógico tão-somente à transmissão do conhecimento e retirando da sua 

essência o caráter dialógico, político e participativo. É urgente lutar por ampla 

democratização e exigir que as políticas públicas se voltem para as pessoas que, 

quanto mais ignoradas, tanto mais clamam por atenção. Para tanto, deve-se munir a 

sociedade de investimentos democráticos e capacitar aquelas pessoas por meio do 

exercício efetivo da participação: 
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Cada vez mais nos convencíamos ontem e estamos 
convencidos hoje de que, para tal, teria o homem brasileiro 
de ganhar a sua responsabilidade social e política, existindo 
essa responsabilidade. Participando. Ganhando cada vez 
maior ingerência nos destinos da escola do seu filho. Nos 
destinos do seu sindicato. De sua empresa, através de 
agremiações, de clubes, de conselhos. Ganhando 
ingerência na vida do seu bairro, de sua igreja. Na vida da 
sua comunidade rural, pela participação atuante em 
associações, em clubes, em sociedades beneficentes. 
(Freire, 2006, p. 100) 

 

 

Esse é uma das motivações deste trabalho. Como ensinava Paulo Freire, 

acredito que, para além da dimensão pedagógica, a educação escolar brasileira 

deve se colocar a serviço de uma autêntica política popular. Deve primar pela 

superação do domínio e do controle, nunca se restringindo a um aprendizado 

abstrato e puramente técnico, mas comprometendo-se com a educação de um 

homem concreto e histórico, parte de uma cultura e de uma sociedade em 

transformação da qual ele faz parte. 

A leitura de alguns registros e do projeto político pedagógico da escola 

pesquisada revela a preocupação em construir um perfil menos autoritário e mais 

participativo. Percebem-se as tentativas de uma atuação mais aberta e coletiva, de 

modo a envolver a todos no projeto. Esta dimensão de atuação no espaço público 

traz novas referências e conhecimentos a seus usuários, que culturalmente 

desconhecem o direito à participação. É o que se evidencia na fala de uma 

funcionária da escola; questionada sobre o que faz para que suas idéias também 

sejam ouvidas fora dos muros da escola, responde: "Euuuuuuuuuuuuuu? Quem sou 

eu? Eles lá de cima que tem que ver isso..."  

Ainda que a escola pesquisada demonstre a construção de um ambiente 

favorável à participação e sua contribuição para a superação dos medos ao confronto 

coletivo, a construção da autonomia e a apropriação do espaço público dependem da 

internalização de conceitos democráticos para além dos muros da escola. A fala de 

outra funcionária da escola mostra a importância dessa dimensão: "Mas o jardinzinho 

na entrada, que era o nosso cartão de visita, porque nós fizemos com muito amor, 

eles desmancharam inteirinho. Como a diretora não estava aqui, eles desmancharam 

e pronto, mesmo a gente falando e pedido para não desmanchar. Mas, se a diretora 
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tivesse aqui, eles iam ouvir. A diretora nos houve, mas os engenheiros que 

acompanharam a reforma nem ligavam pro que a gente falava." 

Este exemplo permite perceber e confirmar o quanto se depende de um 

movimento coletivo favorável para a construção de um projeto contra-hegemônico. 

Ou seja: a efetivação real da construção de relações democráticas depende da 

politização ideológica e da incorporação de direitos e deveres de todos no espaço 

público que transcendam a ordem existente, abram espaço para a construção de 

novas relações e de um novo momento ético e político. 
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CAPÍTULO 3 
O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: PRINCÍPIOS E CONTRADIÇÕES 

 

 
Hoje trata-se de revermos essa caminhada e reorientar 
nossos passos. Aprender com nossa história. Em primeiro 
lugar, tendo por base a nossa experiência: nossos sucessos, 
nossas dificuldades, equívocos, fracassos, invenções. É uma 
reflexão sobre a própria prática que deve servir de baliza para 
os próximos movimentos. (Pereira, 2006, p. 10) 

 

 

Nos capítulos anteriores, procurou-se apresentar as intenções da 

Secretaria de Educação do Município de Santo André, de 1997 até 2008, em sua 

diretriz principal: a "educação inclusiva" proposta nos documentos pesquisados. 

Identifica-se, nesses documentos, a diversidade como fator primordial na construção 

de uma escola para todos, com destaque para a constituição de mecanismos que 

viessem a favorecer a instalação de processos democráticos para a aprendizagem e 

exercício da cidadania no currículo escolar. Dentre os incentivos democráticos, 

encontra-se a proposta de construção do projeto político pedagógico das escolas, 

com indicações para sua elaboração e execução de forma orgânica e participativa: 

 
A Gestão Democrática, como uma de suas diretrizes, está 
diretamente vinculada à qualidade da educação, pois, na 
medida em que possibilita a participação de mais pessoas 
na construção do projeto político pedagógico da escola e da 
cidade, favorece a democratização dos saberes, o respeito 
às identidades, o desenvolvimento das pessoas, a formação 
de lideranças e a consolidação de uma cultura democrática. 
(Jornal da Gestão Democrática, 2003. capa) 

 

Assim, este capítulo procura aprofundar a pesquisa teórica, documental e 

empírica, dando evidência aos aspectos relevantes dos movimentos de apropriação 

da rede para construir seu projeto e aos investimentos da Secretaria de Educação 

neste sentido. Teóricos brasileiros, como Paro, Veiga, Gadotti, Padilha e outros, 

foram escolhidos para contribuir com a reflexão, por serem pesquisadores e 

pensadores importantes na temática relacionada à construção do projeto político 

pedagógico e à gestão escolar no contexto das escolas brasileiras. Dados 

documentais continuarão a ser citados, como também foi feito nos capítulos 
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anteriores, e alguns depoimentos dos pesquisados serão incorporados, a fim de 

dialogar com a prática, fazendo aflorar as contradições existentes. 

Na pesquisa documental, percebe-se forte intenção, por parte dos 

governantes, de que as escolas discutam seus projetos, pratiquem a reflexão e 

promovam a participação. 

 
Precisamos de uma escola inquieta, preocupada não só 
com seus "resultados", mas com o processo; uma escola 
que valoriza seu espaço de construção do conhecimento, 
partindo da experiência social de seus educandos e de 
todos agentes que se integram no trabalho educativo. 
(Santo André, Secretaria de Educação e Formação 
Profissional, Revista Educação Inclusiva: plano 1997, 1997, 
p. 22)  

 

Entretanto, a ausência de tradição e prática consolidadas na sociedade e 

nas instituições no tocante ao fazer coletivo exige vontade política e grande esforço 

na criação de mecanismos que possibilitem a participação, como condição básica 

para que a gestão democrática se instale. 

O aspecto da opção política revelada pelo governo em questão confirma a 

não neutralidade da sua política educacional, bem definindo as suas intenções. 

 
Aprofundar a democratização da gestão educacional, além 
de contribuir para a formação de uma consciência crítica, 
participativa e propositiva dos cidadãos, contribui para a 
perenidade da política educacional, ou seja, para que mais 
pessoas possam se apropriar da elaboração de 
concepções, diretrizes e propostas estando, por isso, menos 
vulneráveis a qualquer tipo de manipulação, sabendo, 
defender a permanência da produção coletiva. (Santo 
André, Secretaria de Educação e Formação Profissional, 
Revista Educação Inclusiva: plano 2000, 2000, p. 30)  

 

Assim, já em 1997, primeiro ano da administração do governo eleito, foi 

solicitado às escolas que elaborassem seu "plano escolar"13. Esta opção causou muitas 

                                                 
16 A nomenclatura "plano escolar" passou a ser utilizada pela Secretaria de Educação a partir de 
1997; no entanto, por reconhecer que as práticas de gestão deste "plano" foram criadas para que o 
instituído fosse revisto e a partir disso instituir novas práticas, em 2001 passou a nomeá-lo "projeto 
político pedagógico". Gadotti (1996) esclarece que, não raro, se confunde "projeto" com "plano". 
Certamente, o plano diretor da escola — como conjunto de objetivos, metas e procedimentos — faz 
parte do projeto da escola, mas não é todo o seu projeto. Isso não significa que objetivos, metas e 
procedimentos não sejam necessários; mas são insuficientes, pois, em geral, o plano fica no campo 
do instituído, ou melhor, no cumprimento mais eficaz do instituído, como defende hoje o discurso 
oficial em torno da "qualidade" e, em particular, da "qualidade total". Um projeto necessita sempre 
rever o instituído para, a partir dele, instituir outra coisa. 
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críticas, mas, em particular, causou muitas dúvidas, por se tratar de uma prática 

desconhecida pela rede. Este dado revela a ausência de políticas educacionais de 

defesa da participação da escola e na escola nos processos de decisões. No contexto 

das primeiras negociações entre a Secretaria de Educação e as escolas e no das 

próprias relações internas nas escolas, o clima era muito conflituoso. Em toda a 

rede, emergiam movimentos de resistência de grupos e pessoas em reação a uma 

proposta mais progressista, sobretudo pela insegurança que esta gerava. 

No entanto, é certo que a democracia se constrói no conflito e no debate 

das idéias. Fica claro que não há outra forma de instaurar o processo democrático a 

não ser fazendo emergir os conflitos e criando espaços para a instalação do diálogo, 

como defende Freire (1998, p. 119): "A liberdade amadurece no confronto com 

outras liberdades." 

As escolas foram estimuladas e incentivadas a adotar práticas cujo 

objetivo era alcançar maior autonomia de gestão, por meio da elaboração do seu 

projeto e a partir de princípios democráticos. Estes princípios exigiam uma escola 

comprometida coletivamente: 

 
Pretende-se que os Planos, Programas e Projetos registrem 
em seus interiores o que se pretende fazer. Neles devem 
estar contemplados os objetivos, as finalidades e as formas 
de atingir estas proposições. Espera-se, principalmente, que 
os documentos consigam traduzir as expectativas e 
proposições do coletivo de educadores, pais, mães, 
educandos e funcionários. (Santo André, Secretaria de 
Educação e Formação Profissional, Revista Educação 
Inclusiva: plano 1998, 1998, p. 9-10) 

 

Como afirma Paro (2002), acreditar na gestão democrática é uma opção 

política necessária para não desistir aos primeiros empecilhos, pois romper com uma 

relação autoritária dentro das escolas implica construir práticas ousadas em direção 

à utopia da gestão escolar democrática. Por isso, este autor alerta: 

 
Mas a participação democrática na gestão da escola pública 
encontra um sem-número de obstáculos para concretizar-
se, razão pela qual um dos requisitos básicos e preliminares 
para aquele que se disponha a promovê-la é estar 
convencido da relevância e da necessidade dessa 
participação, de modo a não desistir diante das primeiras 
dificuldades. (p. 16) 
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Em 2001, a Secretaria focou suas propostas de atuação na gestão da 

escola, tendo como objetivo voltar-se ao seu cotidiano a fim de atender sua demanda 

real. Elegeu-se como prioridade dialogar sobre os fazeres da sala de aula; elaborou-

se, com a rede, um documento sobre as dúvidas e questionamentos mais freqüentes 

dos professores e de toda a comunidade escolar, para que esse material fosse uma 

referência para a elaboração dos projetos políticos pedagógicos das escolas. 

Nessa perspectiva, o documento Bases para a construção de um projeto 

político pedagógico na rede municipal de ensino de Santo André explicita a intenção 

governamental de promover "[...] a expansão contínua das alternativas e 

possibilidades de trabalho com base na prática concreta, cultural e histórica, das 

situações da comunidade, da escola e da sala de aula". (Pereira, 2006, p. 10). 

Este documento, redigido numa linguagem dialogal com a rede, envolveu 

educadores e comunidades locais. É o que demonstra a sua primeira página, 

publicada na Agenda da Educação 2006, da qual foi extraída a citação que abre este 

capítulo (ver Figura 8).  

 

 
Figura 8 Primeira página de Bases para a construção de um projeto político pedagógico na rede 

municipal de ensino de Santo André, documento elaborado em 2005 (arquivo da autora) 
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Assim, nos anos de 2004 e 2005 realizou-se com toda a rede uma 

reflexão sobre a própria prática, para avaliar o trabalho desde 1997. Este processo 

de reflexão e avaliação contou com a participação de todos os professores. 

 
A sua concepção provém de um longo exercício de 
discussão que envolveu, por mais de um ano e meio, todos 
os professores da rede. Cada um e todos têm sua parcela 
de contribuição. Esse material não tem um autor único e sim 
mais de mil e duzentos autores, consolidando uma iniciativa 
ousada de produzir um texto efetivamente coletivo, 
articulando escrita em grupo, relatos de experiência, rodas 
de conversa, diálogos virtuais e grupo de estudo. (Pereira, 
2006,  p.10) 

 

O processo de concepção a que se refere o organizador de Bases para a 

construção... foi motivado pelas reflexões realizadas em 2001, ano em que se iniciou 

o segundo mandato do governo petista em Santo André. A partir desse ano, a 

gestão da Secretaria de Educação foi assumida por nova equipe, a qual, em sua 

grande maioria, permaneceu na pasta até 2008, quando se encerrou a terceira 

gestão do Partido dos Trabalhadores no Município. 

A proposta talvez tenha representado a tentativa de suprir a falta de uma 

articulação mais próxima das escolas nos períodos anteriores (1997-2000). No 

entanto, percebe-se que os investimentos realizados na primeira gestão foram 

mobilizados, prioritariamente, para o enfrentamento das práticas autoritárias, tão 

arraigadas na cultura escolar brasileira.  

Nos quatro primeiros anos da gestão, foi evidente o forte investimento na 

criação de mecanismos e espaços de discussão sobre o trabalho das escolas. Desta 

maneira, abriu-se a possibilidade de criar e fortalecer experiências contra-

hegemônicas e instaurar a cultura da participação e do processo de ação-reflexão-

ação no cotidiano escolar. 

Com o documento Bases para a elaboração..., reforçou-se a discussão do 

papel da escola — procurando evidenciar e superar a função reprodutora que sempre 

exerceu — e da função do projeto político pedagógico. Ficou demonstrado o caráter 

reflexivo do processo, criando-se espaços de construção de novos conhecimentos, 

por meio de pesquisas e formações e no confronto das idéias. 

 
Sem deixar de ser um instrumento de organização e 
planejamento do trabalho educativo, pode cumprir uma 
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tarefa fundamental, qual seja, aproximar, de forma reflexiva 
e crítica, a utopia de um grupo de educadores das 
dificuldades de seu cotidiano concreto e, ao assim fazer, 
possibilitar um avanço, por pequeno que seja em direção à 
constituição de uma educação capaz de formar seres 
humanos como autores-cidadãos que trabalham para a 
construção de uma sociedade com mais capacidade de 
justiça, beleza e solidariedade. (Santos Neto, 2008a)  

 

 

Nesta compreensão, a elaboração do projeto representa, em certa 

medida, sua intenção política, como afirma Veiga (1995): 

 
O projeto busca um rumo, uma direção. È uma ação 
intencional com sentido explícito, com um compromisso 
definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da 
escola é, também, um projeto político por estar articulado ao 
compromisso sociopolítico com interesses reais e coletivos 
da população majoritária. (p. 13).  

 

 

Assim, no aspecto político do projeto, destacam-se as intenções 

definidas, relacionadas ao tipo de sociedade e de cidadão que se pretende formar: 

quanto ao aspecto pedagógico, cuidar das possibilidades de sua efetivação, 

definindo as ações e os recursos necessários para a sua realização.  

 
É político no sentido de compromisso com a formação 
cidadã para um tipo de sociedade. [...] Na dimensão 
pedagógica reside à possibilidade da efetivação da 
intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão 
participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. 
Pedagógico no sentido de definir as ações educativas e as 
características necessárias às escolas de cumprirem seus 
propósitos e sua intencionalidade. (Veiga, 1995, p. 13)  

 

 

A elaboração do projeto político pedagógico pressupõe o posicionamento 

da escola frente ao mundo e frente a si mesma; seu ponto de partida é saber que 

tem como prioridade, ampliar os conhecimentos dos alunos e exercer e construir a 

cidadania. Motivado por este princípio, o documento Bases para a construção... foi 

construído e recomendou que "cada Unidade Escolar, por sua vez, deve se apropriar 

dessa reflexão e estabelecer os seus próprios traços, seus propósitos, seus 

caminhos". (Pereira, 2006, p.10)  
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É importante destacar que a LDB regulamentou a gestão democrática das 

escolas públicas e legitimou o projeto político pedagógico como instrumento de 

expressiva mudança nas possibilidades de se instituir a participação, bem como a 

criação de conselhos e equivalentes, visando à construção das relações 

democráticas nos espaços escolares: 

 
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo 
com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: l 
— participação dos profissionais da educação na elaboração 
do projeto pedagógico da escola; ll — participação das 
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes (Brasil, Lei nº 9.394, de 20/12/96, art. 14). 

 

 

Após as determinações da LDB, a idéia de que cada escola deve construir 

seu projeto político pedagógico, deparou-se com a dificuldade de compreensão, nas 

instituições escolares, do sentido desse movimento. A falta no País da tradição de 

investimento e abertura das escolas para o exercício de sua autonomia é um dos 

aspectos que contribuiu para o não entendimento do significado de construções coletivas. 

Neste contexto, compreende-se que não basta que a gestão democrática 

esteja enunciada na lei, pois a democracia é um processo a ser vivido e o 

entendimento conceitual de participação como direito democrático é ainda novo na 

realidade das escolas brasileiras. Devem ser vivenciados e aprendidos princípios 

democráticos para que o projeto político pedagógico possa vir a ser um mecanismo 

que incorpore processos democráticos e tenha reconhecida a sua importância no 

cenário escolar.  

A partir da leitura e da análise dos documentos lidos, observa-se que o 

projeto político pedagógico pode ser entendido como espaço de concretização de 

políticas participativas, na medida em que é possível identificar quem participa da 

sua elaboração e execução. Compreendê-lo numa perspectiva democrática significa 

encontrar iniciativas de participação nas quais, acima de tudo, os usuários da escola 

pública sejam valorizados. Não se trata de um modismo, mas de um passo 

importante em direção à sua institucionalização. Assim, torna-se relevante explorar a 

idéia do projeto político pedagógico. Para que serve? Por que a escola o elabora? 
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Para isso são apresentadas as definições de alguns autores, como também o que 

pensam alguns dos atores da escola sobre sua própria importância e função. 

 
Realizar os diversos planos e planejamentos educacionais 
escolares, organizando a educação, significa exercer uma 
atividade engajada, intencional, científica, de caráter político 
e ideológico e isento de neutralidade. (Padilha, 2002, p. 63) 

  

 

Docentes da escola pesquisada, por sua vez, assim se manifestaram: 

 

— O projeto político pedagógico é um documento 
que serve para nortear o trabalho da unidade. É 
um instrumento necessário para organizar a 
escola, e seus membros o utilizarão com a 
finalidade de atingirem objetivos em comum, com 
base na caracterização da comunidade a qual 
está inserida, tendo como foco principal o aluno. 
(Professora) 

 

— O projeto político pedagógico é um documento 
elaborado, para garantir um ponto de partida 
comum — compartilhado por toda comunidade 
escolar. Ele visa estabelecer a relação entre o 
currículo e a realidade, entre a instituição escolar 
e a comunidade onde se insere, tornando 
relevantes e significantes os conteúdos 
trabalhados. Sua elaboração deve desenvolver a 
capacidade de tomar decisões a partir da 
caracterização das necessidades e realizar ações 
planejadas, partindo de objetivos definidos 
coletivamente. A ação conjunta exige reflexão, 
coleta de informações, organização dos dados, 
análise, tomada de decisão quanto às prioridades 
e caminhos a percorrer. (Professora) 

 

— O projeto político pedagógico é a base de todo 
trabalho a ser desenvolvido pela escola, portanto 
sua elaboração é fundamental para garantir a 
realização das ações educativas que promovam o 
desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. A 
escola elabora o seu projeto para saber onde está 
e para onde vai, e, sobretudo, qual caminho 
percorrer. (Professora) 
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As definições dos professores envolvem conceitos significativos quanto à 

importância do projeto político pedagógico, tais como "ponto de partida e ponto de 

chegada", "conhecer os alunos", "conhecer a comunidade local", "definir objetivos 

comuns", "definir caminhos", "organizar o trabalho", nortear o trabalho", "documento". 

No entanto, ao mencionar o que é e para que serve o projeto político 

pedagógico, as respostas apresentam-se inconsistentes e tendem a revelar muito 

mais o aspecto formal do que as intenções democratizadoras. Com essa 

observação, não se pretende de maneira alguma dizer que o funcional deva ser 

desprezado. Ao contrário; como afirma Gadotti (1996) "Um projeto político-

pedagógico não nega o instituído da escola que é a sua história, que é o conjunto 

dos seus currículos, dos seus métodos, o conjunto dos seus atores internos e 

externos e o seu modo de vida. Um projeto sempre confronta esse instituído com o 

instituinte." Interessa saber, a partir dessas respostas, quais as idéias e concepções 

que definem cada projeto, se houve debate e participação, que tipo de discussão 

provocou, etc. Sem esta articulação, como explica Santos Neto (2008b), "[...] a 

tendência é a prática dos educadores da escola dissolver-se num amontoado de 

ações dependentes tão somente das concepções individuais de cada um deles". 

Ao responder a pergunta e qualificar o projeto político pedagógico como 

norteador das ações, os professores entenderam que o "norte" refere-se à definição 

de um posicionamento político? As propostas foram amplamente discutidas? 

Identificou-se o aspecto pedagógico como um processo de ação e reflexão? É isso 

que importa para a pesquisa, na medida em que, como já afirmamos, trilha-se um 

caminho novo. 

Em depoimentos de mães conselheiras e de funcionários da escola, 

percebe-se que houve participação, ainda que seja apenas ouvindo, colaborando, 

falando timidamente e convivendo com os novos conhecimentos — o que pode ser 

compreendido como natural, à medida que exercita algo novo: 
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— O projeto político pedagógico é elaborado pela 
diretora, assistente pedagógica, professoras, 
funcionários e os conselheiros de escola que são 
convidados a participar. Eu vim, mas tem parte 
que eu não entendo muito, porque é muito voltada 
para a didática. (Mãe conselheira) 

 

— Eu participo, mas não tenho muita noção. 
Depois, com o tempo, conforme vai participando, a 
gente pega um pouquinho o jeito e perde o medo de 
falar. Mas é uma coisa que a gente vê que está 
sendo elaborado para a escola. (Mãe conselheira) 

 

— Eu participo e gosto de ver que a escola 
melhora, porque todo mundo participa e tem 
muitas idéias e sugestões. (Mãe conselheira) 

 

— É feita a reunião pedagógica no começo do 
ano, a ali é decidido o que dentro daquele projeto 
engloba o nosso trabalho; por exemplo, o projeto 
horta, o projeto de organização dos espaços das 
salas. A gente auxilia, a gente ajuda a realizar os 
projetos. (Funcionário geral) 

 

— Quem elabora os projetos são mais os 
professores junto com a diretora. A gente 
encontra o projeto praticamente pronto. O nosso 
trabalho é mais funcional de ajuda aos projetos. 
(Funcionário geral) 

 

— A diretora pergunta sempre o que a gente acha. 
Por exemplo: qual seria o melhor lugar para a 
pintura, como organizar as tintas e a gente sempre 
dá a nossa opinião. A diretora pergunta muito pra 
gente o que a gente acha. (Funcionário geral) 
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Figura 9 Projeto Contação de Histórias (arquivo da autora) 
 
 
Não resta dúvida que construir o projeto político pedagógico, envolvendo 

de forma criativa todos os segmentos da comunidade escolar, é um grande desafio. 

É uma aprendizagem cercada de erros e acertos, sem os quais não se constrói a 

autonomia coletiva. 

 

Figura 10 Projeto Horta (arquivo da autora)
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Por esse motivo é que sua elaboração depende da natureza da gestão 

escolar — prevendo que as relações sejam democráticas e criando um espaço de 

práticas pedagógicas em que as oportunidades de interação entre os sujeitos instituam 

prioritariamente os movimentos de ação-reflexão-ação, inerentes à prática democrática. 

 
 

Figura 11 Mães participando do Projeto Culinária (arquivo 
da autora)

 

 

Na escola pesquisada, identifica-se um perfil de direção muito 

influenciado pelos valores e pela conduta da diretora. Percebe-se a relevância de tal 

atitude para a instauração de práticas democráticas, reveladas nos depoimentos de 

docentes, funcionários e conselheiros: 

 

— A nossa diretora é muito exigente, gosta de 
tudo arrumadinho e com isso ela influencia as 
pessoas. Ela está sempre com a mão na massa 
junto com a gente. (Funcionária) 

 

— Nesta escola a gente conversa muito, porque 
nesta escola a gente pode falar, e também a 
diretora quer muito saber a nossa opinião. 
(Conselheiro mirim) 
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— Mas pra isso a gente precisa de liberdade de 
expressão, que aqui a gente tem porque a nossa 
diretora promove essa abertura. A gente sabe que 
na maioria dos lugares não é assim. (Professora) 

 

— Se não for uma diretora assim que nem a nossa, 
você acha que ela vai dar a possibilidade da gente 
falar assim? De jeito nenhum. (Funcionário) 

 

— Mas se não tiver uma boa direção, uma pessoa 
com essa visão, acho difícil. (Conselheira de escola) 

 

— Porque não é difícil participar, mas precisa ter 
abertura. (Conselheira de escola) 

 

— A diretora incentiva a gente a participar. Fica difícil 
se a direção não pensa no diálogo, ela só manda 
fazer. A diretora tem que ter uma cabeça que pensa 
num todo a parte mais lá de baixo. (Funcionário) 

 

— O jardinzinho na entrada, que era o nosso 
cartão de visita, porque nós fizemos com muito 
amor, os engenheiros mandaram desmanchar 
inteirinho quando reformaram a escola. Como a 
diretora não estava aqui, eles desmancharam e 
pronto, mesmo a gente falando e pedindo para 
não desmanchar. Mas se a diretora tivesse aqui, 
eles iam ouvir. (Conselheira de escola) 

 

— A diretora nos houve, mas os engenheiros que 
acompanharam a reforma nem ligavam pro que a 
gente falava. (Professora) 

 

— A gente reconhece que nós participamos muito, 
porque temos abertura, e por causa dessa abertura a 
gente trabalha pela obrigação e pelo prazer. Se não 
tivesse essa abertura nós também trabalharíamos, 
mas só pela obrigação. (Funcionária) 

  

 

Ter uma diretora com princípios e atitudes que permitem a configuração 

do caráter democrático na gestão da escola é, obviamente, importante fator a ser 
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considerado. Mas, para este estudo, é preciso reconhecer que a efetiva participação 

implica prioritariamente mudança de cultura. Por isso, a instauração de novas 

práticas não pode depender apenas dos valores e princípios da diretora,  

Quando se trata da figura do diretor, a autoridade que exerce lhe é 

concedida pelo Estado. Com isso, a forma como se expressa na unidade escolar 

pode representar a face autoritária do Estado: pode-se afirmar que, de alguma 

maneira, seu desempenho influencia o comportamento da equipe e o perfil da 

escola. Esta situação provocada pela cultura autoritária do Estado é uma das razões 

que justifica a necessidade de mudanças na administração pública em geral (como 

também da sociedade), para que o conceito de democracia deixe de ser discurso e 

se transforme em prática cotidiana de exercício da cidadania. 

A respeito do papel do diretor, Paro (2000b) destaca a dimensão política 

de sua atuação, vinculada ao caráter técnico e pedagógico inerente à sua função, a 

partir de princípios democráticos. Crítica as formas de acesso ao cargo de diretor, 

seja por meio do concurso público, seja por meio dos processos internos de seleção, 

em que a dimensão política da sua atuação é exclusivamente sustentada pela "tutela 

do Estado", e alerta: 

 
Mas para levar em conta a dimensão política do cargo, 
parece-me imprescindível a consideração de um processo 
eletivo de escolha, com a participação de todos os 
interessados no processo escolar: pais, professores, 
funcionários, alunos e comunidade. (p. 116) 

 

 

Nas escolas de rede municipal de Santo André, o acesso ao cargo de 

diretor se dá por meio de seleção interna, o que pode ser considerado, a partir das 

reflexões de Paro, uma contradição. No entanto, lá se encontra uma escola que 

apresenta intenções democráticas. Com isso, cabe perguntar: o compromisso 

político da diretora da escola com princípios democráticos justifica os percursos que 

a escola está trilhando nesta direção? A gestão democrática da escola pode estar se 

constituindo, mesmo que o acesso ao cargo de diretora não seja por eleição, como 

defende Paro. 

Não há dúvida que, para o projeto político pedagógico se tornar um 

organismo democrático nas escolas, é necessário que políticas públicas tenham 

preceitos democráticos. No entanto, há muitos valores e atitudes que precisam ser 
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construídos na sociedade; por isso, este trabalho não pretende assumir um 

posicionamento em relação à forma de acesso do diretor ao cargo — até porque se 

encontram em outros autores visões diferentes da de Paro.  

 
É importante notar que a adoção da democracia representativa 
na gestão da escola pública (provimento do cargo através de 
eleição direta pela comunidade escolar) representou, por um 
lado, um avanço político com relação a toda política de 
nomeações despida de fundamentação técnica e lastreada 
estritamente em relações pessoais, político-partidárias ou 
familiares [...] Mas, por outro lado, ela operou como uma 
concessão destinada a neutralizar uma reivindicação do 
segmento mais radical do movimento democrático dos anos 
80: o movimento pela instauração de mecanismos de 
democracia participativa, Uma vez introduzido o princípio da 
representação política dentro da escola pública, cabe à 
comunidade escolar eleger o diretor e lhe passar um mandato 
aberto, o que equivale à prerrogativa de tomar todas as 
decisões necessárias a salvo de qualquer controle exercido 
pela comunidade. (Alves & Saes, 2007) 

 

 

Para entender a gestão democrática como importante valor para todos os 

usuários da escola pública, há que se dispor a conviver no espaço escolar a favor do 

diálogo, do debate de idéias, do conflito de concepções sem medo dos confrontos, a 

fim de que se construa uma participação que se enfrente os seus limites, não se 

sustente apenas nas aparências e seja ética como afirma Gadotti (2006): 

 
[...] a participação só tem sentido quando existe por trás uma 
ética, uma decisão de mudar realmente e não apenas as 
aparências, de colocar em xeque os preconceitos, de pôr em 
dúvida as verdades acabadas: que a não participação não é 
causa de todos os problemas e os limites da reciprocidade 
entre os homens continuam. (p. 111) 

 

 

A problematização sobre a forma de acesso ao cargo de diretor de escola 

na rede municipal de Santo André emerge de um contexto político historicamente 

marcado pelo clientelismo na política em geral. No entanto, mesmo que ainda seja 

contraditória, a escolha dos diretores no período de 1997 a 2008 considerou a 

identificação com valores democráticos, um critério relevante. Talvez por isso a 

perspectiva democrática tenha aberto possibilidades para que este caminho se 

  



 74

construísse dentro das escolas, possibilitando a aprendizagem da prática 

democrática em um contexto escolar, tão marcado pelas práticas autoritárias  

 

Figura 12 Encontro Conselho Visita Conselho (arquivo da 
autora)

 

 

Com esses preceitos, a elaboração de um projeto político pedagógico só 

tem sentido se for para implementá-lo no cotidiano escolar — um projeto bem 

construído e elaborado coletivamente, que permita aos integrantes dessa elaboração 

apropriarem-se do seu caminhar e se sentirem desafiados a colocar suas 

potencialidades em funcionamento, reconhecendo seus limites e enfrentando suas 

dificuldades, o que possivelmente aguçará a vontade política de provocar mudanças. 

O depoimento de uma conselheira de escola reflete a vontade política de 

um governo que buscou investir na participação e confirma que a escola deve 

construir caminhos e se apropriar do lugar que já é seu por direito:  

 

— O projeto é da Secretaria. Se eles não tivessem 
dado a abertura, o Conselho não existiria. O primeiro 
passo foi lá de cima. Eles fizeram as leis e as 
normas. Deram formação e informação de como 
podemos participar, como podemos gastar o 
dinheiro. Primeiro a Secretaria deu abertura e depois 
nós fizemos o que nós pudemos. Neste ano todo, 
nós trabalhamos muito. (Conselheira de escola) 

  



 75

 

 

Ainda nos depoimentos de conselheiras de escola, é possível perceber 

um possível movimento em direção contrária às relações de mando e submissão 

identificadas por Paro (2002):  

 
A escola pública, como acontece em geral com as 
instituições numa sociedade autoritária, é organizada com 
vistas a relações verticais, de mando e submissão, em 
detrimento das relações horizontais, de cooperação e 
solidariedade entre as pessoas. (p. 22) 

 

 

A participação no processo de elaboração do projeto da escola se 

apresenta nas falas como possibilidade de ressignificação dos espaços de decisão, 

promovendo a autoria e a aquisição de saberes favoráveis à instauração do 

processo democrático. Elas dizem:  

 

— Sem essa elaboração seria muito difícil saber o 
que vai acontecer na escola, fica uma coisa 
perdida. Se não tem planejamento realizado por 
todos, não tem como se organizar, fica cada um 
por si, e as crianças deixam de aprender melhor. 
(Conselheira da escola) 

 

— Quando planejamos juntos, temos que buscar 
informações, pedir opiniões e trabalhar e grupo. 
Todo mundo tem que participar. Muita gente não 
quer, por achar que não sabe, mas a gente 
aprende no dia-a-dia. (Conselheira da escola) 

 

— Com a elaboração do projeto, colocamos em 
prática tudo que a gente planejou: a reforma da 
escola, as compras, fazer o jardim, o Projeto Horta, 
o Projeto Contação de Histórias, o teatro, os 
passeios, o Projeto Culinária e outros que foram 
elaborados durante o ano. (Conselheira da escola) 

 

— Com esse documento temos como cobrar, 
fiscalizar e dar idéias. (Conselheira da escola) 
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Figura 13 O Projeto Teatro, desenvolvido por mães 
conselheiras (arquivo da autora)

 

 

Neste aspecto, ao ouvir as crianças membros do Conselho Mirim da escola 

pesquisada, percebe-se a participação de atores que historicamente, na prática 

escolar, funcionam na medida da ordem e do controle, sem direito a voz, aprendendo 

a reproduzir as relações autoritárias e de abuso de poder. O que se ouve das 

crianças, de maneira alguma, isenta a escola do processo de reprodução hierárquica.  

O que se pretende evidenciar é que há sinais de novas práticas e 

iniciativas a partir de perspectivas democráticas, as quais podem estar sendo 

mobilizadas pelo incentivo a práticas articuladas a um projeto de governo que se 

esforça para instituir movimentos de enfrentamento das práticas autoritárias. É o que 

demonstra o cartaz encontrado na escola, no período de eleição do Conselho Mirim 

(ver Figura 14 na próxima página): 
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Figura 14 "Propaganda eleitoral" de aluna candidata ao cargo 
de conselheira mirim (arquivo da autora)

 

 

O que as crianças disseram à pesquisadora, em relação à oportunidade 

de participação nos processos de decisão da escola? 

 

— A gente fez um discurso nas salas pra dizer por 
que queria ser conselheiro. Nós fomos em cada 
sala, e as crianças podiam perguntar o que 
queriam pra gente. (Aluno conselheiro, 8 anos) 

 

— O Conselho Mirim tem que trabalhar em grupo, 
porque quando tá todo mundo junto, o trabalho sai 
sempre melhor. A gente é dono da escola, junto 
com a diretora, a assistente pedagógica e a 
assistente da diretora, e também com a professora 
que ajuda a gente nas reuniões. (Aluno conselheiro, 
8 anos) 

 

— A gente tem que ouvir todos [os alunos] da 
escola, fazer uma listinha e dar conta do recado 
na reunião. Uma coisa legal foi o plantão do 
Conselho Mirim, que foi onde a gente sentou, 
escutou as opiniões, anotou e colocou num 
envelopinho, pra depois levar para reunião. (Aluno 
conselheiro, 10 anos) 
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— Nós somos um conselho, porque se fosse um 
só não ia dar conta de tanta coisa. A gente vai 
fazer reunião sozinho? Vai falar o quê? A gente 
precisa de um grupo, porque cada um vai dar uma 
idéia, e aí a escola vai pra frente. (Aluno 
conselheiro, 9 anos)  

 

 

Figura 15 Eleição do Conselho Mirim (arquivo da autora) 
 

 

Esses depoimentos são marcados por significados e ideologias, 

perceptíveis a um olhar cuidadoso. Ao mesmo tempo em que se nota a 

aprendizagem democrática, importante e indispensável na perspectiva 

emancipatória, percebem-se valores construídos a partir de uma concepção 

assistencialista e hierárquica, como a intenção de "ajudar", o entendimento de "ser 

dono da escola". Outro aspecto que vale destacar é o contexto de "vigilância" criado 

pelos conselheiros mirins, o que, num enfoque foucaultiano, pode significar o 

desenvolvimento de relações de poder entre as crianças: por trás das "boas 

intenções", há o risco de colocar-se o conselheiro mirim a serviço da manutenção da 

ordem exigida e exercida pelo Estado. (Foucault, 1987)  

Entretanto, mesmo com a evidência da preocupação do Conselho Mirim 

com valores da cidadania — como ouvir, trabalhar em grupo, posicionar-se, cuidar 

da escola, cuidar das crianças, dar sugestões —, acreditando que conhecimentos e 
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práticas democráticas sejam criados, cabe um exame mais aprofundado, que neste 

trabalho não será possível fazer.  

Para os fins desta pesquisa, será considerado que as contradições e o 

convívio de diferentes concepções fazem parte do processo da aprendizagem 

democrática. As oportunidades dessa aprendizagem não acontecem sem que as 

pessoas tomem contato com novos conhecimentos.  

 

 

Figura 16 Conselheira mirim recebe os alunos na hora da 
entrada e os orienta para que não corram (arquivo da autora) 

 

 

Veiga (1995) anota que um caminho para a aprendizagem democrática 

seria construir canais de efetiva participação das pessoas. Implantar a 

democratização da gestão educacional implica mudança da cultura de práticas 

educacionais, para que este conceito deixe de ser abstrato e incorpore o cotidiano 

das escolas. 

Com o depoimento da diretora da escola pesquisada, identifica-se que há 

a emergência de um abstrato que venha a ser incorporado na prática da escola. 

 

— Eu acho que o entendimento do que é projeto 
político pedagógico é construído aos poucos, 
porque nunca, nada é pensado e construído na 
totalidade. Muitos projetos que acontecem aqui 
foram pensados ao longo dos anos, e não eram 
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as mesmas pessoas que estão aqui hoje. A horta, 
por exemplo, é um projeto da escola, não é das 
pessoas; quem entrar aqui tem que abraçar este 
projeto. O que acontece todo ano é que uns são 
mais engajados que outros. (Diretora da escola) 

 

 

A construção de conhecimentos, para que a escola se aproprie da 

elaboração do seu projeto, é concebida ao longo do tempo. Neste caso, dado que a 

diretora estava havia cinco anos na mesma escola, percebe-se uma trajetória em 

seu depoimento. Ela afirma:  

 

— Há cinco anos, quando eu entrei aqui nesta 
escola, eu discutia com as pessoas o que 
representa o projeto político pedagógico, e nos 
primeiros anos eu tinha até as falas dos professores 
registradas no documento. Esse tempo todo foi um 
momento de aprendizado para todos. Hoje eu avalio 
que temos um conhecimento acumulado sobre a 
sua importância. (Diretora da escola)  

 

 

O depoimento da assistente pedagógica mostra que as iniciativas de 

promover a participação constituíram-se em canais de aprendizado democrático: 

 

— Eu vejo que a maneira que nós tocamos a 
discussão do projeto político pedagógico aqui na 
escola favorece o diálogo e a participação. Mas 
para que ela aconteça, as pessoas precisam 
acreditar que são capazes de pensar e não 
aceitar que outro pense por você. Eu sinto que há 
pessoas que têm iniciativa e autonomia para 
pensar, fazer e acontecer, e outras já são 
acomodadas e preferem não se envolver. Há 
também as resistências, o que eu acho normal até 
certo ponto, porque muitas vezes ela paralisa as 
pessoas e não há avanço. Eu acho que a gente 
precisa aprender ainda mais sobre participação. 
(Assistente pedagógica da escola)  
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Ao tomar contato com algumas práticas da escola pesquisada, identifica-

se um movimento que coloca as pessoas no exercício de capacidades para atuar na 

vida pública. Trata-se como descreve Paro (2001, p. 39) “[...] da necessidade de se 

ter a educação para a democracia como componente fundamental da qualidade do 

ensino.” Percebe-se nos depoimentos da diretora e da assistente pedagógica, que o 

currículo da escola, apresenta intenção de apropriar-se de conhecimentos que estão 

para além dos conteúdos escolares formais14, tão importantes para aprender o que é 

democracia. Por isso, Paro (2001, p. 39) alerta que “ É preciso, pois, pôr a formação 

para a democracia sob exame, para que se possa refletir seriamente a respeito das 

potencialidades da escola neste sentido.” 

Assim, políticas públicas de ensino que valorizam o projeto político 

pedagógico como espaço de exercício da autonomia, de conquista da emancipação 

e de prática cidadã permitem desenvolver nas pessoas e na sociedade forças para o 

enfrentamento das relações de controle e dominação. Essas atitudes podem se 

construir, na medida em que a atuação e a participação dos sujeitos são motivadas 

no espaço de sua construção e execução. 

 

Figura 17 Realização de "Show de Talentos", sugerido e 
organizado pelo Conselho Mirim (arquivo da autora) 

                                                 
17 A expressão "conteúdos escolares formais" refere-se aos conteúdos que historicamente foram se 
constituindo como aqueles que devem fazer parte do currículo da escola.  
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Os dados da pesquisa levantados neste capítulo trazem elementos que 

ajudam a identificar a possibilidade da instituição de propostas democráticas no 

espaço escolar e o fortalecimento da luta contra-hegemônica.  

O primeiro capítulo mostrou a importância deste movimento, a partir do 

diálogo com Gramsci, através dos estudos de Mochcovitch (1990): 

 
[...] a escola e sua função: ela pode ser, em certa medida, 
transformadora, sempre que possa proporcionar às classes 
subalternas os meios iniciais para que, após uma longa 
trajetória de conscientização e luta, se organizem e se 
tornem capazes de "governar" aqueles que governam. (p. 7) 

 

 

Mas Gramsci deixa bem claro que, para que isso aconteça, é preciso 

proporcionar às classes subalternas elementos que as tornem capazes de assumir 

os lugares de comando. Gramsci preocupa-se com a criação de uma escola capaz 

de levar aos indivíduos uma condição de esclarecimento e de conhecimento de seus 

direitos e deveres. 

Na concretização deste espaço democrático, espera-se uma escola que 

seja o resultado de um processo de desenvolvimento de suas próprias intenções e 

constitua sua identidade, ao privilegiar suas prioridades e peculiaridades, 

amplamente discutida entre os usuários. Já é histórico que os governos fortemente 

influenciados pela política neoliberal demandem para as escolas os famosos 

"pacotes" dos quais constam programas que as escolas devem seguir e cumprir. 

Neste sentido, Paro (2002, p. 16) destaca: "[...] estou preocupado, no limite, com a 

participação nas decisões. [...] a participação propriamente dita, que é a partilha do 

poder, a participação na tomada de decisões." 

Os depoimentos abaixo ajudam a entender a participação na escola: 

 

— Antes, de forma pronta e homogênea, o plano 
era entregue ao educador para que este o 
aplicasse de forma a atender os objetivos 
previstos. (Professor) 

 

— Estamos ligadas a um projeto que é nosso 
também, e a gente fica mais segura, não acha 
que está invadindo um espaço que não é nosso. 
(Conselheira de escola) 
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— A gente precisa de um grupo, porque cada um 
vai dar uma idéia e vai juntar com mais idéias e 
fazer uma só. (Conselheiro mirim) 

 

— Aqui todo mundo participa de tudo, a gente tem 
muita liberdade. Eu vim de outra escola em que a 
gente não sabia de nada do que estava 
acontecendo. (Funcionário da escola) 

 

 

Estes depoimentos demonstram o movimento de participação nos 

processos de decisão da escola, a partir das possibilidades que esta oferece. 

Convém considerar que, por um lado, a escola pesquisada pode estar garantindo o 

aprendizado participativo, mas, por outro, espera-se que estes aprendizados sejam 

articulados em quaisquer contextos de gestão escolar que se configurarem.  

O projeto político pedagógico não sugere necessariamente idéias 

pedagógicas mirabolantes e nem a invenção de projetos e projetos. Diferentemente, 

sua concepção sustenta-se no compromisso social da educação como ferramenta de 

libertação, através do conhecimento e, por conseqüência, da conquista da dignidade e 

cidadania por meio da ética explicitada na prática escolar cotidiana. 

Durante um período de 12 anos, de alguma maneira, o processo na rede 

das escolas municipais de Santo André talvez tenha construído conhecimentos que 

incorporaram suas práticas e, na medida do possível, estão prontos para serem 

utilizados. Cabe ressaltar que isso é processo, é aprendizado, é escolha política e, 

acima de tudo, é mudança de paradigma organizacional e administrativo.  

A questão é que a busca pelas relações democráticas na escola 

relaciona-se à construção das relações democráticas na sociedade como alerta 

Gadotti ( 2006, p. 113) “[...] com a divisão da sociedade, só uma parcela está sendo 

formada para o comando, só uma elite está sendo formada para a autogestão. Falta 

torná-la coletiva. E isso só será possível com a democratização  da sociedade.” 

Quando um governo tem como princípio a gestão democrática nas 

escolas, de maneira alguma deve colocar-se distante destas. Dialogar com as 

escolas passa a ser critério fundamental, que contribuirá com o processo formativo 
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de sujeitos democráticos. A centralização de poder e decisão é expressão de 

arrogância e autoritarismo.  

O projeto político pedagógico ganha sentido por meio da participação dos 

diferentes sujeitos e segmentos. O termo "político" destaca a necessidade da 

politização da educação, o que passa pela ruptura com as desiguais relações de poder, 

conhecimento, gênero, cultura, etc. entre pessoas e classes. Com a participação, o 

protagonismo passa a ser vital para construção das relações democráticas. 
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  CAPÍTULO 4 
OS DADOS COLETADOS NA PESQUISA 

 

 

 

Como foi descrito na introdução deste trabalho, a pesquisa de campo e a 

coleta de dados deram-se por meio de questionários aplicados aos coordenadores 

de serviço educacional, diretores de escola e assistentes pedagógicos e de 

questionários aplicados aos professores da escola pesquisada. Realizaram-se 

também três grupos focais com mães integrantes do Conselho de Escola, 

funcionários (serviços gerais) e crianças (alunos) integrantes do Conselho Mirim, 

todos da escola pesquisada. Cabe ressaltar que alguns depoimentos dos atores da 

escola já foram citados, à guisa de ilustração, nos Capítulos 2 e 3.  

Neste capítulo, são apresentados, separadamente, os dados e a síntese 

desses dados obtidos nos questionários aplicados aos coordenadores e professores, 

organizados segundo a metodologia sugerida por Szymanski (2004), seguidos de 

comentários que resgatam as categorias que emergiram dos dados. A seguir, são 

apresentados separadamente os dados coletados mediante os grupos focais com o 

Conselho de Escola, com o Conselho Mirim e com os funcionários da escola. Para além 

dessas ações, ocorreu a necessidade de realizar uma entrevista com a diretora e a 

assistente pedagógica da escola pesquisada, que finaliza a apresentação dos dados. 

Na análise, foram articuladas as principais categorias emergentes dos 

dados dos questionários, bem como as principais contribuições dos dados obtidos 

nos grupos focais. É importante afirmar que o processo de análise foi rigoroso, 

considerando a historicidade contraditória e dialética, em busca de reconhecer e 

compreender a realidade como um movimento permanente e inacabado (Freire, 

1998). 

Cabe esclarecer que realizou-se neste capítulo a transcrição quase que na 

integra dos dados coletados, assim considerou-se desnecessário anexar os originais no 

final deste trabalho. 
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A PESQUISA 
 

 

1. Questionários 
 

 

1.1. Pesquisa realizada com cinco coordenadores de serviço educacional, 
cinco diretores de escola e cinco assistentes pedagógicos: 
 

1.1.1. Pergunta número 1 para os coordenadores 

 

Quadro 1. (Para coordenadores) Como a Secretaria de Educação do Município 
de Santo André, ao longo desses anos (1997 a 2008), contribuiu com a 
elaboração e execução do projeto político pedagógico (PPP) das escolas? 

 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Coordenador 1 
A Secretaria de Educação tem contribuído 
com: 
- Formação continuada para os diretores, o 
que possibilitou a articulação entre o PPP 
das escolas e a Proposta Política 
Pedagógica da SEFP; 
- Formação continuada para os assistentes 
pedagógicos, o que favoreceu o olhar sobre 
as reais necessidades e demandas da 
escola e o estabelecimento de metas 
coletivas para a qualificação do ensino de 
cada unidade escolar; 
- Formação continuada para os Conselhos 
Escolares, o que incentivou a participação 
de todos os segmentos da escola no 
planejamento, no acompanhamento e na 
avaliação do PPP; 
- Formações contínuas para os professores 
da rede municipal, com o objetivo de 
melhorar a alfabetização, com clareza das 
metas a serem alcançadas por cada ciclo e 
do aprofundamento de boas situações de 
aprendizagem; 
- Descentralização de recursos o que 
facilitou a compra de materiais pedagógicos 
e organização de espaços mais específicos 
e adequados ao projeto de cada escola; 
- Incentivo a qualificação do planejamento, 
execução e avaliação das reuniões 
pedagógicas das unidades escolares com 
foco nos objetivos e metas do PPP 

 
 
 
Investimentos na formação 
 
 
 
Investimentos na formação 
 
 
 
 
 
Investimentos na formação 
 
 
 
 
Investimentos na formação 
 
 
 
 
 
Viabilização da realização dos 
projetos da escola 
 
 
Valorização do trabalho coletivo 

 
 
 
Formação dos 
diretores 
 
 
Formação dos 
assistentes 
pedagógicos 
 
 
 
Formação dos 
conselheiros de 
escola 
 
 
Formação dos 
professores 
 
 
 
 
Integração 
administrativo-
pedagógico 
 
Construção da prática 
democrática 

(continua) 
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Quadro 1 (continuação) 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Coordenador 2  
As orientações para discussão do PPP 
seguem as diretrizes da Secretaria de 
Educação: Qualidade Social da Educação, 
Acesso e Permanência e Gestão 
Democrática. 
Semestralmente em todas as unidades 
escolares é feita uma avaliação deste 
documento, onde cada segmento traz 
dados de como este Plano vem sendo 
implementado e sugestões para possíveis 
melhorias. 

 
Definição de diretrizes para a 
gestão democrática 
 
 
 
Avaliação do projeto político 
pedagógico, prevendo a 
participação do coletivo da 
escola 

 
Diretrizes da Política 
Educacional 
 
 
 
Acompanhamento do 
projeto político 
pedagógico 

Coordenador 3 
A contribuição da Secretaria nesses doze 
anos de gestão aconteceu mediante um 
investimento forte em muito estudo e 
reflexão, realizado com vários segmentos 
que compõem as equipes escolares das 
unidades do Município. Dentre as 
condições objetivas para a elaboração do 
PPP destaco:  
- a organização do calendário escolar, que 
prevê sempre os momentos de reunião 
pedagógica mensal ou bimestral, 
momentos esses favorecedores de 
elaboração, de reflexão, de retomada e de 
redimensionamento do trabalho;  
- as reuniões setoriais realizadas 
periodicamente com diretores, assistentes 
pedagógicos e professores assessores de 
educação inclusiva, onde são discutidos, 
entre outros assuntos, os avanços e 
dificuldades na elaboração e execução dos 
Projetos Político Pedagógicos;  
- as formações realizadas junto aos 
Conselhos de Escola que favorecem a 
troca de olhares entre os segmentos que 
compõem este grupo;  
- a descentralização de verba junto aos 
Conselhos Escolares que favoreceram a 
efetivação de muitos projetos organizados 
para e com os alunos no interior das 
unidades escolares.  

 
Investimentos na formação 
 
 
 
 
 
 
 
Valorização do tempo das 
reuniões pedagógicas para a 
discussão do projeto político 
pedagógico. 
 
 
 
Valorização do tempo das 
reuniões pedagógicas para a 
discussão do projeto político 
pedagógico. 
 
 
Investimentos na formação 
 
 
 
Viabilização da realização dos 
projetos da escola 

 
Formação dos vários 
segmentos da escola 
 
 
 
 
 
 
Acompanhamento do 
projeto político 
pedagógico 
 
 
 
 
Acompanhamento do 
projeto político 
pedagógico 
 
 
 
Formação dos 
conselheiros de 
escola 
 
Integração 
administrativo-
pedagógico 

Coordenador 4  
Sua elaboração foi se constituindo ano a 
ano a partir da leitura de necessidades, 
buscando formas e formatos que melhor 
traduzissem as expectativas das escolas, 
suas projeções e proposições, seus 
anseios e sonhos, buscando entre o real e 
o ideal – "o possível".  
O PPP sempre assumiu para a Secretaria 
de Educação um caráter essencial, 
tornando-se a coluna central de uma escola 
que se compromete com a qualidade de 
seus fazeres, buscando sempre superar a 
dimensão meramente burocrática e vivificar 
o cotidiano pedagógico 

 
Construção do processo 
democrático a partir da leitura de 
necessidades 
 
 
 
 
Busca pela superação do 
caráter burocrático do projeto 
político pedagógico, para se 
tornar a coluna central dos 
fazeres da escola 

 
Construção da prática 
democrática 
 
 
 
 
 
Construção da prática 
democrática 
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Quadro 1 (conclusão) 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Coordenador 5  
A Secretaria de Educação discute 
permanentemente com as equipes diretivas 
sobre a construção do projeto político 
pedagógico, tendo como princípio a 
participação de toda a comunidade escolar 
(equipe diretiva, educadores, funcionários, 
Conselho de Escola e demais pais ou 
responsáveis).  
Também destinando tempo necessário, ou 
seja, paradas no ano letivo para a 
discussão, elaboração e avaliação do 
projeto político pedagógico, proporcionando 
assim condições favoráveis para que todos 
os atores sejam ouvidos, e contribuam com 
suas opiniões e desta maneira, façam parte 
das ações a serem planejadas.  
Quanto à execução do PPP, várias ações 
são pensadas e executadas:  
- Reuniões frequentes com o Conselho de 
Escola e reuniões com todos os pais, para 
discussão, encaminhamento e execução 
das ações planejadas no PPP 
- convênio firmado entre a Secretaria e os 
Conselhos de Escola, destinando verbas 
para compra de materiais e execução de 
serviços prioritários para a escola. 

 
Incentivo à participação da 
comunidade escolar na 
elaboração do projeto político 
pedagógico 
 
 
 
 
Valorização do tempo das 
reuniões pedagógicas e da 
participação de todos os 
segmentos para avaliação do 
projeto político pedagógico 
 
 
 
 
 
Criação de espaços para a 
participação da comunidade 
 
 
Viabilização da realização dos 
projetos da escola 

 
Planejamento coletivo 
 
 
 
 
 
 
 
Acompanhamento do 
projeto político 
pedagógico  
 
 
 
 
 
 
 
Construção da prática 
democrática 
 
 
Integração 
administrativo-
pedagógico  

 

 

1.1.2. Pergunta número 1 para os diretores 

 
Quadro 2. (Para diretores) Como a Secretaria de Educação do Município de 
Santo André, ao longo desses anos (1997 a 2008), contribuiu com a elaboração 
e execução do projeto político pedagógico (PPP) das escolas? 

 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Diretor 1  
A Secretaria de Educação contribui muito 
com a elaboração do projeto político 
pedagógico das escolas, promove reuniões 
de formação com toda a equipe diretiva das 
escolas, como também realizando 
formação nos pequenos grupos chamados 
setores.  
Na reunião setorial são trabalhadas 
orientações às equipes de como proceder e 
encaminhar a discussão do projeto político 
pedagógico nas escolas, tendo como 
princípio a gestão democrática e 
participativa. 

 
Investimentos na formação 
 
 
 
 
 
 
Definição de princípios para a 
elaboração do projeto político 
pedagógico 

 
Formação da equipe 
técnica 
 
 
 
 
 
Diretrizes da Política 
Educacional 

(continua) 
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Quadro 2 (continuação) 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Diretor 2  
A primeira grande contribuição diz respeito 
ao estabelecimento dos princípios 
norteadores: gestão democrática, qualidade 
social da educação e democratização do 
cesso e permanência. 
Ao pautar o trabalho educativo a partir 
desses princípios, a Secretaria de 
Educação promoveu um processo de 
amplo desenvolvimento formativo, em 
especial, ao grupo docente e garantiu a 
integração de vários setores sociais como 
famílias e a comunidade em geral, ou seja, 
buscando promover de fato a gestão 
democrática. 
A concepção educativa da Secretaria de 
Educação, progressista e inclusiva é um 
ganho significativo para a cidade. 
A contribuição da Secretaria pode-se 
perceber nas escolas que hoje são mais 
inclusivas e com maior participação de 
todos na gestão. 

 
Definição de diretrizes para a 
educação 
 
 
 
Investimentos na formação 
 
 
 
 
 
 
 
Ter clarareza e tornar público a 
sua concepção de educação 
para a cidade 
Escolas mais inclusivas e com 
maior participação 

 
Diretrizes da Política 
Educacional 
 
 
 
Formação de todos os 
segmentos da escola 
 
 
 
 
 
 
Diretrizes da Política 
Educacional 
Construção da prática 
democrática 

Diretor 3  
Elaboramos um calendário para o ano, o 
qual já estabelece três dias para as devidas 
discussões do projeto político pedagógico, 
no início do ano. Essas discussões 
acontecem em todas as escolas e com 
todos os segmentos: comunidade, pais, 
funcionários e Conselho de Escola.  
A coordenação das reuniões é feita pela 
diretora e assistente pedagógica da escola 
e acompanhada pela coordenadora do 
setor que faz toda a formação das equipes 
diretivas das escolas para a condução 
deste processo. 
O Projeto é elaborado tendo como 
referência sua principal diretriz de governo, 
a "gestão democrática" que visa 
estabelecer o diálogo na escola e a 
participação de todos.  
O espaço coletivo é um momento rico nas 
escolas, onde criamos e recriamos o nosso 
fazer através das discussões constantes 
realizadas no processo. 

 
Valorização do tempo das 
reuniões pedagógicas e da 
participação de todos para a 
discussão do projeto político 
pedagógico 
 
 
Investimentos na formação 
 
 
 
 
 
Definição de diretrizes para a 
educação que visam estabelecer 
o diálogo e a participação 
 
 
Discussões constantes do 
trabalho, realizada no coletivo 

 
Acompanhamento do 
projeto político 
pedagógico 
 
 
 
 
Formação da equipe 
técnica 
 
 
 
 
Diretrizes da Política 
educacional 
 
 
 
Planejamento coletivo 

Diretora 4  
Deixando clara as diretrizes do seu governo 
para a educação. 
Investindo na formação permanente dos 
professores, das equipes diretivas e dos 
conselhos de escola. 
A Secretaria proporcionou graduação e 
pós-graduação para os docentes, firmou 
parcerias com ONGs e institutos para 
trabalharam dando apoio às escolas.  
Incentivou e proporcionou a participação de 
professores, funcionários e comunidade em 
fóruns e conselhos. 

 
Definição de diretrizes para a 
educação 
Investimentos na formação 
 
 
Investimentos na formação 
 
Apoio às escolas em relação à 
sua demanda 
Investimentos na formação 
 

 
Diretrizes da Política 
Educacional 
Formação dos vários 
segmentos da escola 
 
Formação de 
professores 
Regime de 
colaboração 
Formação dos vários 
segmentos da escola 
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Quadro 2 (conclusão) 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Diretora 4 (continuação) 
Equipou as escolas com equipamentos e 
matérias como computadores, jogos, 
brinquedos, livros, e outros para garantir o 
bom atendimento aos alunos. 

 
Equipando as escolas com 
diversos recursos didáticos 

 
Investimentos nos 
recursos e estrutura 

Diretor 5  
A contribuição da Secretaria de Educação é 
através das formações que promove junto 
às equipes diretivas relacionadas às 
orientações para realizarem o projeto de 
cada escola. Um fator muito importante é 
constar no calendário escolar espaço real 
para a discussão do projeto com a 
participação de todos os segmentos da 
escola. 
Durante o período de 1997 a 2008 houve 
um grande investimento em relação à 
formação dos professores e a ampliação do 
número de assistentes pedagógicas, 
ficando cada escola com uma.assistente. 

 
Investimentos em formações e 
orientações às equipes diretivas 
 
 
Valorização do tempo das 
reuniões para discussão do 
projeto político pedagógico 
 
 
Investimentos na formação 

 
Formação da equipe 
técnica 
 
 
Acompanhamento do 
projeto político 
pedagógico 
 
 
Formação e 
acompanhamento dos 
professores 

 
 

1.1.3. Pergunta número 1 para os assistentes pedagógicos 

 

Quadro 3. (Para assistentes pedagógicos) Como a Secretaria de Educação do 
Município de Santo André, ao longo desses anos (1997 a 2008), contribuiu com 
a elaboração e execução do projeto político pedagógico (PPP) das escolas? 

 
Pesquisado  Núcleo de Significado Categorias 
Assistente pedagógico 1 
Através do Plano de Governo, que 
estabeleceu as três diretrizes mais 
importantes para a sua execução: 
qualidade social do ensino, gestão 
democrática e garantia do acesso e 
permanência.  
A partir dessas diretrizes o projeto de cada 
escola foi se constituindo desde 1997 em 
discussões coletivas, reflexões sobre suas 
realidades e o contexto em que estão 
inseridas. 
Tendo em vista garantir estas diretrizes 
para a educação a Secretaria proporcionou 
a cada ano, formações para os professores 
equipes diretivas, dentro e fora das 
unidades escolares e em parceria com 
ONGs e universidades. 

 
Definição das diretrizes para a 
educação 
 
 
 
 
Projeto político pedagógico, 
discutido no coletivo a partir da 
realidade local 
 
 
Investimentos na formação 
 
 
Estabelecimento de parcerias 

 
Diretrizes da Política 
Educacional 
 
 
 
 
Planejamento coletivo 
a partir da realidade 
local 
 
 
Formação para 
professores e equipe 
técnica 
Regime de 
colaboração 

Assistente pedagógico 2 
Definindo a priori os princípios e diretrizes 
para a realização do trabalho nas escolas. 
Assim oferece como eixo condutor uma 
política pública cujo posicionamento e 
intencionalidade são explícitos numa 
perspectiva progressista. 

 
Definição de diretrizes para a 
educação 

 
Diretrizes da Política 
Educacional 

(continua) 
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Quadro 3 (continuação) 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Assistente pedagógico 2 (continuação) 
A organização do sistema em ciclos é um 
exemplo disso. 
A Secretaria de Educação investe na 
formação docente, demonstrando saber 
que o professor é um dos principais 
sujeitos da mudança e esta formação é um 
fator importante que reflete diretamente na 
qualidade da rede e na qualidade do 
projeto de cada escola. 
Busca ainda otimizar o administrativo a 
favor do pedagógico, equipando as escolas 
e criando formas para que cada vez mais 
se tornem autônomas como por exemplo a 
criação dos conselhos de escola e o seu 
papel na gestão dos recursos, como 
também a formação que os conselheiros 
recebem para atuar nas escolar. 

 
Organização dos tempos 
escolares 
Investimentos na formação 
 
 
 
 
 
 
Equipando as escolas e 
descentralizando verbas para 
realização dos projetos locais. 
Criação dos conselhos de escola 
Investimentos na formação 

 
Diretrizes da Política 
Educacional 
Formação de 
professores 
 
 
 
 
 
Integração 
administrativo-
pedagógico 
Diretrizes da Política 
Educacional 
Formação dos 
conselhos de escola 

Assistente pedagógico 3 
Definindo as diretrizes fundamentais no 
que se refere à educação: garantia do 
acesso e permanência do aluno na escola, 
qualidade social da educação e gestão 
democrática.  
Desta forma a Secretaria de Educação 
investe em formações constantes para 
todos os professores, pais conselheiros e 
equipes diretivas com o objetivo de 
qualificar cada vez mais o projeto político 
pedagógico de cada escola. 

 
Definição de diretrizes para a 
educação 
 
 
 
Investimentos em formação 

 
Diretrizes da política 
educacional 
 
 
 
Formação para todos 
os segmentos 

Assistente pedagógico 4 
Ao longo desses anos a Secretaria de 
Educação tem propiciado discussões e 
trocas entre equipes diretivas e 
coordenação a fim de construir as 
orientações para a elaboração e execução 
do projeto político pedagógico. 
É um documento norteado pela Secretaria 
em relação à princípios e diretrizes comuns 
à rede.  
Sua elaboração prevê espaço para a 
construção da identidade de cada escola, 
suas necessidades e ações pertinentes à 
sua comunidade. 
Tenho percebido que os professores tem 
compreendido a importância da sua 
discussão no coletivo, pois hoje ele é um 
instrumento de trabalho e não apenas um 
documento. 

 
Construção coletiva  
 
 
 
 
 
Definição de diretrizes para a 
educação 
 
Espaço para construção da 
identidade de cada escola 
 
 
O projeto político pedagógico 
tornou-se um instrumento de 
trabalho 

 
Trabalho em equipe 
 
 
 
 
 
Diretrizes da Política 
Educacional 
 
Conhecimento da 
realidade escolar 
 
 
Conquista 
democrática 

Assistente pedagógico 5  
- estabelecendo Plano de Governo e 
diretrizes para a Secretaria de Educação. 
-discutindo, organizando e reorganizando 
as orientações para elaboração do projeto 
político pedagógico. 
- garantindo condições para que a 
comunidade escolar discuta e elabore 
coletivamente o documento. 

 
Definição de diretrizes para a 
educação 
Construção coletiva  
 
 
Valorização da participação da 
comunidade escolar 

 
Diretrizes da Política 
Educacional 
Trabalho em equipe 
 
 
Construção da prática 
democrática 
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Quadro 3 (conclusão) 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Assistente pedagógico 5 (continuação) 
- subsidiando teoricamente essas 
discussões. 
- fornecendo estrutura para a sua 
elaboração e acompanhando a sua 
execução do PPP nas escolas. 
 
- garantindo avaliação institucional interna 
para análise do projeto político pedagógico. 

 
Investimentos em estudos e 
formações 
Apoio às escolas no processo de 
elaboração e execução do 
valorização do projeto político 
pedagógico 
Valorização do tempo para 
avaliação do projeto político 
pedagógico 

 
Formação para todos 
os segmentos 
Acompanhamento do 
projeto político 
pedagógico 
 
Acompanhamento do 
projeto político 
pedagógico 

 

 

1.1.4. Categorias que emergiram na questão número 1, com coordenadores de serviço 

educacional, diretores e assistentes pedagógicos, e freqüência com que apareceram 

 

Quadro 4. Categorias e frequência, questão número 1 
 

Categorias Frequência 
Diretrizes da política educacional 13 
Formação da equipe técnica 6 
Formação dos vários segmentos da escola 6 
Formação dos professores 5 
Formação dos conselheiros de escola 3 
Acompanhamento do projeto político pedagógico 8 
Construção da prática democrática 6 
Integração administrativo-pedagógico 4 
Planejamento coletivo 3 
Trabalho em equipe 2 
Regime de colaboração 2 
Conhecimento da realidade escolar 1 
Investimentos nos recursos e estrutura 1 
Conquista democrática 1 

 

 

1.1.5. Análise dos dados obtidos 

 

 

Da questão que procurou identificar as contribuições da Secretaria de 

Educação para que as escolas construíssem seus projetos políticos pedagógicos, 

emergiram as categorias citadas e quantificadas no Quadro 4. A partir das respostas 

dadas a essa questão, é possível ressaltar que as diretrizes da política 

educacional apareceram em maior número, o que sugere que essas diretrizes 

foram bem enfatizadas no período pesquisado. Isso demonstra a coerência entre a 
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ação do governo municipal e as propostas apresentadas no plano de governo, 

conforme explicitadas no Capítulo 1. 

As quatro categorias que se seguem referem-se à formação de quadros 
participativos da escola e da Secretaria, Isso refletiu o esforço da Secretaria de 

Educação em alicerçar o trabalho a ser desenvolvido pelas escolas, promovendo 

espaços para aquisição de novos conhecimentos e troca de saberes.  

É o que demonstra  a resposta de uma diretora de escola: 

 

— Deixando claras as diretrizes do seu governo 
para a educação. Investindo na formação 
permanente dos professores, das equipes diretivas 
e dos conselhos de escola. (Diretora de escola) 

 

Também o exercício da participação nos espaços de discussão da 

sociedade civil é identificado como alternativa de formação para todos os segmentos 

da escola na resposta da mesma diretora: 

 

— Incentivou e proporcionou a participação de 
professores, funcionários e comunidade em 
fóruns e conselhos. (Diretora de escola) 

 

O acompanhamento do projeto político pedagógico, destacado como 

categoria, ressalta a valorização do tempo pedagógico destinado para instalação do 

movimento de ação-reflexão-ação do trabalho realizado, mediados pela participação 

e pelo compromisso coletivo dos usuários da escola e da Secretaria de Educação. 

Outra categoria evidenciada é a construção da prática democrática, 

emergida das ações de incentivo à participação da comunidade escolar na construção 

do projeto da escola. Várias alternativas de participação foram destacadas pelos 

pesquisados; o depoimento de uma coordenadora que representa o esforço das 

escolas para envolver a comunidade na discussão do projeto da escola: 

 

— Reuniões freqüentes com o Conselho de 
Escola e reuniões com todos os pais, para 
discussão, encaminhamento e execução das 
ações planejadas no PPP. (Coordenadora) 
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A freqüência com que aparece a categoria integração administrativo-
pedagógica sinaliza o investimento da Secretaria, ao destinar recursos financeiros, 

institucionais e humanos para a escola realizar os seus projetos. Esta ação é 

confirmada por depoimentos: 

 

— A descentralização de recursos facilitou a 
compra de materiais pedagógicos e organização 
de espaços mais específicos e adequados ao 
projeto de cada escola. (Coordenadora) 

 

Percebe-se que o incentivo à participação constrói espaços de convivência 

que jamais aconteceriam senão pelo princípio da gestão democrática. Assim, a 

mobilização para o planejamento coletivo e o trabalho em equipe, categorias 

mencionadas em seguida, é imprescindível diante da aprendizagem do novo, 

perspectiva cultivada pela ação governamental. É o que diz uma das diretoras: 

 

— O espaço coletivo é um momento rico nas 
escolas, onde criamos e recriamos o nosso fazer 
através das discussões constantes realizadas no 
processo. (Diretora de escola) 

 

O conhecimento da realidade escolar também surge como categoria, 

quando é demonstrado pelos pesquisados que a elaboração do projeto político 

pedagógico prevê espaço de construção da identidade da escola, suas 

necessidades e ações pertinentes à comunidade. 

O pesquisador de práticas democráticas procura incessantemente 

identificar se há conquistas no processo analisado. Neste sentido, foi possível 

identificar a categoria conquista democrática, também implícita na resposta de 

uma assistente pedagógica: 

 

— Tenho percebido que os professores tem 
compreendido a importância da sua discussão 
(PPP) no coletivo, pois hoje ele é um instrumento 
de trabalho e não apenas um documento. 
(Assistente pedagógica) 
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Ainda que seja uma conquista cercada de fragilidades, que exige 

aprender a lidar com as situações de conflitos, confrontar-se com as diferentes 

concepções, vivenciar o debate de idéias e outros aspectos inerentes à prática 

democrática (abordados no Capítulo 3), os depoimentos sugerem que o exercício da 

participação contribui para que a comunidade escolar perceba a importância da sua 

opinião nos processos de decisão sobre os rumos da escola. 

 

 

1.2. Pesquisa realizada com cinco coordenadores de serviço educacional, cinco 

diretores de escola e cinco assistentes pedagógicos: 

 

 

1.2.1. Pergunta número 2 para os coordenadores 

 

Quadro 5. (Para coordenadores) Em que a elaboração conjunta do projeto 
político pedagógico contribuiu para que as escolas construíssem relações 
democráticas? Escreva dando a sua opinião. 

 
Pesquisado Núcleo de significado Categorias 
Coordenador 1 
No incentivo e na implementação de ações 
coletivas de discussão, acompanhamento e 
avaliação entre os diferentes segmentos 
(famílias, funcionários e alunos) no que se 
refere à aprendizagem, ao ensino, ao uso 
das verbas, à organização dos diferentes 
espaços e projetos da escola.  

 
Incentivo às discussões coletivas 
com a participação de todos os 
segmentos da escola, visando 
avanços no ensino 

 
Construção da 
prática 
democrática 

Coordenador 2  
A partir do momento em que as escolas 
tiveram autonomia para a elaboração e 
execução do PPP já começaram a construir 
as relações democráticas daquele espaço.  

 
Autonomia para as escolas 
elaborarem o seu projeto político 
pedagógico 

 
Construção da 
prática 
democrática 

Coordenador 3  
A elaboração do projeto político pedagógico 
contribui na medida que coloca pessoas de 
diferentes segmentos, ideais, histórias, 
formações, concepções de vida e de 
educação "frente a frente" para discutirem 
seus pontos de vista, para estudarem juntas, 
para analisarem os acertos e os equívocos 
ocorridos nas tomadas de decisão. 

 
Criação de espaços para a 
participação da comunidade, 
colocando as pessoas frente a 
frente para discutirem seus 
pontos de vista e tomarem 
decisões no coletivo 

 
Conquista 
democrática 

Coordenador 4  
Efetivamente o projeto político pedagógico é 
o espaço da construção coletiva, porém há 
comunidades escolares que ainda não 
conseguem analisá-lo sob este prisma.  

 
Aprendizagem democrática 

 
Construção da 
prática 
democrática 

(continua) 
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Quadro 5 (conclusão) 
Pesquisado Núcleo de significado Categorias 
Coordenador 4 (continuação) 
Algumas equipes diretivas também possuem 
ainda a dificuldade de lidar com as opiniões 
que se divergem, com concepções que se 
diferenciam. Aprender a conviver com as 
opiniões diferentes e anseios distintos são 
um primeiro passo para a construção de 
uma escola cidadã.  
Ao longo destes anos tivemos a 
oportunidade de vivenciar este espírito, o 
que efetivamente refletiu positivamente nas 
escolas melhorando as relações e a 
qualidade do trabalho realizado. 

 
 
 
 
Aprender a lidar com as 
situações de conflitos 
 
 
A vivência democrática colabora 
para a melhoria das relações 
entre as pessoas e do trabalho 
realizado 

 
 
 
 
Emergência de 
conflitos 
 
 
Construção da 
prática 
democrática 

Coordenador 5  
A discussão das ações, a periodicidade das 
reuniões, o levantamento das necessidades, 
a avaliação, a prestação de contas das 
verbas do convênio, a participação da 
comunidade escolar, aproximam e 
comprometem a todos com o projeto político 
pedagógico. 
A construção da autonomia implica 
necessariamente em diálogo permanente, o 
que favorece a construção das relações 
democráticas. 
Com a participação sistemática todo trabalho 
pedagógico é qualificado, pois os avanços e 
dificuldades são considerados a partir de 
vários olhares e ações para superação. Mas 
ainda é um grande desafio às unidades 
escolares consolidar de fato as relações 
democráticas. 

 
Instalação de um conjunto de 
ações que comprometem o 
coletivo 
 
 
 
 
A necessidade do diálogo 
permanente contribui para a 
construção de relações 
democráticas 
O desafio provocado pela 
participação contribui para 
melhorar o trabalho e as relações 
entre as pessoas 

 
Construção da 
prática 
democrática  
 
 
 
 
Construção da 
prática 
democrática 
 
Construção da 
prática 
democrática 

 
 

1.2.2. Pergunta número 2 para os diretores 

 

Quadro 6. (Para diretores) Em que a elaboração conjunta do projeto político 
pedagógico contribuiu para que as escolas construíssem relações 
democráticas? Escreva dando a sua opinião. 

 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Diretor 1 
Na elaboração e na execução do projeto 
político pedagógico mobilizamos não só o 
empenho e as idéias do corpo docente, mas 
também dos pais, da comunidade e dos 
funcionários. Através de uma discussão 
democrática, elaboramos planos que 
objetivam o ensino, priorizando o 
desenvolvimento e aprendizagem dos 
alunos. 
Traçamos metas e ações em conjunto e com 
isso temos inerente a este processo a 
importância do compromisso coletivo. 

 
Participação de todos os 
segmentos da escola na 
elaboração do projeto político 
pedagógico, com o objetivo de 
melhorar o ensino 
 
 
 
 
Traçar metas para escola em 
conjunto 

 
Conquista 
democrática 
 
 
 
 
 
 
 
Planejamento 
coletivo 

(continua) 
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Quadro 6 (conclusão) 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Diretor 2  
Contribui na medida em que todas as 
pessoas envolvidas na educação das 
crianças, incluindo a comunidade escolar, 
são incentivadas a participar da sua 
elaboração.  
Hoje se leva em conta todo o histórico do 
bairro e sua comunidade para a elaboração 
dos projetos de trabalho e com isso, as 
ações da escola também são pensadas para 
a sua comunidade.  
A participação dos pais e funcionários é uma 
coisa nova e ainda está se iniciando e por 
mais que a escola promova a sua 
participação, eles ainda não se vêm e não se 
percebem como colaboradores dessa 
elaboração e execução.  
Com a possibilidade e direito à participação 
garantida, todos passam a ser respeitados e 
reconhecidos como importantes no processo 
de planejamento da escola. 

 
Incentivo à participação 
 
 
 
 
Planejamento a partir da 
realidade escolar  
 
 
 
Aprendizagem democrática 
 
 
 
 
 
Valorização da participação dos 
pais e funcionários 

 
Construção da 
prática 
democrática 
 
 
Conquista 
democrática 
 
 
 
Construção da 
prática 
democrática 
 
 
 
Conquista 
democrática 

Diretor 3  
A partir do momento em que todos os 
segmentos da escola pensam sobre seus 
problemas e suas soluções, o andamento do 
trabalho se torna muito mais eficaz, pois a 
discussão coletiva visa o consenso entre os 
participantes, levando em conta as 
necessidades e a realidade escolar, para 
traçar metas e objetivos de trabalho que 
devem ser perseguido no coletivo. 

 
Todos os segmentos da escola 
pensam os problemas e as 
soluções no coletivo  
 
 
 
Planejamento a partir da 
realidade escolar 

 
Planejamento 
coletivo 
 
 
 
 
Conhecimento da 
realidade escolar 

Diretor 4  
Por meio do movimento de reflexão sobre a 
própria realidade e retomada periódica do 
documento com todos os segmentos, 
assegura-se a possibilidade de intervenção e 
mudança durante o processo, exigindo uma 
relação madura e responsável entre os 
profissionais que só é possível num clima 
democrático de trabalho. 

 
Refletindo sobre a própria 
realidade, através da 
avaliando o projeto político 
pedagógico envolvendo todos os 
segmentos da escola 

 
Construção da 
prática 
democrática 

Diretor 5  
As relações democráticas são construídas 
na medida em que possibilita a efetivação da 
intencionalidade da escola construída no 
coletivo, tanto na organização, como nas 
decisões e na sua execução. 

 
Compromisso coletivo 

 
Planejamento 
coletivo 
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1.2.3. Pergunta número 2 para os assistentes pedagógicos 

 

Quadro 7. (Para assistentes pedagógicos) Em que a elaboração conjunta do 
projeto político pedagógico contribuiu para que as escolas construíssem 
relações democráticas? Escreva dando a sua opinião. 

 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Assistente pedagógico 1  
Colabora na medida em que a organização 
do seu trabalho envolvendo a participação 
de todos e responsabilizando um coletivo na 
efetivação do seu projeto, garantindo a 
flexibilidade da sua freqüente discussão, 
avaliação e retomadas.  

 
A elaboração conjunta do projeto 
político pedagógico gera um 
compromisso coletivo 

 
Conquista 
democrática 

Assistente pedagógico 2 
Quando o grupo da escola percebe que o 
trabalho pensado pelo PPP não é realizado 
especificamente na sala de aula, não está 
isolado, pelo contrário está articulado com 
um projeto pensado por um grupo de 
pessoas.  
Desta maneira o grupo se ajuda e colabora 
para além das ações específicas de uma 
sala ou de uma turma, propondo e 
integrando ações pedagógicas para a escola 
como um todo. 

 
A elaboração conjunta do projeto 
político pedagógico gera um 
compromisso coletivo 
 
 
 
Integração das ações 
pedagógicas por meio da 
elaboração conjunta do projeto 
político pedagógico 

 
Conquista 
democrática 
 
 
 
 
Conquista 
democrática 

Assistente pedagógico 3 
Principalmente porque a elaboração do PPP 
envolve a participação dos pais e quando a 
escola aceita e respeita a presença e 
participação dos pais dentro da escola, isso 
já um sinal de boas relações.  
Não é fácil, porque sabemos que entre 
professores a tendência é haver um 
relacionamento de cumplicidade que nem 
sempre é estendido aos funcionários da 
escola, que dirá à comunidade. 

 
A elaboração conjunta do projeto 
político pedagógico integra todos 
os segmentos 
 
 
Os professores são levados a 
respeitar e a aceitar a particição 
de todos os segmentos dentro da 
escola 

 
Conquista 
democrática 
 
 
 
Conquista 
democrática 

Assistente pedagógico 4  
Quando a escola garante no PPP espaços 
de participação, ouvir a todos, discutir as 
idéias com todos, esta sempre criando 
canais de diálogo, troca e construção do 
trabalho no coletivo.  
Isso se dá principalmente mediante à 
postura da equipe diretiva da escola, que em 
primeiro lugar esta atenta à esta 
participação, e não decidi tudo sozinha. 

 
Quando a escola cria canais de 
participação e diálogo 
 
 
 
Equipe diretiva da escola não 
decide tudo sózinha 

 
Conquista 
democrática 
 
 
 
Conquista 
democrática 

Assistente pedagógico 5  
Percebe-se que há relações democráticas 
numa escola se há diálogo entre as pessoas. 
Quando todos trocam e participam da 
elaboração do PPP, assumindo um 
compromisso em equipe. 

 
Necessidade da instalação do 
diálogo entre as pessoas do 
universo escolar 

 
Construção da 
prática 
democrática 
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1.2.4. Categorias que emergiram na questão número 2, para os coordenadores de 

serviço educacional, diretores e assistentes pedagógicos, e freqüência com que 

apareceram 

 

Quadro 8. Categorias e frequências, questão número 2 
 

Categorias Frequência 
Conquista democrática 11 
Construção da prática democrática 11 
Planejamento coletivo 3 
Emergência de conflitos 3 
Conhecimento da realidade escolar 3 

 

 

1.2.5. Análise dos dados obtidos 

 

 

As respostas à questão acima evidenciaram que a elaboração conjunta do 

projeto político pedagógico sugere a categoria conquistas democráticas, 
identificadas em ações que contribuíram para a instauração das relações 

democráticas nas escolas. O depoimento da assistente pedagógica demonstra como 

as relações podem ser de respeito, mediadas pelo direito à participação: 

 

— Quando a escola garante no PPP espaços de 
participação, ouvir a todos, discutir as idéias com 
todos, está sempre criando canais de diálogo, 
troca e construção do trabalho no coletivo. Isso se 
dá principalmente mediante a postura da equipe 
diretiva da escola, que em primeiro lugar esta 
atenta a esta participação, e não decidi tudo 
sozinha. (Assistente pedagógica) 

 

Aceitar a presença da comunidade na escola é um desafio para docentes, 

funcionários e diretores. Compreender que o espaço público, por direito e dever, deve 

ser cuidado por seus usuários representa nos dias de hoje um aprendizado democrático 

indispensável para a perspectiva cidadã. A resposta de outra assistente pedagógica 

indica que o espaço de convívio entre os segmentos da escola para elaborar o projeto 

político pedagógico favorece a construção de relações democráticas: 

 

  



 100

— Principalmente porque a elaboração do PPP 
envolve a participação dos pais e quando a escola 
aceita e respeita a presença e participação dos 
pais dentro da escola, isso já é um sinal de boas 
relações. Não é fácil, porque sabemos que entre 
professores a tendência é haver um 
relacionamento de cumplicidade que nem sempre 
é estendido aos funcionários da escola, que dirá à 
comunidade. (Assistente pedagógica) 

 

Outras conquistas, como o "compromisso coletivo e Integração das ações 

pedagógicas", são identificadas por meio das relações instauradas na elaboração 

conjunta do projeto político pedagógico. De maneira alguma se acredita que, com 

essas evidências, as relações se dão num clima calmo e tranqüilo. Ao contrário, a 

categoria emergência de conflitos, mesmo aparecendo timidamente, é uma 

categoria que mostra sua existência e a exigência de encará-los como parte do 

processo democrático. 

Identifica-se, nas respostas, que vários mecanismos foram criados para 

promover a participação, o que fez emergir a categoria construção da prática 
democrática, com forte expressão.  

Ainda que pouco mencionadas, as categorias planejamento coletivo e 

conhecimento da realidade escolar foram apresentadas pela equipe técnica da 

Secretaria de Educação. Isso significa a abertura curricular para a elaboração de um 

projeto que prevê a construção da identidade da escola: supera-se a concepção de 

currículo fechado, restrito e único para todas as escolas da rede, evidenciando 

essas categorias sua coerência com o conceito de projeto político pedagógico 

tratado no Capítulo 3. 

A resposta da diretora confirma que tais práticas ocorreram concretamente: 

 

— [...] a discussão coletiva visa o consenso entre 
os participantes, levando em conta as 
necessidades e a realidade escolar, para traçar 
metas e objetivos de trabalho que devem ser 
perseguidos no coletivo. (Diretora) 
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1.3. Pesquisa realizada com cinco professores da escola pesquisada 

 

 

1.3.1. Pergunta número 1 para os professores 

 

Quadro 9. (Para professores) Você participa da elaboração do PPP da escola? 
Descreva em poucas palavras como se dá sua participação. 

 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Professor 1  
Sim. A elaboração do projeto político 
pedagógico é realizada a cada início de ano 
letivo em reuniões coletivas com a presença 
de professores, funcionários, equipe diretiva 
e representantes dos pais e comunidade.  
Desta forma acompanho estas etapas 
interagindo com opiniões, sugestões e 
reflexões de ações anteriores (avaliação do 
planejamento), a fim de garantir novas 
conquistas para todos da escola. 

 
Realização de reuniões coletivas 
 
 
 
 
Dando opiniões e refletindo sobre 
ações anteriores para sugerir 
novas ações 

 
Construção do 
trabalho coletivo 
 
 
 
Avaliação do 
trabalho 

Professor 2  
Sim, eu participo assim como todos os 
professores, funcionários e comunidade que é 
convidada. Em grupos menores discutimos 
assuntos, projetos, experiências, expectativas 
relacionadas a nossa realidade e prática 
pedagógica. 
Temos espaço aberto para discussão e 
dúvidas, onde cada um pode opinar e se 
colocar diante do que aprova ou não. Gosto 
muito dessa troca e sempre que vejo que 
posso contribuir, teço comentários e críticas 
construtivas de maneira respeitosa, pensando 
sempre no trabalho em parceria mesmo. 

 
Discussão com todos os 
segmentos 
 
 
 
 
Abertura para participação, 
posicionamento, críticas e 
sugestões 

 
Construção do 
trabalho coletivo 
 
 
 
 
Conquista 
democrática 

Professor 3  
Sim, participo. Minha participação ocorre 
junto ao grupo de professores e equipe 
diretiva a partir das discussões levantadas. 
Através dessas discussões coloco minha 
opinião sobre o que seria mais viável para 
realizarmos durante o ano. 

 
Participação junto ao grupo de 
professores e equipe diretiva 
dando opiniões 

 
Construção do 
trabalho coletivo 

Professor 4  
Sim. Eu participo da elaboração do projeto 
político pedagógico dando opiniões sobre 
sua organização, discutindo com o grupo 
para identificar avanços e dificuldades no 
nosso trabalho, propondo novas ações e 
novas reflexões. 

 
Participação dando opiniões por 
meio de análise dos avanços e 
dificuldades 

 
Avaliação do 
trabalho 

Professor 5  
Sim. Procuro participar de todas as reuniões 
sempre dando sugestões e opiniões em 
relação aos assuntos que estão sendo 
discutidos. Às vezes, dependendo do 
assunto trago materiais para serem lidos e 
analisados. 

 
Dando opiniões, sugestões e 
contribuindo com materiais para 
serem estudados e analisados 

 
Construção do 
trabalho coletivo 
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1.3.2. Categorias que emergiram na questão número 1 para os professores, e 

freqüência com que apareceram 

 

Quadro 10. Categorias e frequências, questão número 1 
 

Categorias Frequência 
Construção do trabalho coletivo 4 
Avaliação do trabalho 2 
Conquista democrática 1 

 

 

1.3.3. Análise dos dados obtidos 

 

 

A síntese referente à pergunta que procura descobrir como se dá a 

participação dos professores na elaboração do projeto político pedagógico apresenta 

a construção do trabalho coletivo como categoria que destaca a possibilidade da 

instauração do processo democrático. Pode-se considerar que, no coletivo, há 

diálogo, participação e conflitos. A oportunidade da participação não garante a 

prática democrática; no entanto, encontrá-la no cotidiano da escola pode contribuir 

para sua construção, por revelar novo referencial de gestão do espaço público, 

como relatou uma das professoras depoentes: 

 

— Procuro participar de todas as reuniões sempre 
dando sugestões e opiniões em relação aos 
assuntos que estão sendo discutidos. Às vezes, 
dependendo do assunto trago materiais para 
serem lidos e analisados. (Professora) 

 

A avaliação do trabalho destaca-se como categoria: no processo de 

planejamento, há um movimento em sentido à reflexão do grupo sobre os avanços e as 

dificuldades do trabalho realizado, o que demonstra preocupação com os próximos 

passos. É o que se identifica nesta resposta de uma professora: 

 

— Eu participo da elaboração do projeto político 
pedagógico dando opiniões sobre sua 
organização, discutindo com o grupo para 
identificar avanços e dificuldades no nosso 
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trabalho, propondo novas ações e novas 
reflexões. (Professora) 

 

O espaço aberto para a discussão é encontrado na resposta da 

professora na categoria de conquista democrática: 

 

— Temos espaço aberto para discussão e 
dúvidas, onde cada um pode opinar e se colocar 
diante do que aprova ou não. (Professora) 

 

Mas cabe ressaltar o lado cruel dessa resposta, que sugere a existência de 

"espaço não aberto". Neste sentido, a conquista democrática é apontada como 

alternativa para a apropriação do direito à participação — ou seja, mais que esperar o 

espaço para a participação e assumi-lo como direito à participação. 

 

 

1.3.4. Pergunta número 2 para os professores 

 

Quadro 11. (Para professores) Que resultados positivos, do seu ponto de vista, 
podem ser constatados com a prática da elaboração conjunta do projeto político 
pedagógico? Aponte os resultados que constata, tecendo comentários sobre eles. 

 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Professor 1  
A elaboração conjunta do projeto político 
pedagógico pode garantir mais confiança no 
movimento de renovação das propostas para 
o trabalho pedagógico, os projetos e as 
perspectivas de aprendizagem para o grupo 
de alunos. 
O projeto político pedagógico não sendo um 
mero documento, contribui com a realidade 
escolar em diferentes aspectos como ter 
nele garantido a ação educativa que se 
pretende realizar e como fará isso. 

 
Mais segurança ao elaborar os 
projetos de trabalho 
 
 
 
 
Garantia da ação educativa a ser 
realizada 

 
Construção do 
trabalho coletivo 
 
 
 
 
Compromisso 
coletivo com o 
trabalho a ser 
realizado 

Professor 2 
- construção de encaminhamentos 
fundamentais para adquirirmos os 
conhecimentos prioritários. 
- ouvir e ter contato com a vivência de 
diferentes segmentos, ou pelo menos alguns 
representantes de segmentos distintos e 
estar atentos às suas particularidades. 
- exercitar o papel de cidadão que trazemos 
em uma contínua troca de saberes no coletivo. 

 
Aquisição de novos 
conhecimentos 
 
Interação entre os vários 
segmentos da escola 
 
 
Troca de saberes 

 
Formação de 
quadros 
participativos 
Construção do 
trabalho coletivo 
 
 
Formação de 
quadros 
participativos 

(continua) 

  



 104

Quadro 11 (conclusão) 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Professor 2 (continuação) 
- reflexão da realidade escolar. 
- autonomia para a elaboração relacionando 
o projeto político pedagógico diretamente 
com a identidade da escola. 
- estabelece novos paradigmas de gestão 
escolar e práticas pedagógicas. 
- é um momento propício para visualizarmos 
as novas possibilidades, defasagens e 
transformação da realidade. 

 
Conhecer a realidade escolar e 
valorizar a identidade da escola 
 
 
Mudanças na gestão e nas 
práticas pedagógicas 
Ampliação da visão da realidade 

 
Conquista 
democrática 
 
 
 
Conquista 
democrática 
Construção do 
trabalho coletivo 

Professor 3  
A elaboração conjunta do projeto político 
pedagógico traz resultados positivos porque 
todos os envolvidos no processo conhecem 
as características do público alvo, os 
objetivos do ciclo, os projetos da escola, 
entre outras coisas. 
Esse conhecimento facilita o planejamento 
diário do professor que propõe atividades 
conectadas com o projeto político 
pedagógico, atingindo mais facilmente os 
objetivos do ciclo. 

 
Favorece a visão do todo 
 
 
 
 
 
Construção de um planejamento 
articulado 

 
Construção do 
trabalho coletivo 
 
 
 
 
Compromisso 
coletivo com o 
trabalho a ser 
realizado 

Professor 4  
A prática da elaboração coletiva do projeto 
político pedagógico envolve a todos no 
planejamento, execução e avaliação das 
ações. Conseguimos que pais, professores, 
alunos e funcionários se envolvam e 
trabalhem juntos com o mesmo objetivo.  
Por exemplo, temos um projeto coletivo na 
nossa escola – a horta – em que todos estão 
empenhados para o sucesso da mesma. A 
escola inteira trabalha em conjunto, 
plantando, cuidando, regando, colhendo, 
higienizando e por fim comendo o que é 
produzido na horta. 

 
Envolvendo a participação de 
todos os segmentos 
 
 
 
 
A escola inteira trabalha em 
conjunto 

 
Construção do 
trabalho coletivo 
 
 
 
 
Compromisso 
coletivo com o 
trabalho a ser 
realizado 

Professor 5  
Os resultados são positivos quando todas as 
pessoas envolvidas no processo assumem o 
compromisso com as propostas elaboradas 
no projeto político pedagógico.  

 
Todos os atores assumem 
compromisso com as propostas 

 
Compromisso 
coletivo com o 
trabalho a ser 
realizado 

 

 
1.3.4. Categorias que emergiram na questão número 2 para os professores, e 

freqüência com que apareceram 

 

Quadro 12. Categorias e frequências, questão número 2  
 

Categorias Frequência 
Construção do trabalho coletivo 5 
Compromisso coletivo com o trabalho a ser realizado 4 
Formação de quadros participativos da escola e da Secretaria 2 
Conquista democrática 2 
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1.3.5. Análise dos dados obtidos 

 

 

Vale destacar que, na cultura brasileira e na história do País, a 

participação da sociedade civil é rara; só recente e timidamente passou a ser 

exercitada. Até a escassa prática de participação dos usuários do serviço público 

nos espaços da sua gestão e planejamento reflete a falta do reconhecimento desse 

direito à participação. Nessas circunstâncias, há um ganho para a comunidade 

escolar quando os gestores do espaço escolar desenvolvem uma política de 

trabalho que incorpora a participação do usuário como diretriz do seu governo.  

Isso confirma, em certa medida, que governos progressistas demonstram 

mais claramente sua concepção democrática de gestão e suas intenções por meio de 

propostas que efetivamente podem contribuir para a construção do trabalho coletivo.  
A gestão do espaço escolar, também mediada pelo projeto político 

pedagógico elaborado conjuntamente, explicita o compromisso coletivo com o 
trabalho a ser realizado, uma vez que a participação coloca as pessoas frente a frente 

para o diálogo e a tomada de decisões. 

É o que se percebe no depoimento desta professora: 

 

— A prática da elaboração coletiva do projeto 
político pedagógico envolve a todos no 
planejamento, execução e avaliação das ações. 
Conseguimos que pais, professores, alunos e 
funcionários se envolvam e trabalhem juntos com 
o mesmo objetivo. (Professora) 

 

As iniciativas para a elaboração conjunta do projeto da escola numa 

perspectiva democrática incorporam a necessidade de novos conhecimentos por 

parte dos sujeitos que o elaboram. "Reflexão sobre a realidade escolar e autonomia 

para a elaboração do projeto político pedagógico", como enfatizou o depoimento de 

uma professora, estão diretamente relacionadas com a construção da identidade da 

escola. Mais uma vez, a conquista democrática dá sinais de novas possibilidades 

de construção do currículo, pois a prática do planejamento escolar incorpora a 

realidade escolar como elemento importante do projeto. 
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1.3.6. Pergunta número 3 para os professores 

 

Quadro 13. (Para professores) De que forma a elaboração conjunta do projeto 
político pedagógico contribui para a melhoria do ensino? Escreva um pequeno 
texto dando a sua opinião. 

 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Professor 1  
O PPP apresenta os conteúdos e as 
aprendizagens que buscamos mediar junto 
às crianças. Assim, ele é o fio condutor de 
todas as ações pedagógicas e por ser 
construído com todos os segmentos ( pais, 
professores, funcionários, alunos e direção) 
agrega ações que dão suporte para o 
sucesso e abertura para rever os fracassos 
promovendo modificações durante o ano 
letivo.  
Os projetos previstos no projeto político 
pedagógico devem lançar desafios que 
contribuam para o aprendizado e avanço de 
todos, melhorando assim, o ensino que 
realizamos na escola. 

 
O projeto político pedagógico 
passa a ser o condutor das ações 
pedagógicas quando elaborado 
coletivamente 
 
 
 
 
 
 
O projeto político pedagógico 
quando elaborado no coletivo 
contribui significativamente com a 
aprendizagem de todos os alunos 

 
PPP é referência 
para a ação 
pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
PPP é referência 
para a ação 
pedagógica 

Professor 2  
Na nossa unidade essa discussão é bem 
séria, reflexiva e dinâmica. Não paramos 
para analisar o ensino que proporcionamos 
aos nossos alunos somente no início do ano, 
mas sim o ano todo. Essa discussão é 
constante e rica. 
Essa discussão do projeto político 
pedagógico com todos, está dando muito 
certo e ampliando a qualidade de nossas 
aulas. Com esta prática é perfeitamente 
possível ter êxito em qualquer escola, basta 
que haja envolvimento, coerência, seriedade 
e embasamento teórico como base de tudo.  
Sempre analisamos o que deu certo e o que 
deu errado. Vemos todos juntos o que 
podemos fazer para impulsionarmos o 
ensino, pensando bem o que e onde vale a 
pena prosseguir ou parar. 

 
A qualidade do ensino é avaliada 
durante o ano todo 
 
 
 
 
A elaboração no coletivo amplia 
as possibilidades para qualificar 
as aulas 
 
 
 
 
Analisar o processo passa a ser 
parte do compromisso firmado no 
coletivo 

 
Avaliação do 
trabalho 
 
 
 
 
PPP é referência 
para a ação 
pedagógica 
 
 
 
 
Avaliação do 
trabalho 

Professor 3  
As características principais do público alvo, 
norteia o trabalho dos educadores numa 
mesma linha durante o ano todo. 

 
Conhecer características do 
público-alvo contribui para a 
melhoria do ensino. 

 
Conhecer a 
realidade escolar  

Professor 4  
O projeto político pedagógico é um plano 
orientador das ações da escola e elaborado 
por toda a equipe escolar com a participação 
da comunidade e toma como ponto de 
partida a aprendizagem e desenvolvimento 
dos alunos.  
Por isso é revaliado ao longo do ano todo o 
percurso das várias ações, visando refletir e 
aperfeiçoar todo o processo educacional a 
fim de melhorar o ensino. 

 
Evindecia o seu compromisso 
com a aprendizagem e 
desenvolvimento dos alunos 
 
 
 
Promove a reflexão e o 
aperfeiçoamento do trabalho 
durante o ano todo 

 
PPP é referência 
para a ação 
pedagógica 
 
 
 
Avaliação do 
trabalho 

(continua) 
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Quadro 13 (conclusão) 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Professor 5  
Se o projeto político pedagógico é elaborado 
por todo o grupo, já indica seu compromisso 
com a melhoria do ensino, uma vez que 
antes de ser construído elaboramos um rol 
de características e informações do grupo 
total dos alunos que vamos trabalhar.  

 
O planejamento da prática 
pedagógica é pautado na 
realidade escolar 

 
Conhecer a 
realidade escolar 

 

 

1.3.7. Categorias que emergiram na questão número 3 para os professores, e 

freqüência com que apareceram 

 

Quadro 14. Categorias e frequência, questão número 3  
 

Categorias  Frequência 
PPP é referência para a ação pedagógica 4 
Avaliação do trabalho 3 
Conhecimento da realidade escolar 2 

 

 

1.3.8. Análise dos dados obtidos 

 

  

Compreendendo o projeto político pedagógico como um espaço de 

produção coletiva que leva em conta aonde se quer chegar e quais caminhos serão 

percorridos, destaca-se a categoria projeto político pedagógico é referência para 
a ação pedagógica, sugerindo que o mecanismo democrático colocado a serviço da 

sua construção dá condições para o grupo assumir compromissos que serão 

enfrentados coletivamente, o que, de alguma maneira, se reflete positivamente na 

melhoria do ensino. É o que explicita a resposta da professora: 

 

— O PPP apresenta os conteúdos e as 
aprendizagens que buscamos mediar junto às 
crianças. Assim, ele é o fio condutor de todas as 
ações pedagógicas e, por ser construído com 
todos os segmentos (pais, professores, 
funcionários, alunos e direção), agrega ações que 
dão suporte para o sucesso e abertura para rever 
os fracassos, promovendo modificações durante o 
ano letivo. (Professora) 
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A atuação pedagógica se destaca na elaboração conjunta, a partir da 

categoria avaliação do trabalho, demonstrando que os professores articulam-se 

pedagogicamente, desenvolvendo um processo de ação-reflexão-ação em que a 

perspectiva dialógica pode criar possibilidades de práticas que melhorem o ensino. 

O protagonismo também pode ser identificado nesta categoria, não só como espaço 

de participação e construção, mas de instalação da responsabilidade coletiva, ao se 

avaliar freqüentemente o trabalho. Pode-se identificar tal prática neste depoimento: 

 

— Na nossa unidade, essa discussão é bem 
séria, reflexiva e dinâmica. Não paramos para 
analisar o ensino que proporcionamos aos nossos 
alunos somente no início do ano, mas, sim, o ano 
todo. (Professora) 

 
Ao encontrar mais uma vez o conhecimento da realidade escolar como 

categoria, acredita-se que, de fato, possa ser importante suporte para a realização 

do trabalho escolar, apresentando-se como aspecto necessário para melhorar o 

ensino. É o que sugere a resposta da professora: 

 

— As características principais do público-alvo 
norteiam o trabalho dos educadores numa mesma 
linha durante o ano todo. (Professora) 

 

Essa categoria expressa o valor atribuído ao contexto em que cada 

escola está inserida, confirmando que a sua realidade requer conhecimento e 

atenção, por interferir diretamente na dinâmica do cotidiano escolar.  
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1.3.9. Pergunta número 4 para os professores 

  

Quadro 15. (Para professores) Do seu ponto de vista, em que o projeto político 
pedagógico contribui para quebrar as relações autoritárias? Justifique em um 
pequeno texto o porquê da sua resposta. 

  
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Professor 1  
Hoje, na escola que estou trabalhando 
participo da sua elaboração e o que percebo 
é que com todos opinando, sendo atendidos 
em suas dúvidas e colocações, sugerindo e 
dividindo a sua responsabilidade com um 
coletivo, aprende a ampliar os seus olhares. 
Desta forma, seria mais difícil a instalação de 
relações autoritárias quando todos se 
sentem autores neste processo, contribuindo 
com mudanças na educação e 
conseqüentemente na sociedade. 

 
A participação na elaboração 
amplia os olhares e divide 
responsabilidades 
 
 
 
A participação e o compromisso 
coletivo cria espaços de autoria 
dentre todos os segmentos da 
escola 

 
Construção do 
trabalho coletivo 
 
 
 
 
Conquista 
democrática 

Professor 2  
Como ele é um documento que organiza e 
facilita as atividades sendo mediador de 
decisões, conduzindo as ações e analisando 
os resultados e impactos que podem 
provocar na rotina da escola, ele tem como 
um dos objetivos desarmar a relação 
autoritária, dando oportunidade para o grupo 
decidir e se expor. 
Para construirmos o projeto político 
pedagógico é necessário enfrentamentos 
pessoais e coletivos, importantes para o 
processo de construção uma equipe 
articuladora, forte e embasada, mas que não 
se considera detentora de todo o saber. 
Assim temos na escola a construção do 
espaço democrático, comunitário e público, 
onde todos tenham vez e voz. 

 
A construção coletiva desarma as 
relações autoritárias 
 
 
 
 
 
 
A discussão promove 
amadurecimento e aprendizagem 
para lidar com as situações de 
conflito, visando a tomada de 
decisões no coletivo 

 
Conquista 
democrática 
 
 
 
 
 
 
Construção da 
prática 
democrática 

Professor 3  
O projeto político pedagógico contribui para 
quebrar relações autoritárias porque o 
professor participa do processo de 
planejamento desde o início e não recebe 
tudo de forma imposta, o que dá um caráter 
diferenciado nas relações, contribuindo para 
que cada escola trabalhe respeitando e 
considerando a comunidade a qual pertence. 

 
Exercício da autonomia e 
construção da identidade de cada 
escola 

 
Conquista 
democrática 

Professor 4  
A partir do momento que todos participam do 
planejamento do projeto político pedagógico, 
as relações autoritárias enfraquecem, pois 
são muitas pessoas discutindo, refletindo e 
avaliando as propostas. Somos vários elos. 
Um depende do outro. Todos somos 
importantes. São muitas ações 
cuidadosamente divididas que acabam 
inibindo o espaço do autoritarismo. 

 
O compromisso coletivo inibe o 
autoritarismo 

 
Conquista 
democrática 

(continua) 
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Quadro 15 (conclusão) 
Pesquisado  Núcleo de significado Categorias 
Professor 5  
Ele contribui porque é construído com todas 
as pessoas envolvidas no processo, onde 
cada uma se dispõe dando opiniões, fazendo 
seus comentários que são aceitos ou não e 
também criticando para tentar melhorar as 
propostas.  

 
A participação de um coletivo na 
sua elaboração sugere a 
construção do diálogo 

 
Construção da 
prática 
democrática 

 

 

1.3.10. Categorias que emergiram na questão número 4 para os professores, e 

freqüência com que apareceram 

 

Quadro 16. Categorias e frequência, questão número 4  
 

Categorias  Frequência 
Conquista democrática 4 
Construção da prática democrática 2 
Construção do trabalho coletivo 1 

 

 

1.3.11. Análise dos dados obtidos 

 

 

Constatam-se, na questão número 4, dirigida aos professores, as três 

categorias já muito evidenciadas na análise dos quadros acima. A conquista 
democrática é apresentada com ênfase, por revelar que o incentivo e a 

oportunidade à participação na elaboração do projeto político pedagógico 

transformaram esta ação em espaço de reflexão sobre o papel da escola e da 

educação. Neste aspecto, as relações autoritárias, tão arraigadas na dinâmica das 

relações escolares, passam a sofrer interferências diferenciadas, graças ao 

envolvimento das pessoas na construção do trabalho. A participação das pessoas 

acessa conhecimentos da ordem do poder. Entra em ação o empoderamento de 

todos a esses conhecimentos. 

A oportunidade de habitar espaços jamais entendidos como públicos e de 

direito à participação, as possibilidades de mudanças na gestão da escola pública 

vão ao encontro do perfil democrático que o governo municipal tem como diretriz. 

Com isso, espera-se que os mecanismos criados para que a participação aconteça, 

estimulem e promovam uma nova cultura de relacionamento entre as pessoas.  
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Uma gestão democrática imposta jamais seria democrática, uma vez que, 

por si só, a imposição é autoritária e se distingue da possibilidade da participação. 

Nesta questão, identificam-se grupos de pessoas envolvidos com a construção do 

projeto da escola. 

 

— São muitas ações cuidadosamente divididas 
que acabam inibindo o espaço do autoritarismo. 
(Professora) 

 

Outra docente revela: 

 

— O projeto político pedagógico contribui para 
quebrar relações autoritárias, porque o professor 
participa do processo de planejamento desde o 
início e não recebe tudo de forma imposta. 
(Professora) 

 

 

As categorias construção da prática democrática e construção do 
trabalho coletivo emergem com a ampliação das possibilidades de envolvimento 

dos vários atores da escola em espaços de participação.  

 

— Seria mais difícil a instalação de relações 
autoritárias quando todos se sentem autores 
neste processo, contribuindo com mudanças na 
educação e conseqüentemente na sociedade. 
(Professora) 

 

 

Essas categorias, também encontradas nas outras questões feitas aos 

professores, confirmam que democratizar a gestão da escola pública é ainda um 

grande desafio. Todavia, as iniciativas à participação implicam condições para que 

os usuários exerçam o poder de decidir sobre os rumos da escola em defesa dos 

interesses dos usuários. Nessas condições, é possível identificar que a criação de 

mecanismos democráticos — como a participação na elaboração do projeto político 

pedagógico — não só contribuem para quebrar as relações autoritárias, como 

também são alternativas para que as classes subalternas tenham acesso a 
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conhecimentos que favoreçam o enfrentamento da opressão das classes 

dominantes, como defende Gramsci (1978c). 

 

 

1.3.12 Total das categorias que emergiram referente às quatro questões 

direcionadas aos professores da escola pesquisada 

 

 

Quadro 17. Categorias e frequência das questões 1,2,3 e 4 

Categorias Frequência 
Construção do trabalho coletivo 15 
Conquista democrática 9 
Compromisso coletivo com o trabalho a ser realizado 8 
Formação de quadros participativos da escola e da Secretaria 4 
Avaliação do trabalho 2 
Construção da prática democrática 2 
Construção do trabalho coletivo 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 113

2. OS GRUPOS FOCAIS 
 

 

2.1. Grupo focal realizado com cinco conselheiras (mães) membros do Conselho de 

Escola 

 

Quadro 18. Grupo focal com conselheiras  
 

1. Vocês se sentem à vontade para falar aqui na escola? Como vocês percebem se há abertura 
para falar? 
- Abertura para falar nós temos em todas as reuniões, alguns assuntos nós temos dificuldade para falar, 
porque a gente não conhece muito bem. Mas quando é relacionado aos alunos, à aprendizagem e aos 
projetos da escola a gente vai bem. 
- Quando é algum assunto mais complicado a gente tem dificuldade, mas todo mundo se coloca e as 
vezes quando a pessoa não se coloca é porque concorda ou é mais quieta ou mais tímida e prefere ouvir.
- A gente sempre dá uma opinião, uma sugestão, mas tem coisas que a gente não sabe, ai a gente 
concorda com a diretora, assistente pedagógica, porque elas sabem mais. 
2. Como o trabalho do Conselho de Escola aparece no projeto político pedagógico? 
- A participação do Conselho de Escola aparece em diversos projetos da escola, como Horta, Contação 
de História. Tem a aula sobre a horta, o plantio e a colheita que fazemos com as crianças. 
- É muito interessante a abertura que a escola dá para a nossa participação. Para o projeto da história a 
gente participa junto com os professores e vê como eles planejam. 
3. Quem elabora o projeto político pedagógico desta escola? 
-A diretora, a assistente pedagógica, as professoras, os funcionários e os pais conselheiros são 
convidados a participar. Eu vim, mas tem parte que a gente não entende muito, porque é muito voltada 
para a didática" 
- A gente participa, mas não tem muita noção, depois com o tempo, conforme vai participando a gente 
pega um pouquinho o jeito e perde o medo de falar. Mas é uma coisa que e a gente vê que está sendo 
elaborado para a escola. Eu acho legal" 
- Eu não participei das reuniões, mas eu colaboro com a escola. Colaborei neste ano no que pude: ajudei 
a fazer a salada da horta, participei dos passeios, ajudei a faze bolo. 
4. Como o projeto político pedagógico contribui para melhorar o trabalho realizado pela escola? 
- Melhora porque todo mundo participa e tem muitas idéias e sugestões. 
- O projeto da escola prevê muitas coisas como passeios para as crianças e esses passeios ajudam a 
criança a aprender mais e é muito prazeroso para eles. A gente vai junto nesses passeios e vê que é bom. 
- O planejamento ajuda a organizar melhor o que vai ser ensinado para as crianças. 
- É bom porque todo mundo tem que trabalhar junto, ninguém pode fazer corpo mole. 
5. O projeto político pedagógico ajuda a melhorar as relações das pessoas aqui na escola? 
- Ajuda porque conta com a participação de todos. Como existe a capitação de idéias fica mais fácil por 
em prática do que esperar alguém dar a ordem. 
- O projeto tem a participação de todos os segmentos e assim ajuda no nosso caso a estarmos aqui mais 
envolvidas com as escolas porque estamos ligadas a um projeto que é nosso também e a gente fica mais 
segura, não acha que está invadindo um espaço que não é nosso. 
- Os professores hoje aceitam bem a gente aqui na escola. Eu mesmo entro na sala pra contar história 
que faz parte do projeto e as crianças adoram e até pedem para eu voltar. 
- Aqui nessa escola já teve esse autoritarismo. Antes os professores ficavam com medo do conselheiro 
na escola hoje eles aceitam. 

  (continua) 
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Quadro 18: Grupo focal com conselheiras (conclusão) 
6. O que ajudou a superar? 
- Mostrando que não estamos aqui pra mandar, mas pra unir, pra ajudar. 
- Nós mostramos que temos com que contribuir. A gente faz teatro para crianças. 
- Nós persistimos tanto que agora não tem como tirar. 
7. E se não tivéssemos o projeto político pedagógico, como seria? 
- Seria muito difícil saber o que vai acontecer na escola, o que estava previsto, fica uma coisa meio 
perdida. Se não tem projeto não tem planejamento não tem como organizar. Sem projeto cada um faz 
uma coisa, cada um toca a idéia que quiser, fica cada um por si e as crianças deixam de aprender 
melhor. Se tiver um documento tem como cobrar, tem como fiscalizar e tem como dar idéias. 
8. Como é a preparação para ser conselheiro? 
- Ainda está sendo. A gente sempre tem que buscar informação, pedir opinião, trabalhar em grupo. 
- Muita gente não quer por acha que não sabe, mas a gente aprende no dia a dia. 
- A diretora incentiva muito as mães a participar a dar opiniões, ela valoriza nossas idéias e sempre quer 
saber o que acha. 
- A gente participa de encontros com conselhos de outras escolas e recebemos informações de como 
trabalhar, como gastar o dinheiro, como fazer um projeto de trabalho. 
- Com a participação a gente aprende para vida. 
9. Como a Secretaria de Educação apóia o trabalho dos Conselhos de Escola? 
- O projeto é da secretaria, se eles não tivessem dado a abertura o conselho não existiria. O primeiro 
passo foi lá de cima. 
- Eles fizeram as leis e as normas. Deram formação e informação de como pode gastar o dinheiro.  
- Primeiro a Secretaria deu abertura e depois nós fizemos o que nós podemos, neste ano todo nós 
trabalhamos muito. 
- É bom porque eles organizam encontro de conselheiros para trocar experiências e isso ajuda a gente a 
melhorar. 
10. E essa vivencia servirá para quê? 
- Brigar com o governo que for para manter, porque coisa boa não pode acabar. 
- Para saber que temos o direito de estarmos aqui o tempo todo ajudando e fiscalizando. 
- Para ver que em primeiro lugar tem que pensar nas crianças. Porque vão tirar a liberdade dos pais de 
estar na escola dos seus filhos? Nós podemos ajudar muito. 
- Eu não sabia que o Conselho de Escola era tão importante para escola antes de estar aqui. Agora não 
vou mais falar mal das conselheiras lá no portão. 
- Essa vivência ajuda a mostrar que conselheiro não é puxa saco da diretora, porque aqui nesta escola 
tem muito trabalho pra gente fazer. 

 

 

2.1.1. Análise dos dados encontrados no grupo focal com mães de alunos, 

integrantes do Conselho de Escola,  

 

 

Como já foi dito nesta análise, a participação da sociedade civil nos 

espaços públicos em geral é rara na cultura brasileira. Assim, pode-se considerar 

que uma das maiores virtudes das políticas democratizadoras é abrir as escolas 

para ouvir as demandas da população usuária por meio da sua participação. Entre 

os mecanismos de participação, sobressai a criação de conselhos. No caso desta 

pesquisa, foi muito relevante ter encontrado um Conselho de Escola e um Conselho 

Mirim muito envolvidos e atuantes na gestão escolar.  
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Também ressalta, na proposta político-pedagógica do contexto 

pesquisado, o forte investimento da Secretaria da Educação e da Emeief 

Demercindo da Costa Brandão na participação da comunidade escolar nos 

processos de planejamento e de decisão da escola.  

Destacam-se em relação a ações realizadas dentro da escola, 

identificadas no grupo focal realizado com as mães e descritas no quadro acima, 

depoimentos que revelam a intenção de colaborar com a escola, como também o 

surgimento da aprendizagem democrática movida pela participação.  

 

— A participação do Conselho de Escola aparece 
em diversos projetos da escola, como horta, 
contação de história. Tem a aula sobre a horta, o 
plantio e a colheita que fazemos com as crianças. 
(Conselheira) 

 

Essa abertura apresenta novos horizontes para a atuação da comunidade 

dentro da escola. Assim, mais uma vez, é identificada a categoria construção da 
prática democrática. Isso demonstra que as diretrizes de um governo que investe na 

gestão democrática incentivam e contribuem para que as escolas criem espaços de 

atuação neste sentido. Com isso, a categoria diretrizes da política educacional 
pode ser destacada. É o que também se identifica no depoimento da mãe conselheira: 

 

— É muito interessante a abertura que a escola 
dá para a nossa participação. Para o projeto da 
história a gente participa junto com os professores 
e vê como eles planejam. (Conselheira) 

 

Além do caráter político-educacional identificado frente a uma política 

mais aberta e participativa, encontra-se a atuação de uma diretora que incentiva 

esta participação. Sua postura pode ser considerada fator importante para a 

construção dos espaços coletivos de discussão do projeto da escola e por isso, 

opta-se por criar uma nova nomeada tentativas democráticas. O depoimento a 

seguir evidencia tal atitude: 

 

— A diretora incentiva muito as mães a participar 
a dar opiniões. Ela valoriza nossas idéias e 
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sempre quer saber o que a gente acha. 
(Conselheira) 

 

Com isso, a categoria construção do trabalho coletivo emerge na 

atitude da diretora, envolvendo práticas que buscam instituir novo paradigma de 

gestão e contribuindo, de alguma maneira, com a construção de valores que podem 

mudar a cultura da escola em defesa do direito à participação dos usuários: 

 

— Os professores hoje aceitam bem a gente aqui 
na escola. Eu mesmo entro na sala pra contar 
história que faz parte do projeto, e as crianças 
adoram e até pedem para eu voltar. (Conselheira) 

 

As ações que se destacam com a abertura à participação fortalecem a 

atuação do Conselho de Escola dentro das escolas e contribuem significativamente 

com a formação de quadros da comunidade, que passam a obter conhecimentos 

que viabilizam seu trânsito na gestão escolar, confirmando a presença da categoria 

formação de quadros da escola e da Secretaria. 

 

— A gente participa de encontros com conselhos 
de outras escolas, e recebemos informações de 
como trabalhar, como gastar o dinheiro, como 
fazer um projeto de trabalho. (Conselheira) 

 

Mais uma vez, identifica-se nos depoimentos a categoria diretrizes da 
política, quando a conselheira reconhece que o princípio da participação é também 

um projeto da Secretaria de Educação: 

 

— O projeto é da Secretaria: se eles não tivessem 
dado a abertura, o Conselho não existiria. O 
primeiro passo foi lá de cima. (Conselheira) 

 

Ainda que esta participação sinalize um inicio de aprendizagem 

democrática no âmbito dos usuários, o fato de haver o período de 12 anos de uma 

política educacional nesta direção pode promover o exercício democrático e, de 

alguma maneira, contribuiu para que os usuários conheçam novos referenciais de 
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gestão do espaço público, ressaltando dessa experiência a categoria construção da 
prática democrática. 

Os depoimentos a seguir confirmam que houve melhor entendimento do 

papel do Conselho de Escola com as formações que receberam e com as 

oportunidades de participação nos fóruns dos conselhos escolares promovidos pela 

gestão local e pela Secretaria de Educação. Os conselheiros aprenderam a planejar 

a escola e atender suas demandas, tendo o princípio democrático como referência. 

Com isso, a categoria formação de quadros da escola e da Secretaria é mais uma 

vez identificada. 

 

— Eu não sabia que o Conselho era tão 
importante para a escola antes de estar aqui. 
Agora não vou mais falar mal das conselheiras lá 
no portão. (Conselheira) 

 

Note-se que houve certa apropriação por parte do Conselho de Escola 

nos espaços de gestão da escola, o que desmistifica a idéia de que "mães na escola 

atrapalham". Essa percepção advém do reconhecimento, identificado nas mães 

conselheiras, quanto ao direito e ao dever da participação, ainda que sugira uma 

ação colaborativa. É o que mostram alguns depoimentos diante da possibilidade 

aventada de o governo municipal restringir a participação dos usuários: 

 

— Temos o direito de estarmos aqui o tempo todo 
ajudando e fiscalizando. (Conselheira) 

 

A realização do grupo focal com as mães conselheiras de escola 

colaborou para o entendimento da importância da participação. Também mostrou 

que os usuários do espaço público, uma vez que tenham oportunidade para o 

contato, desenvolvem-se e expressam as relações de forças existentes entre si. A 

fala da conselheira expressa o que se está querendo demonstrar: 

 

— Aqui nesta escola já teve esse autoritarismo. 
Antes, os professores ficavam com medo do 
conselheiro na escola. Hoje eles aceitam. 
(Conselheira) 
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É possível perceber que ainda falta muito para a democratização dos 

espaços. Mas algo está sendo feito, realizado e experimentado. 

 
 

2.2. Grupo focal realizado com cinco conselheiros membros do Conselho Mirim da 

escola 

 

Quadro 19. Grupo focal com conselheiros mirins 
 

1. Como foi o processo de eleição do Conselho Mirim? 
- Foi assim: a diretora colocou no computador a foto e o número de cada candidato e ai os alunos iam lá 
e votavam apertando o número. 
- A gente fez um discurso nas salas pra dizer por que queria ser conselheiro. 
- nós fomos a cada sala e as crianças podiam perguntar o que queriam pra gente. 
2. Isso que vocês fizeram antes da eleição chama-se o quê? 
- Propaganda eleitoral. 
3. Então vocês fizeram propaganda eleitoral antes da eleição. Quais foram as questão que vocês 
acharam importantes para falar nesta propaganda? 
- A gente falou as propostas que a gente tinha e também eles falavam as propostas deles. 
- Nós queríamos uma proposta tipo ajudar todos e algumas coisas que eles também queriam. 
4. Em que vocês tiveram que pensar pra fazer a propaganda? 
- A gente pensava em coisas pra melhorar a escola para as crianças que estão chegando. 
5. Como vocês se sentiram depois que foram eleitos? 
- Eu fiquei muito feliz em ser o conselheiro mirim e ajudar os outros a não se machucar na entrada e para 
eles não correrem. 
- Feliz por que é muita responsabilidade por que tem que ir às reuniões. 
- É muita responsabilidade por que é como se você fosse dona da escola, assim um sócio, tem que ajudar. 
6. Mas é dono sozinho? 
- Não, tem que trabalhar em grupo, porque quando ta todo mundo junto o trabalho sai sempre melhor. 
- Não, a gente é dono junto com a diretora, assistente pedagogia a assistente da diretora e com a 
professora que ajuda a gente nas reuniões. 
7. O que significa ser conselheiro em grupo? 
- É assim: a gente vê primeiro as coisas mais legais que tem pra colocar na escola tipo o "Rap da entrada, 
ajudar a melhorar essa escola pra ficar bonita, cada dia a escola está mais bonita com a gente vendo o 
melhor para todo mundo ficar aprendendo e as melhores possibilidades para alcançar os projetos que todos 
os conselheiros estão tentando fazer. É uma grande responsabilidade pra todos os conselheiros e pra todo 
mundo, quase pra todo mundo , principalmente para a diretora e para a assistente pedagógica e os 
conselheiros também que tem essa preocupação de ajudar a escola a cada dia. 
8. Porque que o Conselho Mirim tem que ser um grupo? 
- Porque se fosse um só não ia dar conta de tanta coisa, por exemplo, na entrada a gente se dividi em 
todos os pontos da escola porque são muitas crianças correndo. E outra coisa, como a gente vai fazer 
uma reunião sozinha? Vai falar o que? 
- A gente precisa de um grupo por que cada um vai dar uma idéia e ai a escola vai pra frente. 
- Precisa de um grupo porque a pessoa vai dar uma idéia e o outro vai juntar com mais idéias e fazer uma só. 
9. O que a escola ganha com o Conselho Mirim? 
- A escola ganha porque ela fica melhor. 
10. O que acontece além da entrada? 
- O banheiro, a merenda, o parque. 
11. E como é a participação do Conselho Mirim nestes espaços? 
- A gente precisa ter colaboração de bastante gente olhando a escola. 
- A gente organiza estes espaços. 

(continua) 
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Quadro 19 (continuação) 
12. Como é a relação entre o conselheiro mirim e a sala de aula? 
- A gente tem que falar com a diretora se acontece alguma coisa na sala. 
- Se alguém está fazendo bagunça na sala a gente tem que falar, tem que ajudar. Se tiver um aluno 
bagunçando na escola a gente tem que ir lá e falar com ele. Se tem criança estragando a horta a gente 
tem que falar para ele não fazer isso, mas eles não obedecem. 
- Na merenda a gente colocou uma lousa pequenininha pra escrever tal sala fez isso, tal sala fez aquilo. 
13. Vocês ouvem o que os alunos da sala de vocês tem pra falar?  
- Na minha sala as meninas falaram que querem um cantinho na escola com bonecas só pra elas 
brincarem, os meninos querem um cantão para jogar bola, elas também querem um cantinho para pular 
corda e eu dei uma idéia, uma cobertura no pátio pra ficar na hora do recreio quando está chovendo. 
- Eu ouço muitas coisas das crianças e minha professora fez uma lista com tudo que eles falaram e eu 
vou levar na reunião pra diretora. Mas o chato é que ninguém obedece. 
- A gente tem que ouvir todos da escola, fazer uma listinha e dar conta do recado na reunião. 
- A gente tem que ouvir as crianças. Na minha sala teve uma reclamação de um monte de figurinhas que 
tinha sumido das pastas das crianças e a gente tem que cuidar disso. 
- Uma coisa legal é o plantão do Conselho Mirim que foi onde a gente sentou, escutou as opiniões, 
anotou e colocou num envelopinho, pra depois levar pra reunião do conselho. 
14. Como as professoras ajudam o Conselho Mirim a funcionar?  
- Às vezes ela ajuda a gente a conversar com a sala e o que eles não entendem ela explica melhor. 
- A minha professora ajuda e até dá algumas idéias para levar na reunião. 
- Quando a gente ta fazendo cartaz ela também ajuda. 
- Ela ajuda a elaborar a pauta para levar nas reuniões do conselho. 
15. Tem reunião na sala para o conselheiro falar? 
- Na minha sala de aula só teve uma vez isso, por exemplo você o que tem pra falar, o que você acha. 
- Uma vez a professora reuniu a gente para fazer um levantamento de sugestões com as crianças e lá 
tinha o show de talento pra levar na reunião que seria no outro dia.  
16. As professoras poderiam ajudar mais o Conselho Mirim? 
- Eu acho que sim porque a professora geralmente não ajuda a gente. Ela ajuda só no começo do ano 
acho que ela devia ajudar a gente a dar mais opiniões, dar idéias, ajudar a gente a colocar algumas 
pautas nas reuniões. 
- Ela podia dar mais idéias brilhantes. Mas os conselheiros também não estão falando na sala, eu to 
lembrando que quando chegar na sala eu tenho um monte de coisa pra falar. 
17. O que ajuda vocês a ser bons conselheiros mirins? 
- A diretora porque ela sempre deu idéia e ajudou a gente a ser conselheiro, ela sempre diz o que a gente 
tem que fazer. 
- A diretora e a primeira pessoa que ajuda a gente. 
18. O que precisa ser feito pra idéia virar realidade? 
- Precisa haver colaboração de todos os conselheiros. 
- Precisa de colaboração e organização. 
- Se cada um quiser uma coisa não vai dar certo, tem que todo mundo querer a mesma coisa. 
19. Nesse caso vocês fazem votação? 
- Nunca precisou porque a gente conversa muito e vai organizando. 
- Para não ter confusão a gente procura aproveitar todas as idéias. 
20. Se não fosse o Conselho Mirim, o que não teria nessa escola? 
- A colaboração de todos e a riqueza da escola. 
21. Que riquezas? 
- As prioridades que são a entrada e os banheiros. Nem imagino como seria a escola sem o Conselho Mirim. 
- Primeiro todos se machucariam na entrada, porque todo mundo corria, os banheiros estariam 
desorganizados e as pessoas não teriam pra quem reclamar. 
- A entrada, a organização dos banheiros. 
- Não teria o show de talentos. 
- Todos iriam correr na entrada e se machucar. 
- Muita organização da escola e o canto da leitura. 
- Não teriam as coisas legais que os alunos dão idéia. 
- A professora de outra escola leva as nossas idéias para a escola delas. 

(continua) 
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Quadro 19 (conclusão) 
22. Qual e relação do Conselho Mirim com as pessoas que também são eleitas fora da escola? 
- A eleição é como se a gente tivesse sendo o prefeito da escola. 
- A diretora seria a nossa prefeita e nós os vereadores. 
- A escola é como se fosse o município que o povo tem que conservar e nós temos que cuidar. 
- Cada bairro tem a sua escola e a gente tem que conservar a escola do nosso bairro. 
23. O que cabe aos outros alunos que não são conselheiros? 
- Conservar, colaborar e ouvir a idéia que gente deu. 
- Respeitar tudo o que tem dentro da escola e as nossas idéias também. 
- Conservar e também escolher o que eles querem. 
- Não é só a gente que tem que dar idéia eles também. 

 

 

2.2.1. Análise dos dados obtidos no grupo focal com integrantes do Conselho Mirim, 

alunos da escola 

 

 

A experiência observada junto ao Conselho Mirim da escola pesquisada 

apresenta um contexto pouco encontrado nas escolas públicas brasileiras, 

principalmente com alunos pertencentes aos primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Por isso, esta é uma realidade destacada como dado relevante. No 

entanto, não se pretende apresentar um modelo a ser imitado, mas uma experiência 

a ser analisada.  

Essa experiência traduz de alguma maneira duas possibilidades 

interessantes do ponto de vista democrático: o desejo do poder público de garantir e 

dar oportunidade ao direito à participação dos alunos e a aprendizagem da 

participação bem no início da vida escolar, vida em grupo e vida em sociedade, 

ajudando as crianças a desenvolver o senso crítico para lidar com diferentes 

pessoas e suas opiniões e concepções.  

Ainda que essa participação tenha que crescer, melhorar e se ampliar, tal 

oportunidade introduz novas possibilidades para que os alunos exercitem a 

cidadania. Também se identificam muitas ações que necessariamente confrontaram 

a maneira tradicional da gestão e do funcionamento escolar. A análise descrita nos 

parágrafos acima sugere a identificação das categorias diretrizes da política 
educacional e construção da prática democrática.  

Mas muitos aspectos devem ser analisados com cuidado, uma vez que 

equívocos e sucessos fazem parte da coragem e da ousadia, próprias da vontade de 

inovar. É muito mais fácil encontrar realidades contrárias à proposta de participação 
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dos alunos no projeto e na gestão da escola. O que se vê, na grande maioria, são 

diretores de escola que não aceitam a participação dos alunos de forma instituída e 

que, mesmo sem apresentar argumentos convincentes, fecham as portas para o 

próprio aluno. 

No caso da Emeief Demercindo da Costa Brandão, o que se encontrou 

foram crianças envolvidas e mobilizadas para atuar como conselheiras, com forte 

incentivo da diretora da escola. Os depoimentos das crianças demonstram seu 

interesse e sua motivação à participação: 

 

— Eu fiquei muito feliz em ser o conselheiro mirim 
e ajudar os outros a não se machucar na entrada 
e para eles não correrem. (Conselheiro mirim) 

 

— Feliz, por que é muita responsabilidade e 
porque tem que ir às reuniões. (Conselheiro mirim) 

 

— Uma coisa legal é o plantão do Conselho 
Mirim, que foi quando a gente sentou, escutou as 
opiniões, anotou e colocou num envelopinho, pra 
depois levar pra reunião do Conselho. 
(Conselheiro mirim) 

 

Esses depoimentos revelam que há um espaço de articulação dos 

conselheiros que inclui ouvir seus pares. Este é um aprendizado fundamental 

quando se trata de participação por representação. Ao ouvir os alunos, cria-se 

formalmente o espaço para que expressem o que pensam e como vêem a escola 

onde estudam. Identificar a participação dos alunos significa atestar sua importância 

e mostrar que a escola está aberta para transformar a realidade em que vivem. 

Neste sentido, evidencia-se a categoria conquista democrática. 

É importante considerar que, durante muitos anos, a participação dos 

alunos por meio de grêmios e movimentos estudantis foi motivo de perseguição por 

professores e diretores de escola. A materialização da possibilidade de participação 

dos alunos cria um espaço coletivo de aprendizagem que efetivamente contribui com 

a construção de novas atitudes em defesa dos interesses dos alunos, interferindo 

nas relações de poder dentro da escola. É o que se percebe neste depoimento: 
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— A gente tem que ouvir as crianças. Na minha 
sala, teve uma reclamação de um monte de 
figurinhas que tinha sumido das pastas das 
crianças e a gente tem que cuidar disso. 
(Conselheiro mirim) 

 

Esses depoimentos confirmam a presença da categoria construção da 
prática democrática, por atestar que há espaço para diálogo e articulação das 

ações sugeridas pelo Conselho Mirim para compor o projeto da escola.  

Procurando analisar a articulação do Conselho Mirim numa perspectiva 

democrática, em que os alunos aprendem a exercitar a representação, constata-se 

que se está imprimindo a cultura do diálogo por meio do trabalho em equipe, 

categoria também encontrada neste contexto, contribuindo para o desenvolvimento 

do senso crítico e do senso de responsabilidade, elementos importantes para a 

prática democrática. 

O envolvimento das crianças por meio do Conselho Mirim reflete, hoje, 

uma alternativa que favorece a instalação do espaço da participação das crianças, 

ainda que seja por meio da representação, pois, uma vez constituído, o Conselho 

Mirim torna-se a ponte para colocar em foco as necessidades dos alunos, 

evidenciando a categoria compromisso coletivo com o trabalho a ser realizado. 

Chama a atenção um dado apresentado pelos conselheiros, quando 

reclamam a ausência do envolvimento dos professores com o Conselho Mirim.  

 

— A professora geralmente não ajuda a gente. 
Ela ajuda só no começo do ano. Acho que ela 
devia ajudar a gente a dar mais opiniões, dar 
idéias, ajudar a gente a colocar algumas pautas 
nas reuniões. (Conselheiro mirim) 

 

— Ela [a professora] podia dar mais idéias 
brilhantes. Mas os conselheiros também não 
estão falando na sala. Eu tô lembrando que 
quando chegar na sala tenho um monte de coisa 
pra falar. (Conselheiro mirim) 

 

As crianças mostram o quanto gostariam que os professores se 

envolvessem com o movimento do Conselho Mirim. Geralmente os diretores e os 

professores têm muita dificuldade de envolver os alunos e a comunidade em 
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participar da escola, porque não reconhecem a escola como possibilidade de 

modificação e conscientização de uma nova mentalidade, em que a comunidade 

local participe ativamente dos seus destinos. 

Esses depoimentos induzem mais uma vez à constatação de que 

democracia é processo, é conquista e é aprendizagem. Por isso, a categoria 

construção da prática democrática revela-se num contexto em que há a intenção 

de instituí-la. Assim, a cobrança das crianças deverá de alguma maneira provocar 

algum movimento em direção ao enfrentamento desta ausência, que é identificada 

pela presença e pela atuação do Conselho Mirim.  

Percebe-se na fala dos conselheiros, como já foi visto na pesquisa com 

as mães conselheiras, que à construção desta prática agrega-se uma forte atuação 

e incentivo da diretora. No caso desta pesquisa, as atitudes da diretora demonstram 

que muito se deve ao seu empenho para que o Conselho Mirim funcione e se 

institua. Esse é um diferencial nos dados coletados, uma vez que o funcionamento 

do Conselho de Escola e do Conselho Mirim é motivado principalmente pelo 

envolvimento da diretora.  

Os depoimentos abaixo suscitam uma reflexão cuidadosa neste sentido, 

tendo como referência a aprendizagem democrática: 

 

— A gente é dono junto com a diretora, a 
assistente pedagogia, a assistente da diretora e a 
professora que ajuda a gente nas reuniões. 
(Conselheiro mirim) 

 

— A diretora ajuda [as crianças a serem bons 
conselheiros], porque ela sempre deu idéia e 
ajudou a gente a ser conselheiro. Ela sempre diz 
o que a gente tem que fazer. (Conselheiro mirim) 

 

— A diretora e a primeira pessoa que ajuda a 
gente. (Conselheiro mirim) 

 

A consciência da participação e as experiências são motivadas 

principalmente porque há iniciativa e forte liderança da diretora. Isso demonstra que 

a importância da participação e direito esta não estão incorporados à cultura da 

gestão escolar pelos seus usuários, como também não se instituiu neste espaço. 
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No entanto, mesmo reconhecendo as fragilidades que emergem a partir 

destes dados, encontra-se mais uma vez a categoria nomeada tentativas 
democráticas que, diante da inexperiência democrática brasileira (Freire, 2006), o 

incentivo da diretora torna-se um instrumento de acesso para os usuários se 

apropriarem dos conhecimentos que normalmente estão nos bastidores da escola. 

Tanto os alunos conselheiros, como as mães conselheiras estão sendo 

privilegiados pelo favorecimento dos momentos de discussão, troca de idéias, 

questionamentos, explicitação dos conflitos, instalando um processo pedagógico em 

que o conteúdo "ser cidadão" passa a circular pela escola e a desenvolver a 

consciência da participação.  

 

2.3. Grupo focal com cinco funcionários (serviços gerais) da escola 

 

Quadro 20. Grupo focal com funcionários (serviços gerais) 
 

1. Vocês sabem que a escola tem um projeto? 
- Sim sabemos que a escola tem um projeto, mas o nosso trabalho funcional acaba ajudando no 
projeto. 
- É feita a reunião pedagógica no começo do ano e ali é decidido e passam pra gente o que dentro 
daquele projeto engloba o nosso trabalho, por exemplo, o projeto da horta, o projeto self service da 
merenda, o projeto de organização das salas de aulas e dos espaços, agora a gente não está 
diretamente no projeto não, a gente auxilia, a gente ajuda a realizar. 
2. Vocês se lembram de algum momento que vocês ajudam a pensar o projeto da escola? 
- A diretora sempre pergunta o que a gente acha, por exemplo, qual seria o melhor lugar pra pintura, 
como organizar as tintas e a gente sempre dá a nossa opinião. Ele pergunta como fica melhor isso, 
melhor aquilo ou ela pensa em alguma coisa e pergunta pra gente o que a gente acha. 
- A diretora pergunta muito pra gente o que a gente acha. 
3. E se ela não perguntar vocês tem facilidade para dar a opinião?  
- A sim, se a gente tem alguma idéia alguém já vai falar pra ela. 
- Nós temos muito serviço e não dá tempo da participar das reuniões. 
4. Mesmo não tendo possibilidade de estar em todas as reuniões no dia a dia vocês se sentem 
envolvidos com o projeto da escola? 
- Sim, porque a gente vive aqui na escola só que a gente encontra o projeto praticamente pronto, é só 
cumprir o que está sendo proposto no projeto. 
5. Então quem elabora o projeto da escola? 
- Mais as professoras junto com a diretora. 
- Que nem, a gente teve uma reunião agora de avaliação do projeto político pedagógico da escola que 
a gente participou pra falar as coisas que deram certo e as coisas que não deram certo. Então 
indiretamente a gente é envolvida, por exemplo, a gente ficou sabendo que iria ter o projeto horta e que 
a gente está distribuída nos grupos de quem rega quem colhe e quem organiza o dia da salada. 

(continua) 
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Quadro 20 (continuação) 
6. Saber do projeto ajuda no trabalho de vocês? Por quê? 
- Se vai ter alguma coisa na sala a gente já sabe como se organizar. 
- A gente sempre ajuda porque os professores envolvem muito as crianças na organização da escola. 
- Nós sempre sabemos o que está acontecendo na escola. 
"a gente sabe que vai ter passeio" 
- Pra evitar surpresas a gente já se programa para os dias de passeio, de festa, da salada e poder se 
organizar melhor. 
7. Vocês conseguem identificar o que as crianças estão aprendendo no dia a dia aqui na 
escola? O quanto que o trabalho que realizam contribui para que as crianças aprendam bem?  
- Quando a gente ensina a se comportar na merenda. 
"ter que ensinar os meninos a não fazer xixi no balde de lixo do banheiro" 
- Quando a sala é muito bagunçada a gente entra na sala e conversa com as crianças, porque a gente 
ta aqui pra limpar, mas eles tem que colaborar. 
- Várias pessoas elogiam muito a limpeza e organização da nossa escola. 
- A nossa diretora é muito exigente, gosta de tudo arrumadinho e com isso ela influencia as pessoas. 
Ela ta sempre com a mão no massa junto com a gente. 
- Um dia eu peguei uma criança fazendo xixi no bebedouro ai eu falei com a professora e ela me ouviu 
e nós conversamos com a criança. 
8. Vocês tem parceria de trabalho com as mães conselheiras? 
- Sim o ano inteiro, por exemplo, no dia da salada elas que colocam a mão na massa. A gente divide a 
pia e elas fazem tudo direitinho, são muito organizadas e depois deixam tudo limpinho. Foi dez neste ano. 
- As mães conselheiras trabalham muito aqui na escola, nós passamos tanta dificuldade neste ano com 
a reforma da escola e as mães ajudaram muito. 
- A nossa escola agora ta linda, a nossa escola é linda. 
- Aqui a gente é unida. 
9. E entre vocês como é o trabalho em equipe? 
- A gente conversa muito. 
- Eu e ela estamos há muitos anos aqui e a gente sempre ajuda que chega. 
- A gente sempre se reuni pra fazer as coisas. 
- Ninguém precisa mandar na gente cada um já sabe a sua obrigação. 
- Às vezes tem um biquinho hoje, mas amanhã já ta tudo bem. Ninguém fica de mau. 
- Aqui é muito bom não é igual na outra escola que uma afogou a outra no tanque. 
- O pessoal da limpeza e da cozinha se dá bem e trabalha junto. 
10. Voltemos à questão principal: para vocês é importante uma escola ter projeto? Como vocês 
contribuem com este projeto? 
- É porque é melhor para a organização da escola. 
- Eu entrei faz pouco tempo na escola e ainda estou meio desorientada, mas eu percebo que em todas 
as reuniões sempre estão discutindo alguma coisa pra fazer para o desenvolvimento da escola. Esse 
projeto esta no papel e nas reuniões se avalia se ele esta acontecendo ou se fica só no papel. 
- É bom para o desenvolvimento de tudo que está acontecendo na escola e ai precisa da participação 
de todos. 
- É bom porque a gente aprende muito e contribui também e quando a gente esta na dúvida ou tem 
alguma sugestão que pode melhorar a gente dá pra poder melhorar. 
- É bom porque tem que ter uma meta, um cronograma senão fica tudo muito bagunçado. 
- Por exemplo, a gente sabe que o projeto horta é importante e a gente pode contribuir falando como é 
aceitação das saladas e legumes e como isso aconteceu durante o ano. 
- A gente percebe que os projetos estão todos entrelaçados. O show de talentos que o Conselho Mirim 
organizou, na entrada um dia tem história, no outro é o hino nacional, no outro tem apresentação de 
alguma sala e assim sempre está acontecendo alguma coisa que todo mundo pensou. 
- Nesta escola a gente conversa muito, porque nesta escola a gente pode falar e também a diretora 
quer muito saber a nossa opinião. 
- Que nem quando os meninos fizeram xixi no cesto de lixo as professoras conversaram com as 
crianças e o Conselho Mirim fez cartazes para colocar nos banheiros ensinando onde faz xixi e 
conversaram com as crianças passando de sala em sala. 
- Aqui todo mundo participa muito e participa de tudo e aqui agente tem muita liberdade. Eu vim de 
outra escola e agente não sabia de nada que estava acontecendo na escola. 
- Essa escola é muito movimentada e acontece muita coisa por isso eu acho que as crianças tem que 
ficar mais tempo na escola. 

(continua) 
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Quadro 20 (conclusão) 
11. E o que você acha que deve fazer para que esta sua idéia seja ouvida? 
- Euuuuuuuuuuuuuu? Eles lá de cima que tem que ver isso. A diretora sabe muito sobre a escola e tem 
muitas idéias para contribuir com a melhoria, como conquistar. 
- a gente fala aqui na escola por que aqui a gente tem muita liberdade de expressão, a nossa diretora 
promove essa abertura. A gente sabe que na maioria dos lugares não é assim e aqui a nossa diretora 
pode ser a nossa porta voz porque a gente se sente incapaz de participar assim falando para os de lá 
de cima. 
12. Então a saída é ter um diretor que investe nesta abertura? 
- Se não for uma diretora assim que nem a nossa se acha que ela vai a possibilidade de agente falar 
assim, de jeito nenhum. 
- Mas se não tiver uma boa direção, uma pessoa com essa visão? Acho difícil. 
- Porque não é difícil participar, mas precisa ter abertura. 
- Se a direção não pensa no diálogo ela só manda fazer. A diretora tem que ter uma cabeça que pensa 
num todo, senão a parte mais lá de baixo (nós) acaba se prejudicando. A diretora pergunta muito sobre 
os problemas relacionados ao nosso trabalho, ela nos ouve muito. 
13. Mas esta participação não deveria ser um movimento também de lutar por ela? 
- Mas ó, nós pedimos uma paredinha para esconder a entrada dos banheiros lá no refeitório e eles 
fizeram. Mas o jardinzinho na entrada que era o nosso cartão de visita, porque nós fizemos com muito 
amor eles desmancharam inteirinho. Como a diretora não estava aqui eles desmancharam e pronto 
mesmo a gente falando e pedido para não desmanchar, mas se a diretora tivesse aqui eles iam ouvir. 
- A diretora nos houve, mas os engenheiros que acompanharam a reforma nem ligavam pro que a 
gente falava. 
- Que nem o nosso salário é muito ruim e só pensam em aumentar o deles, mas o nosso eles não 
querem nem saber. Ninguém ouve a gente não. 
- Mesmo assim nós temos muito orgulho desta escola e a comunidade fala que essa escola parece 
uma escola particular. 
- Tem funcionário que entrou aqui sem saber ler e escrever e saiu daqui lendo com a nossa ajuda e 
principalmente a ajuda da nossa diretora. 
- A gente reconhece que nós participamos muito porque temos abertura e por causa dessa abertura a 
gente trabalha pela obrigação e pelo prazer, se não tivesse essa abertura nós também trabalharíamos, 
mas só pela obrigação. 
- E se for só pela obrigação a gente tem que tentar ganhar espaço mesmo sendo difícil, não podemos 
parar no meio do caminho, porque a gente já tem muita coisa conquistada. 

 

 

2.3.1. Análise dos dados obtidos no grupo focal com funcionários da escola 

 

 

Encontrou-se nesta pesquisa um grupo de funcionários muito felizes e 

apaixonados pela escola, demonstrando que estar ali é motivo para elevar a auto-

estima, o reconhecimento da sua importância e a dignidade que o trabalho lhe dá.  

O reconhecimento da importância da participação dos funcionários passa 

por estas questões acima citadas e traz um dado importante para a dinâmica da 

escola, que é a valorização da presença dos demais funcionários na escola como 

gestores. É o que se identifica nestes depoimentos: 

 

— Não é difícil participar, mas precisa ter 
abertura. (Funcionário) 
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— Aqui todo mundo participa muito e participa de 
tudo e aqui a gente tem muita liberdade. Eu vim 
de outra escola e a gente não sabia de nada que 
estava acontecendo na escola. (Funcionário) 

 

Os funcionários devem ser sensibilizados a participar da elaboração do 

projeto político pedagógico. É preciso discutir com eles as questões que influenciam 

seu trabalho, a fim de que identifiquem o caráter pedagógico de sua função dentro 

da escola, sua importância e sua relação com todos os segmentos. Com isso, a 

construção da prática democrática é mais uma vez identificada. 

A instituição que se propõe a seguir com seriedade e compromisso a 

construção coletiva do projeto político pedagógico demonstra estar aberta para a 

discussão e a reorganização. Merendeira, operacional da limpeza e secretário de 

escola, tradicionalmente, não são envolvidos nos processos de discussão do projeto 

escolar. Provável e erroneamente, entende-se que as atribuições deste segmento 

sempre serão as mesmas, independentemente do trabalho que a escola desenvolva. 

Os depoimentos que se seguem explicitam ser indispensável a 

participação desse segmento. Os entrevistados demonstram reconhecer a 

importância do projeto político pedagógico e da sua participação evidenciando a 

categoria formação de quadros da escola e da Secretaria: 
 

— Eu entrei faz pouco tempo na escola e ainda 
estou meio desorientada, mas eu percebo que em 
todas as reuniões sempre estão discutindo 
alguma coisa pra fazer para o desenvolvimento da 
escola. Esse projeto está no papel, e nas reuniões 
se avalia se ele esta acontecendo ou se fica só no 
papel. (Funcionária) 

 

— [Ter um projeto] é bom porque a gente aprende 
muito e contribui também, e quando a gente está 
na dúvida ou tem alguma sugestão que pode 
melhorar, a gente dá, pra poder melhorar. 
(Funcionário) 

 

— A gente percebe que os projetos estão todos 
entrelaçados. O show de talentos que o Conselho 
Mirim organizou, na entrada um dia tem história, 

  



 128

no outro é o Hino Nacional, no outro tem 
apresentação de alguma sala, e assim sempre 
está acontecendo alguma coisa que todo mundo 
pensou. (Funcionário) 

 

Quanto mais ampla for a participação dos diferentes segmentos no 

processo de construção do projeto político pedagógico, mais ampla pode se tornar a 

autonomia da escola. Mais autonomia, porém, significa aumentar a participação nas 

decisões. Autonomia significa responder mais adequadamente às peculiaridades de 

cada segmento, em consonância com as peculiaridades locais e os objetivos a que 

se propõe o projeto, como sugere a funcionária, ao reconhecer a relação do projeto 

com o seu trabalho: 

 

— Por exemplo, a gente sabe que o Projeto Horta 
é importante e a gente pode contribuir, falando 
como é a aceitação das saladas e legumes e 
como isso aconteceu durante o ano. (Funcionária) 

 

As decisões serão mais democráticas se tomadas por um número maior 

de pessoas. A participação dos funcionários confirma: para que o movimento 

democrático se constitua, todos os segmentos devem estar articulados e em 

harmonia com os objetivos propostos. Identifica-se por meio da pesquisa com os 

funcionários o processo de apropriação referente à sua participação nos espaços 

coletivos de planejamento e avaliação. 

 

— Que nem, a gente teve uma reunião agora de 
avaliação do projeto político pedagógico da 
escola, que a gente participou pra falar as coisas 
que deram certo e as coisas que não deram certo. 
Então, indiretamente a gente é envolvida. Por 
exemplo: a gente ficou sabendo que iria ter o 
Projeto Horta e que a gente está distribuída nos 
grupos de quem rega, quem colhe e quem 
organiza o dia da salada. (Funcionário) 

 

— A diretora pergunta muito sobre os problemas 
relacionados ao nosso trabalho, ela nos ouve 
muito. (Funcionário) 
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— A diretora sempre pergunta o que a gente acha 
— por exemplo, qual seria o melhor lugar pra 
pintura, como organizar as tintas —, e a gente 
sempre dá a nossa opinião. Ela pergunta como 
fica melhor isso, melhor aquilo, ou ela pensa em 
alguma coisa e pergunta pra gente o que a gente 
acha. (Funcionário) 

 

Para que esse processo não implique apenas o estabelecimento de 

normas e procedimentos, o direito universal à participação e à expressão na 

instituição deve ser buscado ativamente pelos administradores do espaço público. 

Em relação à escola pesquisada, a busca pela participação dos funcionários é 

mobilizada pela diretora, mais uma vez revelando a categoria tentativas 
democráticas. No depoimento dos funcionários aparece a ação da diretora, frente à 

valorização da participação deste segmento: 

 

— Se a direção não pensa no diálogo, ela só 
manda fazer. A diretora tem que ter uma cabeça 
que pensa num todo, senão a parte mais lá de 
baixo [nós] acaba se prejudicando. (Funcionário) 

 

— Se não for uma diretora assim que nem a 
nossa, se acha que ela vai dar a possibilidade de 
a gente falar assim, de jeito nenhum. 
(Funcionário) 

 

Para além da mudança de valores e atitudes, a abertura à participação 

implica mudança de paradigma de gestão pública. Por isso, cabe aos responsáveis 

diretos pela gestão dos equipamentos públicos (a escola, neste caso) promoverem 

condições para que um ambiente democrático tenha espaço para se constituir. 

 

— A gente reconhece que nós participamos 
muito, porque temos abertura, e por causa dessa 
abertura, a gente trabalha pela obrigação e pelo 
prazer. Se não tivesse essa abertura, nós também 
trabalharíamos, mas só pela obrigação. 
(Funcionária) 

 

— E se for só pela obrigação, a gente tem que 
tentar ganhar espaço, mesmo sendo difícil. Não 
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podemos parar no meio do caminho, porque a 
gente já tem muita coisa conquistada. 
(Funcionária) 

 

No entanto, a formação de quadros participativos também depende da 

disposição e do interesse dos usuários em comprometer-se com uma gestão que lhe 

é de direito. Alguns funcionários se pronunciaram, justificando sua falta de 

participação: 

 

— [Quem deve planejar?] Mais as professoras, 
junto com a diretora. (Funcionário) 

 

— Nós temos muito serviço, e não dá tempo de 
participar das reuniões. São mais as professoras, 
junto com diretora, que planejam. (Funcionário) 

 

— A gente encontra o projeto praticamente 
pronto, e é só cumprir o que está sendo proposto 
no projeto. (Funcionário) 

 

A maioria dos usuários deve achar normal não participar das reuniões de 

planejamento da escola. A proposta democrática de gestão da escola pública é algo 

novo para a realidade brasileira, sobretudo quando diz respeito à construção do 

projeto político pedagógico. Alguns depoimentos já demonstram uma percepção 

neste sentido: 

 

— Essa escola é muito movimentada e acontece 
muita coisa. Por isso, eu acho que as crianças 
têm que ficar mais tempo na escola. (Funcionário) 

 

— [E o que você acha que deve fazer para que 
esta sua idéia seja ouvida?] Euuuuuuuuuuuuuu? 
Eles lá de cima é que têm que ver isso. A diretora 
sabe muito sobre a escola e tem muitas idéias 
para contribuir com a melhoria, como conquistar. 
(Funcionária) 

 

— A gente fala aqui na escola, por que aqui a 
gente tem muita liberdade de expressão, a nossa 
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diretora promove essa abertura. A gente sabe que 
na maioria dos lugares não é assim, e aqui a 
nossa diretora pode ser a nossa porta-voz, porque 
a gente se sente incapaz de participar assim, 
falando para os de lá de cima. (Funcionária) 

 

Isso indica que os esforços dos administradores devem estar voltados 

para práticas que colaborem com a compreensão dos funcionários quanto à 

importância de sua participação, para que descubram o quanto seu trabalho está 

relacionado com o cotidiano escolar e como seu envolvimento contribui para que o 

coletivo possa pensar melhor na hora de elaborar, executar e avaliar o projeto 

político pedagógico.   

 

 

2.4. Categorias que emergiram nos grupos focais realizados com conselheiras 

(mães), conselheiros mirins e funcionários (serviços gerais) e freqüência com que 

apareceram 

  
 
Quadro 21. Categorias e frequência, que emergiram nos grupos focais  
 

Categorias Frequência 
Construção da prática democrática  6 
Formação de quadros da escola e da Secretaria  3 
Diretrizes da política educacional 3 
Tentativas democráticas 3 
Conquista democrática 1 
Construção do trabalho coletivo 1 
Compromisso coletivo com o trabalho a ser realizado 1 
Trabalho em equipe 1 
 
 
2.5 Categorias que emergiram das entrevevistas com os professores e nos grupos 

focais 
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Quadro 22. Total de categorias e frequência, que emergiram nas entrevistas 
com os professores e nos grupos focais 
 

Categorias  Frequência  
Construção do trabalho coletivo 11 
Conquista democrática 8 
Construção da prática democrática  6 
Formação de quadros da escola  5 
Avaliação do trabalho 5 
Compromisso coletivo com o trabalho a ser realizado 5 
PPP é referência para a ação pedagógica 4 
Diretrizes da política educacional 3 
Conhecimento da realidade escolar 2 
Trabalho em equipe  1 
Tentativas democráticas 1 
 
 
 
3.ENTREVISTA REALIZADA COM A DIRETORA E A ASSISTENTE 
PEDAGÓGICA DA UNIDADE 

 

Quadro 23. Entrevista com a diretora e a assistente pedagógica da escola 
pesquisada 
 
1. Como é a participação dos pais e das crianças na elaboração e execução do projeto político 
pedagógico? 
Assistente pedagógica 
- A elaboração do projeto político pedagógico é pensada a partir de momentos definidos em termos de 
dias e horários para planejar nestes momentos a participação da representatividade dos pais ou das 
crianças pais é mínima, mesmo diversificando os dias e horários das reuniões como a noite e aos 
sábados. Mas no decorrer do ano em outros momentos de decisão e de planejamento nós acabamos 
tendo mais sucesso com a participação das mães como das crianças tanto nas reuniões de Conselho 
Mirim como na reunião do Conselho de Escola que ocorreram sistematicamente durante o ano todo e 
nestes momentos a participação foi mais concreta e dá perceber que as coisas se desenrolavam ali. Na 
execução elas se limitaram a fazer algumas coisas que achavam ou só possível ou permitido, mas elas 
sempre estavam dando novas idéias então o projeto foi se alterando e se moldando na medida em que 
nós fomos acolhendo a essas idéias delas. O jardim, a conversa sobre as datas comemorativas o porquê 
de não seguir algumas datas comemorativas o que poderia por no lugar. Se não íamos comemorar Dia 
das mães, páscoa, natal o que poderíamos colocar no lugar, mesmo o dia das crianças questionando 
porque brincadeira tem que acontecer só na semana das crianças. Isso a gente foi conversando não 
exatamente na primeira reunião de elaboração do projeto político pedagógico, nós fomos conversando 
nas reuniões que ocorreram durante o ano, e a participação delas foi bem mais de peso até pra elas 
saberem conversar sobre isso no grupo de mães e junto com os professores. Com o Conselho Mirim 
nem se fala, porque eles são tão integrados e tão engajados que eles mudaram tanto a cara da escola 
que realmente a execução a gente não tem muito que se preocupar não, eles mandam bem, o que 
precisar de idéias eles estão dispostos, e até cobram a gente eles são muito firmes. A representação se 
deu em vários momentos foi nas reuniões da avaliação que a gente buscava as metas e era possível 
perceber os avanços e dificuldades para melhorar a participação. 

(continua) 
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Quadro 23 (continuação) 
2. O quanto faz diferença a articulação que passa pela diretora e pela assistente pedagógica? 
Assistente pedagógica 
- Faz muita diferença, até no início do ano a gente tentou inovar um pouquinho. Porque a preocupação 
nos anos anteriores era ter mais gente pra dar mais uma força. Quando eu vim pra cá a diretora já 
tinha essa articulação com os conselhos e falou: - que bom que você chegou para dar mais uma força. 
A gente queria que o trabalho com os conselhos fossem valorizado e abraçados por todos, ai a gente 
teve a idéia de colocar um professor gestor do Conselho Mirim, melhorou um pouco mais, mas ainda 
precisaria mais a participação dos professores, isso ainda é um pouco frágil. Se não fosse a 
articulação, porque a gente não realiza só as reuniões, elas são planejadas e também registradas.  
Diretora 
- Só não conhece o trabalho que é realizado com os conselhos quem não quer quem não lê porque o 
caderno com o registro circula pela escola e os professores também têm uma representante delas 
neste processo. 
3. Como o grupo de professores vê a participação dos Conselhos na escola?  
Diretora  
- Foi um processo ao longo desses anos que a gente foi crescendo na forma de participar mesmo, das 
pessoas aqui dentro ver o Conselho de Escola como algo que faz parte da escola. No começo havia 
muita resistência, agora está fluindo muito melhor as professoras aceitam muito melhor a presença 
delas aqui, as conselheiras diziam que antes parecia que professores se sentiam vigiadas por elas, 
porque elas não tinham idéia do que seria o Conselho de Escola, e hoje elas estão bem engajadas na 
escola, as professoras recebem bem as conselheiras. Teve época que as conselheiras participavam 
mais das reuniões de elaboração e avaliação do projeto político pedagógico, elas gostavam e 
participavam pra valer, compreendiam bem o que era esse processo de discussão, davam opinião, 
sugestão mesmo percebendo que ainda havia muita resistência em relação à presença delas. O grupo 
atual tem um perfil diferente de estar mais envolvido com os projetos do dia a dia da escola. Agora eu 
percebo que a elaboração é também feita nas reuniões do Conselho de Escola, porque o projeto 
político pedagógico não é fechado, você coloca algumas metas no início do ano, mas elas vão se 
ampliando durante o ano todo ele está em elaboração e o projeto. As reuniões acontecem 
mensalmente com quase a maioria, tem pauta, tem caderno com levantamento de assuntos para a 
reunião e o trabalho é construído mês a mês e é muito bom, muito rico, a visão delas de educação é 
aberta e inovadora, elas pensam nos alunos. A dificuldade ainda é no contato com os seus 
representantes que são os pais, os pais fogem delas porque ou acham que não adianta falar, por 
ciúmes ou porque não querem se envolver com este processo. 
4. O quanto vocês acham que a conselheiras percebem que participam no campo das idéias e 
não só na colaboração com a escola? 
Diretora  
- Acredito que seja um processo de formação que não se dá em dois anos ela se dá ao longo do 
processo e a cada dois anos mudam-se os conselheiros. As mães chegam à escola com uma visão de 
escola da infância delas, então é um trabalho de formação que eu tenho que fazer e por mais que eu 
tenha tido o cuidado de em todas as reuniões de pensar em formação específica para elas trazendo 
textos, de promovendo reflexões ainda é pouco, porque eu acredito que é o só o exercício da 
participação que fará com que elas se sintam autoras do trabalho realizado pela escola. Mesmo assim 
as conquistas que estamos tendo é um salto qualitativo na gestão muito significativo no que se refere 
à participação.  O mais dificultoso ainda é as pessoas assumirem as responsabilidades que são 
combinadas no coletivo. Eu me desgasto muito para que as coisas realmente aconteçam numa 
perspectiva democrática, porque ainda depende da minha intervenção o tempo todo. Por isso que 
dizem que a diretora numa instituição ela é a chata. 
5. Se, por um lado, tem-se todo um empenho em trabalhar com os Conselhos para que se 
apropriem do projeto político pedagógico, por outro, como é o envolvimento dos outros 
segmentos da escola na elaboração e execução do projeto político pedagógico? 
Assistente pedagógica 
- Eu acredito que sim porque há uma preocupação em retomar as metas e expectativas que nós 
temos para as crianças em cada reunião pedagógica. E também o meu acompanhamento do trabalho 
do professor foi é realizado dia a dia, mês a mês. Então há todo um cuidado para que o trabalho 
aconteça de maneira integrada. 

(continua) 
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Quadro 23 (conclusão) 
Tem que ter muita conversa muita cobrança porque nem todos se comprometem com o que foi 
combinado. Mas para que isso aconteça as pessoas envolvidas precisam acreditar quer são capazes 
de pensar e não aceitar que outro pense por você. Eu sinto que há pessoas que tem iniciativa e 
autonomia para pensar, fazer e acontecer e outras já são acomodadas e preferem não se envolver. Há 
também as resistências o que eu acho normal até certo ponto, mas muitas vezes ela paralisa as 
pessoas e não há avanço. Eu acho que a gente precisa aprender ainda mais sobre participação. 
6. Você acha que o professor faz a relação que esta cobrança está relacionada a algo que ele 
ajudou a pensar? 
Diretora  
- Eu acho que esse entendimento é construído aos poucos, porque nunca nada é pensado e 
construído na totalidade. Muitos projetos que acontecem aqui foram pensados ao longo dos anos e 
não era essa mesma equipe está aqui hoje. A horta, por exemplo, é um projeto da escola, quem entra 
aqui tem que abraçar. Acontece que uns são mais engajados e outros não. Talvez nem todas 
entendam que a cada ano temos que considerar o que vem acontecendo ao longo dos anos e o que 
temos para trazer de novo para o projeto da nossa escola. Outro exemplo é o projeto de reciclagem 
que a escola iniciou no ano passou, essa foi uma proposta minha e o grupo topou. Porque eu propus? 
Porque é uma temática essencial para o nosso tempo. 
7. Parece-me que esta escola funciona bem, mas há um trabalho essencial de articulação da 
diretora que faz esse carro andar. Vocês concordam? 
Diretora  
- Mas é claro, a diretora representa o poder na escola e isso é histórico. Para mudar precisamos ainda 
de muito tempo e investimento na gestão participativa e democrática e para que isso aconteça todo 
mundo tem ser muito capaz, responsável e autônomo. Por outro lado nós temos tanto espaços de 
discussão aqui na escola que mesmo a diretora representando essa força na condução do trabalho, as 
nossas ações são muito discutidas e compartilhadas. O problema aqui nem aparece tanto nos 
conflitos, das idéias, porque nós sempre conseguimos chegar a um consenso. A questão que pega e 
que muitas vezes atrapalha é com aqueles que não querem trabalhar em equipe, não aceitam o 
coletivo e querem fazer da sua sala de aula no caso do professor um espaço privado. 
8. O processo de elaboração e execução do projeto político pedagógico tem contribuído para 
construir relações democráticas dentro da escola? 
- Eu vejo que a maneira com nós tocamos a elaboração e execução do projeto político pedagógico 
nesta rede se propõe a isso, principalmente porque temos como diretriz a gestão democrática. Mas 
para que isso aconteça as pessoas envolvidas precisam acreditar quer são capazes de pensar e não 
aceitar que outro pense por você. Eu sinto que há pessoas que tem iniciativa e autonomia para 
pensar, fazer e acontecer e outras já são acomodadas e preferem não se envolver. Há também as 
resistências o que eu acho normal até certo ponto, mas muitas vezes ela paralisa as pessoas e não há 
avanço. Eu acho que a gente precisa aprender ainda mais sobre participação. 
9. Fale sobre os investimentos da Secretaria de Educação que visam fortalecer a elaboração e 
execução do projeto político pedagógico da escola. 
Diretora 
- A Secretaria que nos calçou o tempo nos ensinando a fazer o projeto político pedagógico para que 
seja vivo e prazeroso, porque engavetado ele não serve para nada. Nós tivemos muita formação e até 
hoje as reuniões com os setores tem contribuído muito para que possamos organizar a pauta de 
elaboração com objetividade e consistência. 
Assistente pedagógica 
- Foram muito produtivos os processos de reelaboração das orientações foram melhorando ao longo 
dos anos de acordo com as nossas dificuldades de compreensão. 
A própria formatação da escrita do projeto nos ajudou a ter clareza da concepção democrática que ele 
traz na sua essência e isso foi uma construção da rede, não tem em livro nenhum. 
Diretora  
- Há cinco anos quando eu entrei aqui que eu discutia com elas o que representa o projeto político 
pedagógico e nos primeiros planos eu tinha fala das professoras descritas no texto. Era um momento 
de aprendizado para todos, diferente de hoje que já temos muito conhecimento acumulado sobre a 
sua importância. Com isso a participação nestes anos todos foi um aprendizado exercitado na sua 
elaboração e execução 
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3.1. Análise dos dados encontrados na entrevista realizada com a diretora e a 

assistente pedagógica da escola 

 

 

Por mais significativa que seja a função do projeto político pedagógico, 

sua viabilização não é um caminho fácil. Promover o debate e chegar a um 

consenso requer dedicação, atenção e conhecimento quando estão em jogo 

diversas idéias e concepções. Refletir e pesquisar passam a ser atitudes inerentes 

ao processo coletivo. Procurar esclarecer dúvidas e exercitar o diálogo possibilita a 

interação entre as pessoas.  

Mas isso remete a um coletivo que ainda não é autogestor de seu projeto. 

O que se tem na prática é a dependência de um diretor ou de uma equipe diretiva 

deste processo.  

A entrevista com a diretora e a assistente pedagógica mostra que ainda 

estamos longe do que propõe Vasconcelos (2004a, p. 47): "Não compete à equipe 

diretiva assumir o papel de guardiã do projeto, em especial do cumprimento da 

programação. Isto é tarefa de todos." 

 

- O mais dificultoso ainda é as pessoas 
assumirem as responsabilidades que são 
combinadas no coletivo. Eu me desgasto muito 
para que as coisas realmente aconteçam numa 
perspectiva democrática, porque ainda depende 
da minha intervenção o tempo todo. Por isso que 
dizem que a diretora numa instituição ela é a 
chata. (Diretora da escola)  

 

Mas não basta boa vontade. A que se aprender valores democráticos, e 

isso é processo como declara a assistente pedagógica. 

 

- Mas para que isso aconteça as pessoas 
envolvidas precisam acreditar quer são capazes 
de pensar e não aceitar que outro pense por você. 
Eu sinto que há pessoas que tem iniciativa e 
autonomia para pensar, fazer e acontecer e 
outras já são acomodadas e preferem não se 
envolver. Há também as resistências o que eu 
acho normal até certo ponto, mas muitas vezes 
ela paralisa as pessoas e não há avanço. Eu acho 
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que a gente precisa aprender ainda mais sobre 
participação. (Assistente pedagógica) 
 

Na fala acima, percebe-se os desconcertos emergidos do processo de 

participação, uma vez que todo empenho na elaboração e realização do projeto da 

escola, precisa ser incorporado por todos. 

Gramsci (1978c) sinaliza essas dificuldades do presente em seu célebre 

pensamento “otimismo da vontade e pessimismo da inteligência” e rejeita o sonho 

fantasiado em que tudo parece fácil, e mais do que um aforismo, propõe um 

caminho para conjugar a razão e a vontade ao criticismo capaz de incidir nos 

processos reais e contribuindo com a construção de uma nova postura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

Este trabalho teve como objetivo identificar a perspectiva democrática na 

construção do projeto político pedagógico, estudando uma experiência na rede de 

ensino na Prefeitura de Santo André e os investimentos da Secretaria de Educação 

andreense nesta direção. Como é possível ler nas análises que acompanham os 

quadros de dados coletados, identifica-se como se deu a participação de alunos, de 

pais, de funcionários e da comunidade, não só na elaboração do projeto político 

pedagógico, mas também na sua execução no cotidiano escolar. 

Esta pesquisa também ajudou a perceber que a construção de tal projeto 

não é uma ação simples, procedimental e burocrática. Mais do que isso, é um 

movimento político-pedagógico, pois a perspectiva democrática é apresentada como 

diretriz na proposta educacional da Secretaria de Educação, no se refere à gestão 

das escolas.  

Neste sentido, o pressuposto democrático direcionou esta pesquisa, 

buscando encontrar a participação dos usuários, reconhecendo e apresentando os 

limites da gestão escolar historicamente centralizado e hierarquizado, observando 

neste processo a criação de mecanismos de participação para que uma nova cultura 

de gestão seja construída — de acordo com Hernandez (2003) quando afirma que "a 

escola não pode ser propriedade dos professores, ela deve incluir toda a 

comunidade educativa no planejamento de suas metas de melhoria". (p. 25) 

A hipótese motivadora deste trabalho esteve concentrada na idéia de que 

a construção participativa e democrática do projeto político pedagógico de cada 

escola, desenvolvido a partir de referenciais progressistas, pode contribuir com a 

formação de uma política contra-hegemônica, logo, democrática em relação a uma 

política vertical e autoritária.  

Ressignificar a utilização do serviço público para os seus usuários implica 

esforços que envolvem todos os segmentos componentes da escola. Ainda que esta 

tarefa apresente muitos desafios e contradições, há que se reconhecer o dinamismo 

dialético e infindável dos processos instaurados: jamais atingirão um estado final, 

uma vez que se constituem de relações humanas — pessoais, políticas e sociais.  
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Com a análise dos documentos, foi possível identificar o princípio 

democrático em todas as ações propostas no projeto político educacional da 

Secretaria de Educação e no projeto político pedagógico da Emeief Demercindo da 

Costa Brandão, cujos dados foram apresentados e detalhados nos Capítulos 1 e 2. 

Tais propostas, vividas de maneira conflituosa, demonstraram sua função 

instituidora, concentrada na participação dos usuários e identificando o diálogo como 

principal elemento de articulação na gestão do projeto da escola.  

O conceito de "qualidade negociada" — apresentado no Capítulo 2 com 

referência a Freitas (2005) — mostra que, para que o diálogo se institua, o projeto 

político pedagógico deve ser o balizador de todas as dinâmicas e articulações, pelo 

seu caráter negociável, que nega os padrões de qualidade impostos, sem considerar 

a participação e a produção coletiva que deve ocorrer nas escolas. 

No entanto, o tempo político não corresponde ao tempo da gestão de um 

governo; para mudar, é preciso muito mais que um governo e o tempo de um 

governo, é preciso ousadia para inovar, criar e transgredir. Precisa-se da 

participação e do envolvimento de todos. Por isso, vale ressaltar, na conclusão deste 

trabalho, quais categorias emergiram ao ouvir os pesquisados, de acordo com a 

metodologia utilizada. 

Embora apresentem diferentes nuances, todas as categorias, de fato, 

remetem às características centrais do processo democrático. Assim, emergiram da 

pesquisa realizada com os coordenadores de serviço educacional, diretores e 

assistentes pedagógicos as categorias construção da prática democrática, 
formação de quadros participativos da escola e da secretaria de educação, 
conquista democrática, diretrizes da política educacional, acompanhamento do 
projeto político pedagógico, planejamento coletivo, conhecimento da realidade 
escolar, integração administrativo-pedagógico, emergência de conflitos, 

trabalho em equipe, regime de colaboração e investimentos nos recursos e na 
estrutura. 

Na pesquisa realizada com os professores, apresentaram-se as seguintes 

categorias: construção do trabalho coletivo, avaliação do trabalho, 
compromisso coletivo com o trabalho a ser realizado, político pedagógico é 
referência para a ação pedagógica, formação de quadros participativos da 
escola e da secretaria de educação,  conquistas democráticas, conhecimento 
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da realidade escolar, construção da prática democrática e conquistas 
democráticas. 

Categorias identificadas junto ao Conselho de Escola, ao Conselho Mirim 

e aos funcionários: construção da prática democrática, formação de quadros da 
escola e da secretaria de educação, diretrizes da política educacional, 
tentativas democráticas, conquista democrática, construção do trabalho 
coletivo, compromisso coletivo com o trabalho a ser realizado, trabalho em 
equipe.  

As categorias relacionadas acima não poderiam deixar de ser 

mencionadas, considerando os esforços e investimentos identificados nesta 

pesquisa. O quadro abaixo mostra a relevância de cada uma delas pelo número de 

identificações no contexto pesquisado: 

 

Quadro 24. Categorias e frequências 
 
Categorias identificadas Frequências
Construção da prática democrática 25 
Formação de quadros da escola e da Secretaria 25 
Conquista democrática 20 
Diretrizes da política educacional 16 
Construção do trabalho coletivo 11 
Acompanhamento do projeto político pedagógico 8 
Planejamento coletivo 6 
Conhecimento da realidade escolar 6 
Avaliação do trabalho 5 
Compromisso coletivo com o trabalho a ser realizado 5 
Integração administrativo-pedagógico 4 
PPP é referência para a ação pedagógica 4 
Trabalho em equipe 3 
Emergência de conflitos 3 
Tentativas democráticas  3 
Regime de colaboração 2 
Investimentos nos recursos e estrutura 1 

 

 

As categorias construção da prática democrática e formação de 
quadros da escola e da Secretaria foram as mais identificadas, o que indica que 

investimentos ocorreram no espaço macro e no microespaço, contribuindo para o 

alcance de conquistas democráticas. 
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É representativo o número de vezes que aparece a categoria diretrizes 
da política educacional. A forte presença das diretrizes supõe o assumido papel da 

Secretaria de Educação, apresentando qual é a sua política educacional. 

As outras categorias confirmam as tentativas democráticas, para instalar 

práticas contra-hegemônicas em defesa do fortalecimento da participação dos 

usuários na gestão da escola, incluindo a construção do projeto político pedagógico. 

Ao constatar essas categorias confirma-se que a democracia não é um 

dado, mas um processo de construção que deve ser constantemente retomado e 

avaliado, como afirma Coutinho (2002): "[...] democracia como um processo, como 

socialização crescente da política no rumo da socialização do poder, como conquista 

efetiva, [...] mas também de igualdade substantiva." (p. 31) 

Coutinho (2002) quer dizer que "a democratização só se realiza 

plenamente na medida em que combina a socialização da participação política com 

a socialização do poder". (p. 31) E avança seus pensamentos, afirmando que "a 

plena realização da democracia implica a superação da ordem capitalista". (p. 32)  

Assim, o que esta pesquisa elucida é a importância da construção do 

lugar do convívio — ou seja, de luta, segundo Gramsci (1978c) e de fronteira, 

segundo Freitas (2005). Espaço que pode permitir a criação das possibilidades de 

atuação social construídas pela sociedade política e pela sociedade civil. 

Com isso, pode-se considerar que as escolas da rede municipal de Santo 

André, no período de 1997 a 2008, tiveram a oportunidade de construir seu projeto 

político pedagógico, recebendo apoio, acompanhamento e formação da Secretaria 

de Educação, bem como investimentos para a constituição de sua autonomia, a fim 

de viabilizar a instituição do processo democrático na realização do seu projeto, 

definindo sua política educacional por meio das metas e dos objetivos que 

constroem coletivamente e que são importantes para cada realidade. 
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Abaixo segue descrito na integra a fala do Professor Luiz Carlos de Freitas, que 

sintetiza a conversa realizada com o grupo de coordenadores, diretores e assistentes 
pedagógicos: 

         
        “A nossa conversa mostrou pra mim, que os problemas com os quais vocês estão lidando, 

são problemas de outras redes também. Não há nada que seja tão particular, a não ser as 
magnitudes do tratamento que lá serão diferentes, mas o que eu tenho captado das redes públicas 
de ensino é o fato de que temos investido com bastante ênfase na transferência de informações para 
dentro das escolas e dentro das redes, e isso foi importante numa determinada fase para as redes 
que tem a sorte de ter uma estabilidade política, mas temos que passar para uma fase 2, que trata-
se de uma fase voltada, centradas nas conquistas práticas, não mais apenas nas conquistas teóricas. 
E nesse processo, acho que o foco do trabalho seria a tentativa de transformar as escolas em 
escolas reflexivas, que procurasse articular a participação dos atores da escola no processo de 
avaliação constante da sua prática que gerasse não só as demandas de investimento do poder 
público nas escolas, mas que também gerasse compromissos locais assumidos coletivamente pela 
escola.portanto nesta fase 02 o que está em jogo e a discussão dos problemas da escola e a 
perspectiva de solução dos problemas concreto da escola, sendo que as demandas são atendidas se 
estão articuladas com os problemas da escola.E isso levaria a rede a estar se colocando 
permanentemente metas, novos desafios que é o processo permanente de reflexão sobre o quanto 
conseguiu cumprir dos seus compromissos, levando em conta também o quanto conseguiu obter das 
demandas formuladas. Acho que além deste mecanismo mais coletivo em conjunto com os atores da 
escola, insistiria que exatamente para alimentar uma das entradas que alimentaria esse processo de 
discussão mais coletivo, está no sistema de acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem 
dos alunos esse sistema de acompanhamento precisaria ser não só técnica, mas politicamente 
legitimado pela própria rede e pela própria escola, de maneira a obtermos uma posição do aluno 
independente do próprio professor. Prevalecerá o que o professor disser em termos de avaliação, 
mas o sistema precisa ter a sua medição para devolver para escola, pra que ela examine, estude e 
fixe os seus próprios compromissos a fundo. Aliado a isso, eu acho que há que se declarar uma 
guerra ao mau servidor leniente que existe no serviço público. Não é aquele que precisa de 
qualificação, esse ótimo, queremos que ele queira se qualificar, não é o que está doente realmente, 
pois esse precisa ser tratado, mas é aquele servidor que privatiza o serviço público para os seus 
próprios assuntos particulares. Esses nós temos que entender que é um inimigo de igual magnitude 
do pensamento neoliberal, os dois estão na mesma escala de perigo para o futuro do servidor. 
Portanto acho que os sistemas têm que apertar o cerco e por dentro do serviço público mobilizar as 
forças positivas mais avançadas do serviço público para a sua defesa. Acho que são ações e 
desafios que estarão colocados nos próximos anos, para as redes públicas que queiram avançar na 
linha da gestão democrática e participativa, que estejam compromissadas com o nosso usuário final 
que é o aluno e que é um depositário de direitos, e a escola não pode esquecer os direitos do aluno 
nesse processo. Portanto eu acho que são desafios que nós teremos pela frente, se nós queremos 
continuar sendo serviço público, porque alternativa a isso, alternativa ao aumento da seriedade do 
serviço público é a privatização do serviço público. Como eu não acredito que a privatização vai 
resolver, nós temos que apostar na recuperação por dentro do serviço público, e exigir do estado 
um processo de investimento no serviço público para que ele possa cumprir a sua função. 
Recuperar o papel financiador do estado por um lado e de dentro do serviço público recuperar a 
posição do servidor público, que está para servir o público e não os seus próprios interesses 
pessoais. ”(Freitas, 2005) 
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ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO 

 
I.IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

1. Nome da U.E 
2. CR 
3. Endereço da U.E 
4. E-mail 
5. CIE 
6. Identificação da direção e da assistente pedagógica da U.E : nome e formação 
7. Identificação da OASE (Creches) 
8. Identificação do Pediatra (Creches) 
9. Identificação da Coordenadora de Serviço Educacional 
10. Criação do curso de Ensino Fundamental 
11. Modalidades de Ensino oferecidas pela UE 
12. Período e horário de funcionamento U E 
13. Horário de atendimento da Secretaria 
14. Calendário Escolar (anexo) 

 
II. CARACTERIZAÇÃO, OBJETIVOS E AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DE 
ATUAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 
1. Comunidade 

 
1.1. Caracterização 

Retomar e analisar a caracterização do ano anterior, considerando, histórico, dados do entorno 
(destacando as demandas da comunidade), as lideranças, os aspectos da área de atuação, 
levantamento dos serviços públicos (saúde, cultura, lazer, educação, esporte), projetos do município 
que atendem a comunidade local, formas de organização da mesma para o exercício da cidadania, 
reformulando e completando os aspectos necessários.  
 
        1.2.  Objetivos e Ações  
Tendo como base a educação inclusiva, a inclusão social e a organização de práticas não 
excludentes, traçar objetivos e ações, considerando como será o trabalho com os pais e alunos (em 
especial a definição de dia da semana e horários que ocorrerão as reuniões com pais), a partir de um 
levantamento das necessidades e das expectativas dos mesmos (pensar como viabilizar a 
participação dos pais, o projeto de escola de pais, os trabalhos extra classe/escola com alunos e 
comunidade, as festas com a comunidade, a articulação da escola com os vários projetos da SEFP, 
fluxo de informações e as questões de grande relevância em nossa sociedade - combate a violência, 
combate a violência contra a mulher e a criança, poluição ambiental, questões sobre a história e 
cultura afro-brasileira, questões das etnias e de gênero, etc.) 
 

1.3.  Avaliação 
Refletir com todos os segmentos da escola quais serão as estratégias, a periodicidade e os possíveis 
instrumentos a serem utilizados no processo de avaliação. 
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2. Usuários (famílias e alunos) 
 

 2.1.  Caracterização  
Retomar e analisar a caracterização do ano anterior (quem são as pessoas que freqüentam a unidade, 
de onde vêm, como moram, quais são seus desejos, necessidades, etc.), considerando a 
sistematização dos dados levantados pelos professores junto aos pais e alunos em reuniões, 
entrevistas (fichas de caracterização), visitas a comunidade, questionário com os alunos, 
observações da equipe e outros instrumentos, reformulando e completando os aspectos necessários. 

 
2.2.  Objetivos e Ações  

Tendo como base a educação inclusiva, a inclusão social e a organização de práticas não 
excludentes, traçar objetivos e ações, considerando como será o trabalho com os pais e alunos (em 
especial a definição de dia da semana e horários que ocorrerão as reuniões com pais), a partir de um 
levantamento das necessidades e das expectativas dos mesmos (pensar como viabilizar a 
participação dos pais, o projeto de escola de pais, os trabalhos extra classe/escola com alunos e 
comunidade, as festas com a comunidade, a articulação da escola com os vários projetos da SEFP, 
fluxo de informações e as questões de grande relevância em nossa sociedade - combate a violência, 
combate a violência contra a mulher e a criança, poluição ambiental, questões sobre a história e 
cultura afro-brasileira, questões das etnias e de gênero, etc.) 
 

2.3.  Avaliação 
Refletir com todos os segmentos da escola quais serão as estratégias, a periodicidade e os possíveis 
instrumentos a serem utilizados no processo de avaliação. 
 
3. Educadores (Professores e Auxiliares de Educação Infantil) 
 

3.1.  Caracterização  
Retomar e analisar a sistematização da avaliação do grupo no ano anterior, reformulando e 
atualizando os dados. Entre outras questões, é fundamental que o texto que caracteriza este coletivo 
descreva seus desejos, expectativas, necessidades formativas, dados de acesso à cultura, meios de 
transporte utilizados, composição familiar e questões mais pontuais como a organização e princípios 
de trabalho para RPS (Dias da semana e horários, reuniões de ciclo e reuniões do coletivo) e RPM, 
formas de registro do trabalho pedagógico, organização pessoal e profissional na proposta de 
trabalho coletivo, enfim, descrever o perfil sócio-político destas pessoas. 

 
         3.2.  Objetivos e Ações  
Tendo como base a educação inclusiva, a inclusão social e a organização de práticas não 
excludentes, traçar objetivos e ações, considerando como será o trabalho com os pais e alunos (em 
especial a definição de dia da semana e horários que ocorrerão as reuniões com pais), a partir de um 
levantamento das necessidades e das expectativas dos mesmos (pensar como viabilizar a 
participação dos pais, o projeto de escola de pais, os trabalhos extra classe/escola com alunos e 
comunidade, as festas com a comunidade, a articulação da escola com os vários projetos da SEFP, 
fluxo de informações e as questões de grande relevância em nossa sociedade - combate a violência, 
combate a violência contra a mulher e a criança, poluição ambiental, questões sobre a história e 
cultura afro-brasileira, questões das etnias e de gênero, etc.) 
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         3.3.  Avaliação dos educadores  
Refletir com todos os segmentos da escola quais serão as estratégias, a periodicidade e os possíveis 
instrumentos a serem utilizados no processo de avaliação. 
Considerar: 

 Auto-avaliação 
 Avaliação da Equipe Diretiva 
 Discussões coletivas de avaliação 
 Registros de observação 
 Desenvolvimento do plano de trabalho 

OBS.: Este item destina-se a descrever as avaliações dos objetivos e a incorporação de novas 
propostas, que serão anexadas ao longo do processo. 
 
4. Funcionários  
(professores readaptados definitivamente, agentes de apoio, operacionais, GTIS e 
MEIMEI, auxiliar administrativo, cozinha (merendeiras, cozinheiras, auxiliar de 
cozinha e lactarista), secretario de escola, , salva vidas e outros)). 

 
4.1.  Caracterização  

Retomar e analisar a sistematização da avaliação do grupo do ano anterior, reformulando e 
atualizando informações, descrevendo seus desejos, expectativas, necessidades formativas, dados de 
acesso à cultura, meios de transporte utilizados, composição familiar, expectativas com relação ao 
trabalho, formação na unidade. Não esquecer de considerar também junto a este coletivo a 
articulação dos mesmos com os vários projetos da SEFP, fluxo de informações e questões de grande 
relevância em nossa sociedade - combate a violência, combate a violência contra a mulher e a 
criança, poluição ambiental, questões sobre a história e cultura afro-brasileira, questões das etnias e 
de gênero, os dados levantados na tabela abaixo, etc. 

 
4.3.  Avaliação dos funcionários  

Refletir com todos os segmentos da escola quais serão as estratégias, a periodicidade e os possíveis 
instrumentos a serem utilizados no processo de avaliação. 
Considerar: 

 Auto-avaliação 
 Avaliação da Equipe Diretiva 
 Discussões coletivas de avaliação 
 Registros de observação 
 Desenvolvimento do plano de trabalho 

OBS.: Este item destina-se a descrever as avaliações dos objetivos e a incorporação de novas 
propostas, que serão anexadas ao longo do processo. 

 
5. Conselho de Escola / Conselho Mirim  

 
5.1. Caracterização 

Tendo como base a avaliação do ano anterior, organizar a caracterização do Conselho de Escola e do 
Conselho Mirim, considerando dados dos conselheiros como desejos, expectativas em relação ao 
trabalho da unidade, idéias para o desenvolvimento e atuação dos Conselhos. 
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5.2. Objetivos e Ações  
Estabelecer dia da semana e horário para as reuniões de Conselho de Escola e Conselho Mirim, 
justificando essa definição. 

 
5.3. Avaliação 

Refletir com os conselheiros da escola quais serão as estratégias, a periodicidade e os possíveis 
instrumentos a serem utilizados no processo de avaliação.  
 
III. ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 
1. Objetivos 
 
        1.1. Objetivos da Educação Básica (LDB) 
 
        1.2 Objetivo da Unidade Escolar 
Qual o papel da escola frente as características locais?  
O que a unidade se dispõe a fazer visando melhorias na qualidade do seu atendimento? 
 
        1.3 Objetivo dos Ciclos 
Observação: Para estas discussões cada ciclo deverá trazer sua caracterização (baseada nas 
discussões de organização dos ciclos e nas atividades exploratórias) e projetos de trabalho (projetos 
coletivos e projetos nos ciclos). É fundamental que o texto descreva aspectos referentes aos 
agrupamentos no ciclo, organização dos projetos de trabalho no ciclo, e os conteúdos pertinentes, 
articulação com o CADE (no caso de crianças acompanhadas), projetos de trabalho no laboratório 
pedagógico de informática, articulação com os projetos da SEFP, trabalho com as questões de 
grande relevância em nossa sociedade: combate a violência, combate a violência contra a mulher e a 
criança, poluição ambiental, questões sobre a história e cultura afro-brasileira, questões das etnias e 
de gênero, etc. 
 
        1.4 Avaliação dos Alunos 
Definir princípios  para realizar: 

 Registro de observação diário; 
 Pasta de atividades, trabalhos e registros dos alunos; 
 Auto-avaliação; 
 Reuniões de Conselho de Ciclo 
 Síntese do desempenho do aluno (no mínimo 03 sínteses ao ano) 

Apontar a sistemática de observação e registro do desenvolvimento dos alunos a ser realizada pelos 
professores do ciclo, com apresentação e discussão dos resultados com pais e alunos. 

 
2. Rotinas 
Para cada momento da rotina (parque, entrada / saída, merenda, laboratório pedagógico de 
informática, quadra, vivências do movimento, sala de vídeo, biblioteca, passeios e outros), definir 
finalidade, princípios e critérios de organização de uso dos diversos espaços da escola. 
Organização da rotina diária e semanal da escola para alunos, pais, professores/educadores, 
funcionários e comunidade. 
 
IV. BIBLIOGRAFIA
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UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO: 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO – LINHA DE PESQUISA: GESTÃO DE POLÍTICAS EM 
EDUCAÇAO - MESTRANDA DEISE DE OLIVEIRA DA SILVA. 

(pesquisa realizada com coordenadores de serviço educacional, diretores e assistentes 
pedagógicos) 

Esta pesquisa tem como objetivo refletir e analisar sobre o tema “Projeto Político Pedagógico” 
É importante deixar claro que todos os dados da pesquisa serão utilizados somente para fins 

acadêmicos ou científicos e com o consentimento devido dos participantes, não havendo 
intenção em utilizar nenhum dado que coloque as pessoas em risco ou prejuízo da sua imagem. 

 
1- Como a Secretaria de Educação do Município de Santo André, ao longo desses anos 

(1997 a 2008), contribuiu para a elaboração e execução do projeto político pedagógico 

das escolas?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2- Em que a elaboração conjunta do projeto político pedagógico contribuiu para que as 

escolas construíssem relações democráticas? Dê a sua opinião por escrito. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Nome__________________________________________ 

Cargo que ocupa ________________________________ 
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UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO: 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO – LINHA DE PESQUISA: GESTÃO DE POLÍTICAS EM 

EDUCAÇAO - MESTRANDA DEISE DE OLIVEIRA DA SILVA. 
(pesquisa realizada com os professores) 

 
Esta pesquisa tem como objetivo refletir e analisar sobre o tema “Projeto Político Pedagógico” 
É importante deixar claro que todos os dados da pesquisa serão utilizados somente para fins 

acadêmicos ou científicos e com o consentimento devido dos participantes, não havendo 
intenção em utilizar nenhum dado que coloque as pessoas em risco ou prejuízo da sua imagem. 

 

1- Você participa da elaboração do projeto político pedagógico da escola? Descreva 

em poucas palavras como se dá a sua participação. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2- Que resultados positivos, do seu ponto de vista, podem ser constatados com a 

prática da elaboração conjunta do projeto político pedagógico? Aponte os resultados 

que constata, tecendo comentários sobre eles. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3- De que forma o projeto político pedagógico contribui para a melhoria da qualidade 

do ensino? Escreva um pequeno texto dando a sua opinião. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4- Do seu ponto de vista, em que o projeto político pedagógico contribui para quebrar 

as relações autoritárias? Justifique em um pequeno texto o porquê da sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Nome __________________________________________ 
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