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De tão usada na atualidade, a palavra participação 
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aproveitada. Mas o que ó participar? É ser parte, 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a participação, na gestão de uma 

escola municipal de Belo Horizonte, dos alunos, pais, professores, funcionários, 

moradores e organizações sociais da região, a partir das expectativas contidas 

nos documentos do Programa Escola Plural e a repercussão desta nos 

processos escolares. 

Entendendo que o Programa Escola Plural sugere um trabalho coletivo, em que 

os diversos segmentos da escola podem, de alguma maneira, interferir na 

gestão escolar, esta dissertação procurou observar como tem ocorrido a 

participação desses segmentos em uma escola da Rede Municipal de Belo 

Horizonte, partindo do pressuposto de que participação é conquista. Assim 

sendo, a participação é uma forma de poder, em constante construção, capaz 

de levar as pessoas, nela envolvidas, à autopromoção, ou seja, a superarem 

situações de dominação e assistencialismo. 

A abordagem metodológica caracterizou-se por um estudo de caso, com o foco 

nas relações dos segmentos que compõem a escola no processo de gestão 

escolar. O trabalho de campo foi desenvolvido durante o ano de 2002, de 

janeiro a junho, e os procedimentos para a coleta de dados foram a 

observação, a entrevista e a análise documental. 

Destaca-se, nas análises, o caráter complexo e multifacetado do movimento de 

implantação do Programa Escola Plural, revelador de um processo marcado 

tanto por transformações como por permanência de aspectos fundamentais da 

antiga lógica escolar. No que diz respeito à participação da comunidade 

escolar, o estudo revela a necessidade de construção de espaços 

verdadeiramente participativos, tanto no interior da escola pesquisada, como 

na relação dessa com os órgãos técnicos da Administração Municipal de Belo 

Horizonte. 

Palavras-chave: Educação - Belo Horizonte; Escola Plural; 

Administração Participativa 



ABSTRACT 

This work has as objective to observe the participation in the management of a 

puplic school of Belo Horizonte, pupils, parents, teachers, employees, 

inhabitants and social organizations of the region, analyzing the expectations 

contained in documents of the "Programa Escola Plural" and its repercussion in 

the school processes. 

Understanding that the "Programa Escola Plural" suggests a collective work, 

where different segments of the school can - in some way - intervene with the 

school management, this work tried to observe how the participation of these 

segments is occurring in a school of the Municipal Net of Belo Horizonte. This 

research is based on the belief that participation is a conquest and also a form 

of power, therefore, it is a way of being able, in constant construction, capable 

of taking people, involved in it, to self-promotion, in other works, to surpass 

situations of domination and assistance. 

The broach method was characterized by a case study, with the focus in the 

people's relations facing the school process. The field-work was conducted 

during the year 2002, from January !o June, and procedures for the collection of 

data were observation, interview and the documentary analysis. 

It is distinguished, in the analyses, the complex and multifaceted character of 

the movement of implantation of the "Programa Escola Plural", revealing a 

process marked by transformations and also by permanence of basic aspects of 

the old school logic. About the participation of the school community, the study 

discloses the necessity to construct places where participation is taken serious, 

as much in the interior of the researched school, as in the relation of this school 

with the technical agencies of the Municipal Administration of Belo Horizonte. 
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... participação é o processo histórico de conquista 
da autopromoção. É a melhor obra de arte do homem 
em sua história, porque a história que vate a pena é a 
participativa, ou sela, com o teor menor possível de 
desigualdade, de exploração, de mercantitização, de 
opressão. No cerne dos desejos políticos do homem 
está a participação, que sedimenta suas metas 
eternas de autogestão, de democracia, de liberdade, 
de convivência. 

Pedro Demo 
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1 INTRODUÇÃO 

A luta peio alcance de uma escola pública que consiga 

dotar a população de um mínimo de saber compatível 

com uma vida decente não é responsabilidade desta ou 

daquela pessoa ou instituição, mas de todos os cidadãos 

de uma sociedade civilizada. 

Vitor Henrique Paro 

A afirmativa de Vitor Henrique Paro remete-nos para o tema central deste 

trabalho, quando adverte que a escola pública "é responsabilidade de todos os 

cidadãos de uma sociedade civilizada." (PARO, 2000, p. 332) 

Essa forma de enxergar a gestão da educação é recente para nós brasileiros. 

Ela tem o seu marco na década de 1980, com o processo de abertura política e 

pela conseqüente intensificação dos movimentos sociais, no qual a educação 

esteve inserida. A partir daí assiste-se a um esforço, por parte de muitos 

educadores e alguns governantes, para conduzir a educação dentro de 

princípios mais democráticos. 

Alguns estudos apontam a escola como o núcleo para o desenvolvimento 

dessa prática transformadora e revelam algumas medidas implementadas no 

nível do sistema educacional de ensino. Autores como Mendonça, (2000); 

Hora, (2000); Prais, (1990), entre outros, pesquisaram experiências 

vivenciadas em alguns estados e municípios que adotaram a participação da 

comunidade como uma ferramenta viável para a gestão democrática e 

participativa da educação. 
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Nesta pesquisa pretendemos analisar a participação da comunidade na 

implementação de uma política pública, conhecida como Programa Escola 

Plural, desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - (PBH), que 

propõe organizar a educação neste município, a partir da gestão democrática 

da escola, enfocando a participação coletiva nas suas ações. O objetivo foi 

analisar a efetiva participação da comunidade escolar, após a implantação do 

Programa Escola Plural, em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Belo 

Horizonte - (RMEBH), que aqui denominamos de Escola Municipal Alda 

Galdino Gomes - (EMAGG). 

Para o propósito deste estudo entendemos como comunidade escolar o 

conjunto formado pelos profissionais da escola, pais, alunos, famílias e outras 

instituições que, por estarem no âmbito regional servido por uma determinada 

escola, ou por terem fácil acesso físico a ela, são usuários, efetivos ou 

potenciais, de seus serviços. E participação como o processo histórico de 

conquista da autopromoção do indivíduo e do seu grupo. 1 

Como funcionária da Secretaria Municipal de Planejamento - (SMPL), estive 

atenta à forma que o governo, que assumiu a PBH desde o ano de 1993, veio 

conduzindo a política educacional do Município. Os dados concretos a que até 

então tinha acesso reportavam às intenções para a educação. Refiro-me aqui 

aos documentos e publicações específicas da PBH, sobre os princípios e 

diretrizes para a educação municipal no Programa Escola Plural. Além desses 

tinha acesso a dados orçamentários, pela função que exerço na PBH. Optei 

por tentar conhecer a dinâmica do processo de implementação do Programa 

Escola Plural, na prática, buscando analisar como a comunidade escolar 

participa do mesmo. 

1 Para a definição dos conceitos de comunidade e participação, buscamos suporte nas obras: 
Paro, (2000); Demo, (1998). Ao conceito de comunidade, atribuído por Paro, fizemos o 
acréscimo de outros sujeitos participativos. E para o conceito de participação, concordamos 
com os mesmos autores e tivemos a preocupação de analisá-lo como estratégia que favorece 
a tomada de decisão na escola. 
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A pesquisa foi desenvolvida em dois momentos. O primeiro teve um caráter 

bibliográfico, no qual procuramos aprofundar o estudo da temática, buscando 

suporte na literatura que trata de princípios e fundamentos da participação e da 

gestão democrática da educação. Após esse momento de pesquisa 

bibliográfica, já com algum material compilado e sabendo que, para o objetivo 

pretendido, a estratégia mais apropriada seria o estudo de caso, buscamos 

identificar na RMEBH uma escola que funcionasse segundo a concepção do 

Programa Escola Plural. Para a identificação da escola que melhor se 

adaptasse a nossa proposta, contamos com o auxílio do ex-diretor da Gerência 

Regional de Educação - Pampulha - (GERED - PA), que elogiou o trabalho que 

vinha sendo feito na EMAGG, tendo em vista os princípios do Programa 

Escola Plural. 

Assim, passamos para o segundo momento. Contatamos, imediatamente, a 

Diretora da Escola. Ela nos recebeu com muita alegria e expressou satisfação 

em saber que a EMAGG havia sido selecionada para realização de uma 

pesquisa. 

Para o desenvolvimento do trabalho de campo, decidimos estruturá-lo em duas 

etapas. Na primeira etapa, dedicamos maior atenção à pesquisa documental. 

Assim, procuramos nos inteirar dos registros da escola e dos documentos 

complementares do Programa Escola Plural, a que ainda não tínhamos tido 

acesso, sem perder de vista a observação do cotidiano escolar. Na segunda 

etapa, passamos a interagir mais com os profissionais, alunos e moradores da 

proximidade da escola, buscando observar, nas suas práticas cotidianas, a 

compreensão que tinham do Programa e como eles se relacionavam com a 

escola. 

Nessa etapa, colhemos as demais informações que deram suporte à pesquisa. 

Foram entrevistados 15 profissionais da escola (Diretora, Vice-Diretora, um 

Professor-Coordenador, dois Técnicos Superior de Ensino, seis Professores, 

uma Secretária e três Auxiliares de Serviços), nove alunos, quatro pais de 
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alunos, dois moradores residentes próximo à escola e dois representantes do 

Colegiado. Consideramos a entrevista semi-estruturada, mediante roteiro 

prévio, como a técnica mais apropriada para o nosso propósito. Para a seleção 

dos entrevistados, optamos pelas pessoas mais antigas na escola, além da 

direção e outros quatro integrantes da Coordenação Pedagógica. As 

entrevistas com os profissionais e os alunos foram realizadas na escola e as 

demais, nas respectivas residências das pessoas. As entrevistas foram 

gravadas e transcritas. 

Durante o trabalho de campo procuramos estar presente, sempre que possível, 

nas reuniões e eventos ocorridos na escola, com o objetivo de recolher o maior 

número possível de impressões do processo de gestão da escola. 

Este trabalho está organizado em seis capítulos. Neste primeiro capítulo, 

introduzimos a presente dissertação e discorremos sobre a estrutura da 

mesma. No segundo capítulo, fizemos uma breve discussão acerca do conceito 

de participação, procurando resgatar sua origem. Para isso recorremos a uma 

literatura que versa sobre a gestão participativa nas empresas e seu 

desenvolvimento ulterior na educação. Em seguida apresentamos o conceito 

de participação, formulado por alguns autores, que utilizamos ao longo deste 

estudo. 

No terceiro capítulo, enfocamos a participação, como uma estratégia que foi 

ganhando espaços na gestão da educação a partir da década de 1980. 

Procuramos, assim, fazer uma retrospectiva histórica da reconstrução do 

processo democrático, a partir da organização dos profissionais da educação e 

apresentar as suas conquistas, refletidas na legislação da educação e do 

ensino. 

No quarto capítulo, explicitamos os princípios e fundamentos do Programa 

Escola Plural. Nele procuramos identificar a concepção de organização e 

gestão escolar, presentes nos documentos da PBH, e observar os 
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procedimentos administrativos propostos pelo Programa para a reorganização 

das escolas da RMEBH. 

O quinto capítulo é dedicado à apresentação e análise da EMAGG. 

Procuramos discutir a implantação e a implementação do Programa Escola 

Plural, com destaque para os procedimentos de participação da comunidade 

escolar, adotados pela escola a partir de 1995 até o mês de maio de 2002, 

período em que se encerrou a pesquisa de campo. 

O sexto capítulo traz algumas considerações finais sobre o estudo realizado. 

Contudo, entendemos que outros trabalhos poderão dar prosseguimento ao 

que começamos. Então, deixamos aqui o resultado das análises efetuadas, a 

partir dos dados coletados, acreditando que a comunidade escolar da EMAGG 

possa utilizá-lo, para a reflexão dos processos participativos existentes hoje e 

possíveis no amanhã. 



Por mais iluminada que seja a descoberta de uma 
verdade ou por mais consciente e oportuna que seja 
uma tomada de decisão individual, se não 
socializada, ela corre o risco de morrer com quem a 
descobriu ou ter a dificuldade de ser implementada 
na prática. 

José Eustáquio Romão 
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2 A PARTICIPAÇÃO 

0 objetivo deste capítulo ó apresentar uma breve discussão acerca do conceito de 

participação, procurando resgatar sua origem na empresa e na educação e explicitar o 

conceito de participação que utilizamos ao longo deste trabalho. 

2.1 Origem da Participação 

Discorrer sobre a origem da participação demanda um tratamento histórico detalhado 

do tema, além de envolver inúmeras polêmicas quanto ao seu conceito e aplicação, 

porém não é pretensão deste trabalho realizar tal tarefa. Nosso objetivo é situar a 

participação, ainda que rapidamente, a partir de duas matrizes: a primeira, na Teoria 

Geral da Administração, devido à sua influência na administração escolar (FÉLIX, 

1986); (RIBEIRO, 1985) e a segunda, no movimento renovador da educação, visto ter 

sido precursor nas lutas pela universalização e gratuidade do ensino. 

2.1.1 Administração participativa na empresa 

Na ciência da administração encontramos os primeiros sinais da gestão participativa, a 

partir da influência da poUtlca de relações humanas sobre o convívio dos operários de 

fábrica. (TRAGTENBERG, 1980, p. 27) Essa ideologia administrativa teve início por 

ocasião da Segunda Guerra Mundial e se estendeu a um contingente de mais de 2 

milhões de operários até 1960. 

As empresas introduziram as dinâmicas de grupos, como processo facilitador da 

tomada de decisões, nos locais onde não haviam operários sindicalizados. Eram 

formados comitês conjuntos1 (reunião de administradores e mão-de-obra das 

empresas), onde administradores e operários discutiam problemas relacionados à 

produção. Essa estratégia deixava nos operários a sensação de serem importantes 

1 Maiores detalhes no que se refere à organização de Comitês Conjunto de empresas podem ser 
adquiridos em (TRAGTENBERG, 1980), onde o autor relata as experiências ocorridas nos E.U.A, 
Bélgica e Alemanha, no início do século passado. 



para a gestão das empresas, como também, favorecia o controle dos administradores 

sobre grupos e indivíduos. O controle tinha o propósito de inibir as relações sociais 

espontâneas, entre os operários, e provocar relações formais, segundo o interesse das 

empresas. 

"Na empresa norte-americana onde a acumulação e reprodução 
ampliada do capital foram realizadas, o fator humano começa a 
ter status. Tem-se o surgimento da Escola de Relações Humanas 
de Mayo, como resposta intelectual a um sistema 
industrial onde a alta concentração do capital fora traduzida na 
formação de grandes corporations, em que as formas de 
regulamentação da força de trabalho do operário efetuadas por 
via autoritária direta (esquema Taylor - Fayol) cedem lugar à sua 
exploração de forma indireta..." (TRAGTENBERG, 1977, p. 197) 

Segundo Félix (1986) a introdução do princípio da delegação de responsabilidade e da 

descentralização como estratégia para motivação do trabalhador, atribuído pela Escola 

de Relações Humanas, implicou numa re-centralização do poder, criando condições de 

controle da direção superior sobre os escalões intermediário e inferior. A intenção foi 

proletarizar também o escalão intermediário e formar um staff altamente especializado, 

que teria como funções básicas a organização, planejamento e o poder de elaboração 

das informações, segundo os mandos da direção superior. 

Essa forma de participação, como estratégia de gestão, foi implantada em empresas 

dos Estados Unidos, no início do século passado. Sua utilização, como ferramenta de 

gestão justificou-se, naquele momento, para se contrapor ao sindicalismo que vinha 

conquistando espaços junto às classes operárias, e que de uma certa forma, interferia 

no clima organizacional das empresas. 

"Com as propostas da Escola de Relações Humanas são 
introduzidas novas formas de ajustamento da organização ao 
processo produtivo, criando novas formas de subordinação do 
trabalhador, uma vez que, com o crescimento do capitalismo dá-
se a organização dos trabalhadores. À Empresa convém 
encontrar uma forma de neutralizar a ação sindical, ao mesmo 
tempo em que aumenta a produtividade, reduzindo os custos 
para enfrentar a concorrência no mercado internacional." (FÉLIX, 
1986, p. 59) 

Esse breve relato evidencia o sentido enviesado atribuído à participação, já na sua 

origem, uma vez que foram utilizadas técnicas que enfatizaram uma 

pseudoparticipação dos operários e técnicos. Realça também o caráter de 
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consentimento e tutela do espaço participativo do trabalhador, bem ao gosto dos 

administradores. Para eles, a participação tinha dupla função: contribuir para a 

elevação do moral do grupo, e conseqüentemente, para o aumento da produtividade da 

empresa. 

2.1.2 Participação na gestão da educação brasileira 

No Brasil, os primeiros sinais de participação na gestão da educação 2 podem ser 

atribuídos ao Movimento de Renovação Educacional, ocorrido no início do século 

passado. Esse movimento representou a luta de educadores pela laicidade da 

educação, pela obrigação do Estado em assumir a função educadora pública e gratuita, 

pela co-educação e pela construção de um Plano Nacional de Educação. 

(ROMANELLI, 1991, p. 130) 

Os princípios e fundamentos do Movimento de Renovação Educacional tornaram-se 

públicos através do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova - documento publicado 

em 1932 -, que representou o auge das lutas contra a velha estrutura autoritária e 

elitizada do serviço educacional. O Manifesto dos Pioneiros definiu e precisou a 

ideologia dos reformadores e aprofundou os debates e a polêmica em torno da 

construção de um novo modelo de educação e ensino. 

Com uma leitura cuidadosa do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, podemos 

identificar, no seu texto, alguns elementos típicos da gestão participativa, os quais 

enfatizam a valorização do trabalho coletivo, da discussão e da busca e criação de 

novos métodos de ensino: 

"A educação nova que, certamente pragmática, se propõe ao fim 
de servir [...] aos interesses do individuo, e que se funda sobre o 
princípio da vinculação da escola com o meio social, tem seu 
ideal condicionado pela vida social actual, [...] de solidariedade, 
[...] de cooperação." (A RECONSTRUCÇÃO educacional no 
Brasil: ao povo e ao governo - manifesto dos pioneiros da 
educação nova, 1932, p. 43) 

7 A utilização do termo participação na gestão da educação, nesta parte do trabalho, não traz as 
mesmas características que atribuímos nas demais. Aqui o termo é aplicado para evidenciar, que as 
reformas que ocorreram neste período foram conquistas de classes sociais, apesar de terem sido 
formuladas por intelectuais da educação. 
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"... para que a escola possa fornecer aos "impulsos interiores a 
occasião e o meio de realizar-se", e abrir ao educando, á sua 
energia de observar, experimentar e crear todas as actividades 
capazes de satisfaze-la, é preciso que ella seja reorganizada 
como um "mundo natural e social embrionário", um ambiente 
dynamico em intima connexão com a região e a communidade. 
...A escola [...] passará a ser organismo vivo, com uma estructura 
social, organizada á maneira de uma communidade palpitante 
pelas soluções de seus problemas." (A RECONSTRUCÇÃO 
educacional no Brasil..., 1937, p. 55) 

"Cada escola [...] deve, pois, reunir em tomo de si as famílias dos 
alumnos, estimulando e aproveitando as iniciativas dos paes em 
favor da educação; constituindo sociedades de ex-alumnos que 
mantenham relação constante com as escolas; utilizando em seu 
proveito, os valiosos e múltiplos elementos materiaes e 
espirituaes da collectividade e despertando e desenvolvendo o 
poder de iniciativa e o espirito de cooperação social entre os 
paes, os professores, a imprensa e todas as demais instituições 
directamente interessadas na obra da educação." (A 
RECONSTRUCÇÃO educacional no Brasil..., 1937, p. 69 - 70) 

O Movimento Reformador da educação foi importante na medida em que acirrou o 

debate em tomo da construção de uma escola pública para todos e pela sua influência 

na elaboração do projeto da Constituição de 1934. 

Os primeiros movimentos participativos na gestão da escola, de que se tem registro, 

ocorreram na década de 30, do século passado, na gestão do Professor Anísio 

Teixeira, enquanto Secretário de Educação e Cultura do Distrito Federal, quando 

alunos secundaristas assumiram a gestão de algumas escolas. 

"Em algumas escolas secundárias, o regime de self-government 
através do qual a gestão escolar era realizada pelos próprios 
alunos, organizados em conselhos, nos quais decidiam sobre 
sanções disciplinares, estímulos aos colegas retardatários, apoio 
aos menos ajustados, programas e estudos supletivos, atividades 
curriculares e extracurriculares, etc. foi lido como exercício de 
"anarquia" que em sólidas raízes no círculo familiar dos alunos, 
invertia a hierarquia da autoridade escolar, promovendo a 
desordem." (NUNES, 1992, p. 168) 

Essas iniciativas tiveram uma repercussão significativa, apesar da pouca duração, já 

que três anos após, era promulgada outra Constituição, - Constituição de 1937 - com 

o golpe de Estado que instalou o Estado Novo. (ROMANELLI, 1991, p. 152) 
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Nas décadas que se seguiram, até final de 1970, não foram registradas mudanças na 

gestão da educação, que pudessem ser consideradas como ações participativas no 

meio educacional. O Brasil, nesse período, esteve imerso na ideologia 

desenvolvimentista. Assim, a gestão da educação se configurou a partir dos princípios 

ditados pela administração científica, tornando o sistema escolar, cada vez mais, uma 

estrutura burocrática e permitindo 

"...ao Estado um controle maior sobre a educação, para adequá-
la ao projeto de desenvolvimento econômico do país, 
descaracterizando-a como atividade humana específica, 
submetendo-a a uma avaliação cujo critério é a produtividade, 
no sentido que lhe atribui a sociedade capitalista." (FÉLIX, 1986, 
p.176) 

A participação na escola, vista como presença da família para a difusão da prática 

educativa, marcou essas décadas, sempre acompanhando as concepções 

pedagógicas e abrigando orientações políticas conservadoras. Essa estratégia foi uma 

ação mais presente nos sistemas públicos de ensino, uma vez que as escolas 

particulares sempre garantiram a harmonia entre o conteúdo da ação pedagógica e os 

interesses dos setores que a elas têm acesso. 

2.2 Conceituando a Participação 

O conceito de participação tem múltiplo significado. São, com efeito, bastante 

diferentes, dependendo de quem o aplica e como é utilizado. Demo (1988, p. 18) 

conceitua participação como conquista. 

"Dizemos que participação é conquista para significar que é 
processo, no sentido legítimo do termo; infindável, em 
constante vir-a-ser, sempre se fazendo. Assim, participação é 
em essência autopromoção e existe enquanto conquista 
processual. Não existe participação suficiente, nem acabada. 
Participação que se imagina completa, nisto mesmo começa a 
regredir." 

Acrescenta, ainda que: 

"...participação não pode ser entendida como dádiva, como 
concessão, como algo já preexistente. Não pode ser entendida 
como dádiva, porque não seria produto de conquista, nem 
realizaria o fenômeno fundamental da autopromoção; seria de 
todo o modo uma participação tutelada e vigente na medida 
das boas graças do doador, que delimita o espaço permitido. 
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Não pode ser entendida como concessão, porque não é 
fenômeno residual ou secundário da política social, mas um 
dos seus eixos fundamentais; seria apenas um expediente para 
obnubilar o caráter de conquista, ou de esconder, no lado dos 
dominantes, a necessidade de ceder. Não pode ser entendida 
como algo preexistente, porque o espaço de participação não 
cai do céu por descuido, nem ó o passo primeiro." (DEMO, 
1988, p. 18) 

De acordo com o autor, as práticas participativas devem levar à autopromoção, ou 

seja, devem proporcionar aos indivíduos a autogestão, ou pelo menos a co-gestão 

de suas necessidades "com vistas a superarem a situação assistencialista de 

carência de ajuda." (DEMO, 1988, p. 67) 

Neste ponto, está o aspecto mais conflitante das práticas participativas, ou seja, a 

presença do fenômeno da dominação, considerando que sempre existem grupos 

minoritários, que para se manterem no poder sobrepõem-se aos majoritários, e para 

tanto, utilizam instrumentos e pessoas (técnicos e agentes comunitários) que possam 

garantir a manutenção de seus privilégios e a legitimidade de suas ações. Assim, para 

eles, a participação como ferramenta metodológica é sempre bem vinda, desde que 

seja consentida e tutelada. 

Não queremos dizer que os trabalhos dos técnicos e agentes comunitários não sejam 

importantes no interior da sociedade. Porém suas atuações devem preservar, garantir e 

encaminhar as reais demandas dos grupos sociais e não escamoteá-las e controlá-las 

a favor dos interesses de um grupo dominante. Muito antes pelo contrário, eles são 

importantes como elementos articuladores, incentivadores e facilitadores das ações. 

Demo (1988, p. 66) afirma, ainda, que a participação é algo comum a todas as 

políticas sociais redistributivas e é vista como uma metodologia eficaz pelas 

instituições. Ela está revestida de inúmeras facetas que devem ser percorridas nos 

processos participativos comprometidos com a democracia social e política. 

Assim, Demo (1988, p. 67) enumera sete objetivos para a participação: o primeiro é a 

autopromoção, considerada como o fenômeno primordial de uma política social. A 

autopromoção "... consiste na característica de uma política social centrada nos 

próprios interessados, que passam a autogerir ou pelo menos a co-gerir a 
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satisfação de suas necessidades, com vistas a superar a situação 

assistencialista de carência de ajuda." 

Dessa forma, a autopromoção deve ser vista como a condição primeira e necessária 

para que de fato ocorram poJíticas sociais voltadas às necessidades dos interessados. 

Se os indivíduos passam a ter consciência de que as políticas residualistas, 

compensatórias e emergenciais não constituem alternativas solucíonadoras e que só 

fazem fortalecer o poder das classes hegemónicas sobre os pobres, temos aí o 

primeiro passo no sentido de saírem do contexto de meros receptores de políticas 

sociais. Em seguida, a participação deve conduzir os indivíduos à busca e 

manutenção da satisfação de suas necessidades e estimulá-los a construção de 

soluções estruturais capazes de tirá-los do estado de temporariedade e incerteza. 

O segundo se refere à realização da cidadania, entendendo este termo como "... 

qualidade social de uma sociedade organizada sob a forma de direitos e deveres 

majoritariamente reconhecidos." (DEMO, 1988, p. 70) 

Demo chama a atenção para a importância da organização da sociedade como 

elemento de construção da cidadania, uma vez que a sociedade organizada passa a 

possuir maior relevância social, capacidade de mobilização e de transformação, porém 

adverte para a presença da "unidade de contrários" que circunda nos contextos 

democráticos. Do lado dominante investe-se muito na inculcação da idéia de que a 

ordem vigente é legítima e não deveria ser ameaçada, enquanto do lado dos desiguais 

mantêm-se as lutas para mudar este estado de dominação. 

Diante deste conflito é que a participação deve ser mantida e exercitada, de forma a 

proporcionar aos indivíduos a aprendizagem da construção da cidadania, que é 

identificada pelo autor como "...aquela que sabe tomar consciência das injustiças, 

descobre os direitos, vislumbra estratégias de reação e tenta mudar o rumo da 

história." (DEMO. 1988, p. 71) 

A implementação das regras democráticas do jogo é o terceiro objetivo. Nele, Pedro 

Demo (1988, p. 71) adverte para a importância da participação como exercício 

democrático e afirma que é através dela que: 
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"...aprendemos a eleger, a deseleger, a estabelecer rodízio no 
poder, a exigir prestação de contas, a desburocratizar, a forçar 
os mandantes a servirem à comunidade [...] sobretudo, 
aprendemos que é tarefa de extrema criatividade formar 
autênticos representantes da comunidade e mantê-los como 
tais." (DEMO, 1988, p. 71) 

O controle do poder e o controle da burocracia constituem o quarto e quinto objetivos, 

respectivamente. A sociedade organizada, e acima de tudo ciente de sua 

cidadania, estará em melhores condições de controlar o poder, exigindo de/e a 

prestação de contas, lisura em procedimentos administrativos e financeiros, 

abertura de canais participativos e a prestação de serviços condizentes com as 

reais necessidades da população. 

Não é mais realista aceitar o controle do poder e da burocracia somente exercido de 

cima para baixo. No passado, esta prática foi responsável pela manutenção dos 

regimes autoritários, que afirmavam fazer "o melhor" para o povo. Hoje é necessário o 

exercício de formas de poder que garantam um diálogo mais próximo e transparente 

entre o governo e o povo. 

O sexto objetivo é a negociação que pode ser considerada como a metodologia 

fundamental dos processos participativos. Através da negociação é que os conflitos 

serão colocados em discussão e poderão atingir patamares que permitam a 

convivência entre as partes e a realização relativa dos interesses específicos. 

Porém é interessante ressaltar que para ocorrer este estágio de negociação é 

necessário um ambiente de abertura democrática, onde as partes exercitem o diálogo 

como princípio e nunca a imposição da vontade de alguns ou do poder. O resultado da 

negociação deverá ser o compromisso mútuo. 

A cultura democrática é o sétimo objetivo da participação, definido por Demo. É 

considerada essencial, na medida em que permite que a sociedade assuma o 

conceito de cultura como processo de identificação comunitária. Uma vez assimilado, 

a comunidade torna-se mais capaz de fazer cumprir os seus direitos e deveres. Os 

valores construídos se institucionalizarão, tornando os indivíduos mais coesos frente 

aos seus objetivos, o que dificultará a interferência de agentes externos, como o 

governo ou o mercado. 
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Coerente com as matrizes utilizadas por Demo (1988) , Bordenave define a 

participação como: 

"...o caminho natural para o homem exprimir sua tendência 
inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar 
a natureza e o mundo. Além disso, sua prática envolve a 
satisfação de outras necessidades não menos básicas, tais 
como a interação com os demais homens, a auto-expressão, o 
desenvolvimento do pensamento reflexivo, o prazer de criar e 
recriar coisas e, ainda, a valorização de si mesmo pelos 
outros." (BORDENAVE, 1994, p. 16) 

Afirma, ainda, que a participação pode ser implantada tanto com objetivos de liberação 

e igualdade quanto para a manutenção e controle. Para explicar esta dualidade ele 

atribui duas bases para a participação: a instrumental e a afetiva. A instrumental é 

aquela usada por organismos oficiais e que permite a manifestação popular para o 

encaminhamento de suas políticas. A base afetiva é considerada como algo natural do 

homem e que está relacionada com suas necessidades, considerando que "... 

participamos porque sentimos prazer em fazer coisas com outros..." (BORDENAVE, 

1994, p. 16) 

A base instrumental se constitui em uma estratégia para o enfrentamento das 

situações de conflito. Nas administrações públicas é freqüentemente usada diante da 

escassez de recursos ou para referendar programas e propostas que não tiveram, na 

sua construção, a contribuição direta do grupo interessado. Nestes casos, os cidadãos 

são chamados a opinar, o que vem garantir, de uma certa forma, a face política da 

administração. 

Bordenave (1994, p. 30 -34) atribui graus para classificar os tipos de participação. O 

menor grau é o da prestação de informações sobre decisões e atos já concretizados 

pelos dirigentes. Nele, os dirigentes promovem o balizamento das reações das pessoas 

informadas, o que pode ou não, influenciar na tomada de suas decisões. 

Um segundo grau é a consulta facultativa ou obrigatória, que consiste na solicitação de 

críticas, sugestões ou dados para a solução de problemas. Em ambos os casos, a 

decisão final cabe ao dirigente. 
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Um grau mais avançado de participação é a elaboração de recomendações, inclusive 

para a formulação de políticas, programas e projetos: neste caso as medidas 

sugeridas pela base poderão ser aceitas ou rejeitadas, e o dirigente é obrigado a 

analisá-las e justificar a sua decisão. Estamos diante do regime de cooperação. 

Num grau superior está a co-gestão ou co-decisão: que é a decisão compartilhada. Em 

geral, esse grau de participação efetiva-se através dos órgãos colegiados paritários 

com poderes deliberativos ou executivos. 

Como grau intermediário superior está a delegação : a autoridade transfere para os 

membros espaços antes reservados aos dirigentes, porém demarca limites e campos 

de atuação para aqueles. Dentro dos espaços previamente definidos, os delegados 

agem livremente, podendo atingir o nível das decisões. 

O grau mais alto de participação é a autogestão: nele o grupo tem liberdade e 

autoridade para determinar os objetivos, escolher e dispor sobre os meios e 

estabelecer o controle sobre os resultados. 

Tanto para Bordenave (1994) quanto para Demo (1988), a participação se constitui em 

um mecanismo da democracia política, ou seja, através da participação os cidadãos 

podem interferir, intensa e cotidianamente, nas questões de interesse coletivo e na 

vida da sociedade. Dessa forma, afirmam que os cidadãos saem da condição de objeto 

das políticas e passam a se constituir sujeito delas, porém não descartam a existência 

de formas mais periféricas de participação. 

Para Mendonça a participação se manifesta, no âmbito da sociedade, em pelo menos 

três níveis: 

"Em primeiro lugar. No nível macrossocíetal, isto é, no âmbito da 
sociedade civil e seus processos de organização; em segundo, 
na esfera da relação dos cidadãos, usuários e contribuintes, bem 
como a Administração Pública em geral; em terceiro, no espaço 
das empresas, tendo como foco a participação do empregado no 
processo de tomada de decisão." (MENDONÇA, 1992, p. 152) 

A categorização apresentada pelo autor afirma que a participação é uma forma de 

relação que ocorre tanto na esfera privada quanto na pública. As relações 

participativas no interior da empresa podem possuir dimensões financeiras 
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(participação nos benefícios, através de prêmios ou no capital da empresa) e 

dimensões humanas (diálogo, participação nas decisões e outras formas de 

envolvimentos dos empregados). 

"Habitualmente, as formas gerenciais ditas de gestão 
participativas são principalmente técnicas desenvolvidas pela 
empresa para reforçar os objetivos organizacionais de 
produtividade e mecanismos informais, ou não-
institucionalizados, de regulação de conflitos." (Melo, 1994, p. 11) 

Na atualidade o termo participação vem sendo usado com um sentido distorcido, como 

uma panaceia para todas as dificuldades de uma sociedade que se pretende 

democrática. Às vezes para denominar o envolvimento de pessoas em ações de 

interesse coletivo, às vezes para referendar decisões já tomadas nos níveis centrais, 

ou ainda para referenciara cooperação de pessoas em atividades diversas, com realce 

para aquelas que estão relacionadas com o poder público. 

Esse tom vago tem levado pesquisadores, professores, agentes públicos e outras 

pessoas envolvidas em processos participativos a dedicarem maior atenção ao seu 

estudo e buscarem a construção de uma teoria que possa melhor esclarecer seu 

conceito e as variáveis de sua aplicação. Assim, para uma maior aproximação do 

nosso objeto de pesquisa, conceituaremos a participação popular, identificando a 

participação da comunidade na gestão da educação. 

2.2.1 Participação popular 

Na relação entre o Estado e a sociedade, o discurso que é atribuído à participação 

vincula-se à construção do Estado democrático. Neste caso f a estrutura organizativa 

da participação apresenta um desenho onde os indivíduos utilizam espaços sociais que 

permitem o debate, a análise e a construção de propostas. Quando estes espaços 

propiciam e atingem o nível da tomada de decisões, podemos considerá-los como 

participativos. Caso contrário, não passam de um engodo político. 

"Quando se fala em participação dos cidadãos deve se enfatizar 
que se trata de intervenção na vida pública com uma motivação 
social concreta que se exerce de forma direta, e de um método 
de governo baseado num certo nível de institucionalização das 
relações Estado/sociedade." (JACOBI, 1994, p. 7) 
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A conceituação presente nos estudos de um outro autor (SANI, 1977) chama a atenção 

para o fato de que o termo participação acomoda variadas interpretações "...já que se 

pode participar, ou tomar parte nalguma coisa, de modo bem diferente, desde a 

condição de simples espectador mais ou menos marginal à de protagonista de 

destaque." (SANI, 1977, p. 888) Assim, este autor, apresenta três níveis para a 

participação política: 

1o) presença - é a forma mais elementar de participação. Nela o 

indivíduo apenas comparece a reuniões, encontros, 

assembléias, sendo portador de um comportamento 

passivo ou receptivo e não contribui nas tomadas de 

decisões; 

2o) ativação - esta forma de participação é muito comum em 

obras de proselitismo, podendo ser realizada por 

delegação ou mesmo por iniciativa do próprio indivíduo, 

em caráter permanente ou temporário. A ativação 

também está presente a partir do envolvimento em 

campanhas eleitorais e manifestações de protestos; 

3 o) participação - reporta a "...situações em que o indivíduo contribui 

direta ou indiretamente para uma decisão política." 

Quando direta, somente poderá ser exercida em 

contextos políticos muito restritos, e indireta, através 

da representação política. (SANI, 1977, p. 888) 

Ainda, segundo o autor, o uso do termo participação política é muito variado, podendo, 

até mesmo, possuir características específicas conforme uma determinada realidade. 

Assim, afirma que a tipologia de uma participação política estruturada para uma 

sociedade desenvolvida, ou para regimes políticos pluralistas, dificilmente poderá ser 

utilizada com êxito em sociedades menos desenvolvidas ou em regimes autoritários. 

(SANI, 1997, p. 889) 

Esse mesmo autor ainda observa que, nas democracias ocidentais, o termo ó usado 

para designar uma série de atividades: 

"...o ato do voto, a militância em um partido político, a participação 
em manifestações, a contribuição para uma certa agremiação 
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política, a discussão de conhecimentos políticos, a participação 
num comício ou numa reunião de seção, o apoio a um determinado 
candidato no decorrer da campanha eleitoral, a pressão exercida 
sobre um dirigente político, a difusão de informações políticas e por 
aíalém."(SANI, 1977, p. 888) 

O que temos visto no Brasil, nos últimos anos, está muito próximo da ativação e da 

presença, considerando a definição atribuída por Sani (1977). Os movimentos 

sindicais, associações de moradores, de classes e de defesa dos consumidores, 

organizações não-govemamentais de todo tipo, conselhos locais e regionais, 

ambientalistas, religiosos, empresários entre outros, vêm mostrando uma forma 

esporádica de participação, que não garante, na maioria das vezes, a 

institucionalização da participação em seu sentido amplo. Manifestações dessa 

natureza deixam-nos a impressão de que ocorreu apenas um alargamento dos 

espaços democráticos, concedidos pelos dirigentes políticos, ou que a participação se 

dá apenas nos momentos de eleições e diante de questões específicas. 

Não pretendemos afirmar que esses espaços participativos, mesmos os concedidos ou 

esporádicos, sejam prescindíveis, pois consideramos o seu aspecto educativo para o 

desenvolvimento da consciência participativa dos indivíduos e dos grupos sociais 

envolvidos. Mas que o atual momento político nacional tem pela frente o desafio da 

participação para além das eleições e da simples presença dos cidadãos nos 

movimentos sociais. 

2.2.2 Participação da comunidade na gestão da educação e da escola 

Sposito (2001), discorrendo sobre a gestão democrática da educação e a participação 

popular, afirma que a participação dos pais, moradores, movimentos populares e 

sindicais tem sido considerada por educadores e forças progressistas como um dos 

caminhos para a efetiva democratização do ensino público. A autora alerta que para 

atingirmos a democratização da educação faz-se necessária a explicitação clara de 

três pressupostos. São eles: 

1 °) o caráter público da atividade educativa que é mantida pelo Estado -

onde o clientelismo, a subordinação aos interesses privados de 

pessoas e grupos e as vantagens e ganhos imediatos em detrimento 
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de propostas mais amplas devem ceder lugar para a transparência de 

ações e interferência da comunidade nos processos decisórios; 

2 o) o caráter da participação - deve-se considerar a participação "Mais do 

que 'integração da escola com a família e a comunidade' ou 

'colaboração dos pais', é preciso entender essa presença como 

mecanismo de representação e participação política." (SPOSITO, 

2001, p. 49). Dessa forma faz-se necessário, antes de tudo, romper 

com as estruturas burocratizadas que sempre marcaram a 

organização dos sistemas educacionais brasileiros e avançar rumo a 

uma maior descentralização e autonomia; 

3 o) a constituição e organização dos atores - esse pressuposto diz 

respeito à possibilidade da comunidade interferir na tomada de 

decisões "...e, sobretudo, o reconhecimento da responsabilidade de 

competências e da diversidade de interesses das partes envolvidas." 

(SPOSITO, 2001, p. 52) 

A autora considera essencial para esse exercício democrático, que os "atores enquanto 

sujeitos coletivos" criem canais institucionalizados dentro e fora do espaço escolar. E 

acrescenta, que uQua\quer possibilidade de uma presença popular mais efetiva no 

sistema educativo exige a organização independente como sustentação e instância de 

aprofundamento dessa participação." (SPOSITO, 2001, p. 53) 

Dessa forma, o fortalecimento dos grupos constitui fundamento básico para a 

democratização do poder. De um lado, eles fomentam a consciência crítica e 

promovem o voto consciente, de outro, as associações populares podem fazer valer a 

sua força diretamente junto aos centros decisórios, quando necessário. Afinal, uma 

democracia será tanto mais legítima quanto mais for capaz de bem representar os 

vários grupos de interesses da sociedade civil. Portanto, há um amplo caminho a ser 

percorrido para incrementar o exercício da participação. 

Para o objetivo deste trabalho considera-se a participação na gestão da educação e da 

escola, como um processo de conquistas, que possibilita a comunidade contribuir na 

tomada de decisões no nível local (escola) e na construção das políticas educacionais. 

Comunidade escolar é aqui entendida como o conjunto formado pelos profissionais, 
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alunos, pais, famílias e outras instituições que, por residirem no âmbito regional servido 

por uma determinada escola, ou por terem fácil acesso tísico a ela, são usuários, 

efetivos ou potenciais, de seus serviços. Como conquistas, considera-se o processo 

histórico, que foi se constituindo, tendo surgido das necessidades, interesses e 

aspirações de um determinado coletivo social, em constante movimento, fazendo-se e 

reconstruindo-se. (DEMO, 1988, p. 18-19) 

A definição desses conceitos, como norteadores deste trabalho, não tem a pretensão 

de desconsiderar em nossa análise outros níveis de participação, que estão presentes 

no desencadear do processo de gestão na educação, ou seja, aqueles que implicam no 

envolvimento da comunidade, mas que não a conduz à tomada de decisões. Estamos 

entendendo que esses são níveis intermediários, que possibilitam o encaminhamento 

da participação, porém não a garantem. 



Quem acredita em participação, estabelece uma disputa com o 
poder. Trata-se de reduzir a repressão e não de montar a 
quimera de um mundo naturalmente participativo. Assim, para 
realizar a participação, é preciso encarar o poder de frente, 
partir dele, e, então, abrir os espaços de participação, numa 
construção arduamente levantada, centímetro por centímetro, 
para que também não se recue nenhum centímetro. 

P E D R O D E M O 
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3 A PARTICIPAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO ESCOLAR 

No final da década de 1970 e por toda década de 1980, começaram a surgir movimentos 

sociais que "...reivindicatórios a princípio, vão lentamente se politizando, ao exigir uma 

nova ordem das coisas." (CURY, 1995, p. 32). Essa mobilização teve início com a 

organização de diversos grupos sociais, que pautaram suas lutas em favor da 

democracia.1 Idêntico processo se dava com os grupos ligados à questão da educação. 

3.1 Novos Olhares para a Participação 

A organização dos profissionais da educação intensificou-se, na medida em que mais 

associações foram sendo criadas e reorganizadas, aglutinando profissionais dos 

diferentes níveis de ensino e categorias profissionais.2 Neste contexto, a luta dos 

trabalhadores da educação assume uma especificidade, no sentido de atuar na sociedade 

brasileira na busca de uma educação plenamente identificada com os princípios da 

democracia e da justiça social, não se restringindo a questões corporativas. 

"Os segmentos sociais organizados em defesa da escola pública e 
gratuita, extensiva a todos, vão denunciar o caráter centralizador 

Dentre as instituições que se sobressaíram, neste momento, podemos destacar as organizações sindicais; 
a Igreja, por sua ala progressista; diversos órgãos representativos dos setores médios, como a OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), a ABI (Associação Brasileira de Imprensa) e alguns partidos políticos. (SILVA, 
1994: 45). 

: "Os anos 80 se inauguram com a existência da ANDE (Associação Nacional de Educação), ANPEd 
(Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação) e Cedes (Centro de Estudos Educação 
e Sociedade), criados respectivamente em 1979. 1977 e 1978 [...] com a constituição de associações, 
depois transformadas em sindicatos, aglutinando em âmbito nacional, os professores dos diferentes níveis 
de ensino e especialistas nas diversas habilitações pedagógicas." (SAVIANI, 1995, p. 52) 

Em 1987, a CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) incorpora a Conafep 
(Confederação Nacional de Funcionários de Escolas Públicas), a Fenase (Federação Nacional de 
Supervisores Educacionais). "Em conseqüência, ascende a dois milhões o número de professores, 
especialistas e funcionários das escolas públicas de 1° e 2° graus representados pela CNTE." (SAVIANI, 
1995, p. 52) 

Em 1981, sessenta e sete associações de professores do ensino superior fundam a ANDES (Associação 
Nacional de Docentes do Ensino Superior). "Após a Constituição de 1988, que retirou a restrição à 
sindicalização de funcionários públicos, a tendência dessas entidades foi de transformar-se em sindicatos, 
filiando-se por sua vez, a uma central nacional, via de regra, a CUT (Central Única dos Trabalhadores)." 
(SAVIANI, 1995, p. 52) 
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dos planejamentos globais que refletiam o padrão autoritário da 
política estatal. Reivindicando a ampliação do direito à educação, 
ainda limitado a oito anos de escolaridade pública e gratuita aos 
indivíduos entre 7 e 14 anos, tais segmentos proporão a extensão 
da educação para o conjunto da população." (OLIVEIRA, D. A. 
1999, 72) 

Inicialmente os profissionais estavam organizados em dois vetores: um que se 

preocupava com questões de natureza político-social e outro, que expressava a 

insatisfação quanto às questões económico-corporativas. O primeiro vetor, representado 

pelas entidades académico-científicas, expressou sua preocupação com a criação de 

uma escola pública de qualidade, através de diversas publicações e realizações de 

encontros, congressos e reuniões. O segundo, indignado com as condições de trabalho e 

o baixo salário da categoria, representado por diversas entidades sindicais, manifestou-se 

através das sucessivas greves, assumindo, posteriormente, também as questões político-

sociais. (SAVIANI, 1995, p. 53) 

Apesar da análise feita por Saviani (1995) encontrar coro em outros autores à época, 

fazendo hoje uma retrospectiva do avanço que se teve em torno de conquistas 

importantes na educação pública pode-se observar que muitas delas tiveram origem no 

movimento sindical. Por isso ó necessário considerar que o primeiro aspecto, ressaltado 

por Saviani, não se restringia a questões corporativas, pois os profissionais da educação 

ao lutar por isso ( eles lutaram por uma escola melhor, uma escola pública, gratuita e de 

qualidade. (CUNHA, 1991, p. 74) 

As primeiras respostas às reivindicações dos educadores vieram com a eleição de 1982. 

A vitória das oposições 3 favoreceu as nomeações de educadores comprometidos com a 

construção de uma escola pública democrática para vários cargos de comando nos 

Conselhos e Secretarias de Educação, naqueles estados onde os governadores estavam 

sensibilizados com as novas propostas para a educação. 

3 As oposições foram as grandes vencedoras nas eleições legislativas, fazendo 5 1 % dos deputados 
federais e 35% dos senadores. Elas conseguiram eleger 10 dos 23 governadores, entre eles os dos estados 
mais populosos, mais forte economicamente e de maior influência política: São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Paraná. (CUNHA, 1991, p. 107) 
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Dessa forma, as iniciativas para a aproximação de uma gestão democrática dos sistemas 

de ensino e da escola pública foram favorecidas. A criação de colegiados escolares, a 

instituição ou realização de eleição de diretores e, posteriormente, as iniciativas que 

enfatizaram a descentralização administrativa, financeira e pedagógica refletiram, na 

prática, uma parcela das demandas dos educadores. 

Alguns estados foram pioneiros nessas iniciativas, com relevância para: 

a) Minas Gerais, com o Congresso Mineiro de Educação - o combate ao 

clientelismo e a desmontagem do privativismo, colocando a educação 

escolar pública no centro da discussão; 

b) São Paulo, com a implantação do ciclo básico e do estatuto do magistério; 

a criação dos conselhos de escola e a reforma curricular; 

c) Paraná, com os regimentos escolares e as eleições para diretores; 

d) Rio de Janeiro, com os CIEP, apesar de seu caráter controvertido; 

e) Santa Catarina, onde a oposição não conquistou o governo do Estado, 

mas realizou um Congresso Estadual de Educação, que permeou todas 

as instâncias político-administrativas da educação catarinense. (SAVIANI, 

1995, p. 55); (CUNHA, 1991, p. 4-7) 

As experiências que mereceram maior destaque, naquele momento, na esfera municipal e 

que enfatizaram algum nível de participação da comunidade foram: Boa Esperança (ES), 

que conseguiu implantar o planejamento participativo e desenvolver formas democráticas 

de gestão; Lages (SC), que promoveu grandes transformações no currículo, com 

contribuições dos moradores locais e Piracicaba (SP), que conseguiu inúmeras 

realizações, no campo educacional, em conjunto com a população. Essas experiências, 

como foram pioneiras, receberam destaque nos Encontros Nacionais de Municípios 

realizados em 1982 e 1986. (SAVIANI, 1995, p. 55) 

Isto não quer dizer que, a partir de 1990, os grupos interessados na democratização da 

educação deixaram de existir, nem que ela foi atingida satisfatoriamente, ou até mesmo, 

que a luta acabou, mas que as pressões exercidas na década de 80 representaram um 

avanço para a democratização da educação e do ensino. 
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Este avanço pode ser percebido nas letras da Constituição Federal de 1988 e da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) - Lei n° 9394/96. A LDBEN, no seu 

Art. 3 o , inciso VIII, definiu que a gestão democrática do ensino público deverá ocorrer nas 

escolas, atendendo suas demandas e seguindo as determinações da legislação dos 

sistemas de ensino. Esse princípio mereceu maior detalhamento no Art. 14, que definiu os 

princípios da gestão democrática: 

"Art. 1 4 - O s sistemas de Ensino definirão as normas de gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de 
acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola; 
II - participação das comunidades escolar e local 

em conselhos escolares e equivalentes." (BRASIL. 
LDBEN, n° 9394/96) 

A introdução desse princípio referendou o conjunto de experiências de gestão 

democrática 4 que ocorria em muitas escolas e sistemas. Não que isto fosse necessário 

para que elas ocorressem, porém não deixou de ser uma garantia de continuidade 

daquelas ações. 

3.2 Implementação da Gestão Democrática da Educação 

E inegável que os dispositivos legais estejam exercendo uma certa pressão sobre a 

nova forma de administrar a educação. Na última década, a grande preocupação dos 

órgãos públicos centrou-se na construção de diretrizes para a implantação da gestão 

democrática, com ênfase nas escolas. 

Parece que as iniciativas revelaram uma maior preocupação em atender os preceitos 

legais, definidos pela Constituição de 1988 e pela LDBEN, do que mesmo para orientar a 

condução de políticas, planos, programas e projetos, capazes de amenizar os eternos 

problemas que sempre assolaram a educação pública: 
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"...excessivo grau de centralismo administrativo, à rigidez 
hierárquica de papéis nos sistemas de ensino, ao 
superdimensionamento de estruturas centrais e intermediárias, com 
o enfraquecimento da autonomia da escola como unidade de ponta 
do sistema, à separação entre planejamento e execução das 
atividades educacionais e a exclusão dos agentes educacionais dos 
processos decisórios." (MENDONÇA, 2000, p. 92) 

Na realidade ó possível observar que tem existido uma grande preocupação, por parte dos 

sistemas de ensino e das escolas, de propagarem a implantação de várias formas de 

gestão democrática, porém muitas delas são elaboradas por técnicos e encaminhadas 

para as escolas implementarem. Procedimentos dessa natureza são coerentes com 

princípios e atitudes inerentes ao campo da administração empresarial que se diferenciam 

dos propósitos da gestão democrática da educação. Tais procedimentos realçam a 

separação entre aqueles que planejam e aqueles de executam o trabalho, e assim 

comprometem, substancialmente, os princípios da gestão democrática na escola, uma vez 

que podem fazer valer apenas as intenções de um grupo menor da sociedade. 

Muitos programas ainda refletem as marcas do patrimonialismo, do clientelismo e da 

burocracia, enraizados nos sistemas político e econômico e continuam emperrando as 

transformações necessárias à gestão da educação. Segundo Bastos (2001, p. 8), "a 

transição para a democracia política não conseguiu abolir o regime de correlações de 

forças desiguais entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) [sic] e as secretarias de 

educação, entre estas e as escolas." O autor argumenta que a: 

"...correlação de forças desiguais vem se explicitando a cada 
momento, ora pela imposição de processos e técnicas de gestão, 
ora pelo controle do conhecimento na escola, ora pelo arrocho 
salarial dos professores e funcionários, ora pelo sucateamento dos 
equipamentos da escola." (BASTOS, 2001, p. 8) 

Isso leva-nos a questionar o tratamento reduzido que vem sendo atribuído ao conceito de 

gestão democrática e participativa da educação. As ações que hoje marcam a gestão da 

educação (eleições de diretores, construção de projetos político-pedagógicos, 

constituição de colegiados e conselhos, descentralização administrativa, financeira e 

pedagógica, entre outros) e que são realçadas na literatura especializada, por dirigentes e 
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agentes públicos, como democráticas são merecedoras de uma análise mais detida, não 

sendo, contudo, objeto deste estudo. 

De fato, é preciso distinguir entre aqueles modelos que surgem no contexto de 

administrações comprometidas com a implementação de políticas democráticas e 

aqueles que buscam responder às exigências legais. Esses últimos são mais comuns em 

governos que têm pouco compromisso com a transformação das formas tradicionais de 

definir e implementar as políticas públicas. 

A concepção de gestão democrática definida na legislação federal direciona as iniciativas 

de participação para o poder local e para as escolas. Assim, é possível inferir que ela 

"...fundamenta-se numa tentativa de reestruturação do sistema de 
ensino influindo nos seus objetivos, funções, atribuições, 
competências e acesso. Porém, essas tendências não são produtos 
de escolhas isoladas ou projetos específicos, ao contrário, 
respondem a exigências internas e muito mais o fazem com relação 
aos constrangimentos extemos, é o que pode ser constatado 
quando se observam as orientações das propostas elaboradas em 
âmbito federal, estadual e em muitos casos municipal e as 
comparam às recomendações dos Organismos Internacionais." 
(OLIVEIRA, 1998, p. 96) 

A imposição de modelos é incompatível com a gestão democrática, visto que evidencia 

uma atitude contrária ao conceito de gestão, uma vez que exclui o seu princípio básico: a 

participação. Por isso não se pode perder de vista que: 

"...a razão de ser da gestão da educação consiste na garantia da 
qualidade do processo de formação humana - expresso no projeto 
político-pedagógico - que possibilitará ao educando crescer e, 
através dos conteúdos do ensino, que são conteúdos de vida, 
hominizar-se, isto é, tomar-se mais humano." (FERREIRA, 2000, p. 
309) 

Assim, o Projeto Político-Pedagógico da escola constitui-se em importante instrumento 

para a efetivação da gestão democrática. 

"Todavia, a gestão da educação, enquanto tomada de decisão, 
organização, direção e participação, não se reduz e circunscreve na 
responsabilidade de construção e desenvolvimento do projeto 
político-pedagógico. A gestão da educação acontece e se 
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desenvolve em todos os âmbitos da escola, inclusive e 
fundamentalmente, na sala de aula, onde se objetiva o projeto 
político-pedagógico não só como desenvolvimento do planejado, 
mas como fonte privilegiada de novos subsídios para novas 
tomadas de decisões para o estabelecimento de novas políticas." 
(FERREIRA, 2000, p. 308) 

Quando se pensa em gestão democrática deve-se ter a clareza que somente democratizar 

a escola não é suficiente. É fundamental que o princípio da gestão democrática atinja a 

totalidade da estrutura do sistema, com o entendimento de que democratizar a educação 

e o ensino implica também no envolvimento entre Estado e sociedade em 

"...todas as fases do processo de administração, desde a concepção 
de diretrizes de política educacional, passando pelo planejamento e 
definição de programas, projetos e metas educacionais, até as suas 
respectivas implementações e procedimentos avaliativos." 
(MENDONÇA, 2000, p. 96) 

no sentido de superar a tendência à centralização e uniformização, respeitando as 

características de cada comunidade, com vistas a garantir a sua maior legitimidade. 

Assim, faz-se necessário aproveitar com sabedoria os espaços consentidos e constituí-los 

em verdadeiros campos de conquistas, capazes de conduzir os indivíduos à 

autopromoção. Essa é a compreensão que aqui se adota do conceito de gestão 

democrática, a qual irá encaminhar as análises apresentadas a seguir. 

Considerando que o Programa Escola Plural propõe a gestão democrática como um de 

seus eixos, este estudo pretendeu observar como veio ocorrendo a participação na 

gestão escolar dos segmentos que compõem a escola, analisando as expectativas 

contidas nos documentos elaborados pela Secretaria Municipal de Educação de Belo 

Horizonte (SMED - BH) e a efetiva participação dos pais, alunos, professores e demais 

trabalhadores na gestão da escola. Portanto, privilegia os diversos espaços de 

reivindicações, planejamento, execução e avaliação na escola, procurando observar, 

nesses momentos, a interferência da comunidade no destino da escola e até que ponto 

compreende a participação como conquista. 
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Esta pesquisa pretendeu , ao estudar a participação da comunidade na implementação do 

Programa Escola Plural, contribuir para a discussão do conceito de gestão democrática, 

da escola pública, que vem sendo utilizado, indistintamente, nos discursos e práticas 

educacionais. 



Conceber a educação pela ótica do direito é vê-la 

como responsabilidade do Estado que, na sua 

relação com o cidadão - sujeito de direito - deve ser 

capaz de formular e executar as politicas que 

efetivamente garantam o direito à educação. 

( B E L O H O R I Z O N T E . Prefeitura. SMED) 
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4 A ESCOLA PLURAL - Uma Proposta para a Rede Municipal de 

Ensino de Belo Horizonte 

O objetivo deste capítulo é apresentar as propostas de participação previstas 

no Programa Escola Plural. A fim de contextualizar este estudo, parte-se, aqui, 

da tentativa de reconstruir uma síntese das iniciativas de participação que 

ocorreram na RMEBH, em período anterior à implantação do Programa. Em 

seguida apresentamos os princípios fundamentais do Programa Escola Plural e 

as principais ações desenvolvidas pela SMED - BH, envolvendo a população, 

profissionais da Rede e as escolas. Por fim, procura-se discorrer sobre as 

concepções participativas reveladas no Programa Escola Plural. 

4.1 Antecedentes 

A partir do inicio dos anos de 1980, as relações sociais na escola pública foram 

se modificando, em função da maior interação dos segmentos escolares em 

movimentos sociais, sindicatos, interlocução com intelectuais oriundos das 

universidades e pela maior presença de pais e alunos nos colegiados, 

conselhos de classes, assembléias escolares e em outras instâncias coletivas. 

Em um primeiro momento, o esforço se voltou para a construção de mais 

escolas e por melhores condições de trabalho, incorporando mais tarde as 

reivindicações pela qualidade da educação e por políticas educacionais 

capazes de buscar alternativas para resolver os problemas das práticas de 

exclusão: evasão e repetência.1 

Esse movimento associado à promulgação da Carta Magna que instituiu o 

Estado Democrático de Direito e que consolidou muitas conquistas dos 

trabalhadores da educação, tais como: ampliação da educação básica; gestão 

1 Para uma análise mais detalhada desse processo ver (MENDONÇA, 2000. Cap. 3); (CUNHA, 
1991. Cap. 2). 
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democrática; liberdade de organização em sindicatos; pluralismo de idéias e de 

concepções pedagógicas e igualdade de condições para acesso e 

permanência na escola, acabaram por levar a SMED - BH, a se comprometer 

com a democratização de sua Rede. 

A partir de 1989, iniciou na SMED - BH uma nova organização escolar. Foi 

realizado o primeiro processo eleitoral para Diretores e Vice-Diretores 

Escolares2, regulamentados novos parâmetros para as Assembléias Escolares 

e os Colegiados (com participação de pais, professores, alunos maiores de 16 

anos, funcionários e representantes da comunidade), dando a eles atribuições 

deliberativas e de representação. Foi Incentivado também a organização do 

corpo discente em Grêmios Estudantis e a instituição do Projeto Pedagógico da 

Escola. 

Para a SMED - BH, no contexto acima anunciado, era fundamental o 

investimento na autonomia pedagógica. Assim, essa Secretaria instituiu o 

"tempo pedagógico" do professor (20% da carga horária do professor fora de 

sala de aula , para dedicar-se ao projeto da escola), normatizou as funções do 

Coordenador de Turno e de Área, investiu nas condições materiais básicas 

(quadro físico e material) e viabilizou a jornada de tempo integral para o 

professor (opcional). Fora do espaço escolar preocupou-se com a elaboração 

do anteprojeto do Estatuto dos Servidores das Escolas Municipais, com a 

política salarial do magistério municipal e a criação do Centro de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação - (CAPE) 3. 

Em 1989, (oi realizado em 126 escolas municipais o primeiro processo eleitoral para 
Diretores e Vice-Diretores escolares. O processo eleitoral envolveu 52 960 eleitores inscritos e 
227 chapas. Em 1990, no segundo processo eleitoral, para 137 escolas registrou-se 54 523 
eleitores inscritos e 243 chapas, E o terceiro processo, em 1992, em 158 escolas, houve 
67391 eleitores inscritos. (BELO HORIZONTE. Prefeitura. Relatórios de Atividades -
1989/1990; 1989/1992; BELO HORIZONTE. Prefeitura. Coletânea de Dados Estatísticos das 
Escolas da Rede Municipal de Educação 1993/1996.) 

3 Órgão responsável em desenvolver políticas e processos de formação dos profissionais da 
Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. 
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O Primeiro Congresso Político Pedagógico da Rede Municipal, realizado em 

1990 4, merece destaque especial. Nele foram travadas discussões, que 

resultaram no estabelecimento de normas gerais para o funcionamento das 

escolas e que enfatizaram a importância da construção do Projeto Pedagógico 

Global, de cada escola. 

Os primeiros passos para a implantação de uma gestão democrática, na 

RMEBH, haviam sido traçados, porém faltava ainda, por parte dos profissionais 

da educação, uma visão mais ampla que pudesse garantir a construção de 

uma política para toda a Rede. 

"As experiências acumuladas nesse processo 
possibilitaram - e até mesmo exigiram - a formulação de 
uma proposta que instituísse diretrizes políticas e 
pedagógicas para a Secretaria Municipal de Educação de 
Belo Horizonte e identificasse os princípios norteadores 
de uma escola que surgia a partir da luta pela autonomia 
e pela gestão democrática, devolvendo-a aos 
profissionais da Rede Municipal, aos pais e alunos como 
uma proposta global de governo para a educação 
municipal: a Escola Plural." (CASTRO, 199_. p. 4 - 5) 

4.2 O Programa Escola Plural 

No ano de 1994, foi apresentada à RMEBH (diretores, coordenadores, técnicos 

superiores de ensino, professores) uma proposta intitulada "Escola Plural" -

Proposta Político Pedagógica da Rede Municipal de Educação de Belo 

Horizonte - Programa Escola Plural. O Programa Escola Plural representou, 

naquele momento, a legitimação de uma política pública que priorizava as 

práticas educacionais inovadoras já correntes em algumas escolas. 

4 O 1 o Congresso Político-Pedagógico teve o seu documento final, votado e aprovado por 1 500 
delegados e contemplou as definições dos temas: função da escola pública, trabalho 
pedagógico, organização escolar e normas e critérios para o funcionamento das escolas 
municipais. (BELO HORIZONTE. Prefeitura. Secretana Municipal de Educação. Relatório de 
Atividades. 1989/1992. p. 15.) 
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No ano de 1995, a SMED - BH inicia a implantação efetiva do Programa Escola 

Plural, que segundo MIRANDA (1999, p. 161 - 162) "...teve inspiração na idéia 

de uma escola mais democrática, mais ampla, mais flexível, mais aberta à 

cultura e às comunidades. [...] uma escola com características pluralistas, 

próprias de uma sociedade democrática e socialmente segmentada como a 

atual." Portanto, uma proposta que impunha a participação. 

4.2.1 Princípios fundamentais 

A concepção do Programa Escola Plural norteou-se por dois princípios: o 

direito à educação e a construção de uma escola inclusiva. Tais princípios se 

materializaram em quatro grandes "Núcleos Vertebradores" da totalidade da 

proposta. São eles: 

1°) Eixos Norteadores da Escola Plural 

a) uma intervenção coletiva mais radical - a intervenção nas 

estruturas excludentes e seletivas do sistema escolar, 

tendo em vista os altos índices de evasão, reprovação e 

fracasso escolar dos setores populares; 

b) sensibilidade com a totalidade da formação humana - o 

resgate da função sócio-cultural da escola, abrindo à 

diversidade da cultura e dos saberes dos alunos e dos 

profissionais; 

c) a escola como tempo de vivência cultural - a articulação 

com a produção cultural da cidade, com os diversos 

grupos e com os organismos públicos, suas 

programações e manifestações; 

d) a escola como espaço de produção coletiva - a 

participação dos profissionais, alunos, pais e 

comunidade, nos processos de construção do cotidiano 

escolar e em outros espaços não escolares; 
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e) as "virtualidades" educativas da materialidade da escola -

a redefinição dos aspectos da estrutura e da organização 

da escola: espaços, tempos, processos, organização do 

trabalho, grade e seriação, com o objetivo de tornar a 

escola mais formadora para a comunidade escolar; 

f) vivência de cada idade de formação sem interrupção - a 

alteração da concepção de tempo da escola, enquanto 

tempo de preparação para outros tempos vindouros, 

considerando a infância e a adolescência como tempos 

específicos de construção histórica; 

g) socialização adequada a cada idade/ciclo e formação - a 

manutenção de cada aluno com os seus pares de idade 

de socialização, tendo em vista a importância do convívio 

entre os alunos da mesma idade, no que se refere à 

socialização de formação; 

h) nova identidade da escola, nova identidade do seu 

profissional - a participação do profissional na construção 

de uma proposta global para a escola e o seu 

reconhecimento como sujeito sócio-cultural. (BELO 

HORIZONTE. Prefeitura. Secretaria Municipal de 

Educação. 1994a.) 

2°) Reorganização dos Tempos Escolares 

a) 1 o Ciclo (Infância) - correspondendo o último ano da pré-

escola e as antigas 1 a e 2 a séries; 

b) 2° Ciclo (Pré-adolescência) - correspondendo às 

antigas 3 a , 4 a e 5 a séries; 

c) 3 o Ciclo (Adolescência) - as antigas 6 a , 7 a e 8 a séries. 

Essa organização propôs substituir o modelo seriado e expressar 

uma nova forma de adequar o tempo de escolaridade às 

características culturais e bio-psicológicas da aprendizagem e do 
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desenvolvimento humano. Nesta organização por ciclos, o aluno 

foi considerado eixo central da dinâmica do ensino-aprendizagem. 

Assim, todas as demais decisões deveriam ser tomadas em 

função dele. 

O tempo do professor e da equipe técnica também foi 

reformulado. Manteve-se o professor referência da turma, porém 

o trabalho deveria ser discutido, planejado e avaliado pela equipe 

de profissionais, do mesmo ciclo. Aos técnicos também foi 

reservado um tempo (mínimo de 8 horas semanais) para contato 

direto com as crianças. (BELO HORIZONTE. Prefeitura... 1994a.) 

O quadro 4 .1 , demonstra a organização dos ciclos de formação, 

proposto pelo Programa, para o ensino fundamental. 

QUADRO 4.1 - Organização dos ciclos de formação no Programa Escola Plural -
Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte 

CICLOS 
FAIXA DE 

DESENVOLVIMENTO 
IDADES DE 

FORMAÇÃO (anos) 
AGRUPAMENTO DE 

TURMAS (anos) 

Primeiro INFÂNCIA 6. 7 e 8/9 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 9 

Segundo PRÉ-ADOLESCÊNCIA 9, 10 e 11/12 
9 - 1 0 
1 0 - 1 1 
11 - 1 2 

Terceiro ADOLESCÊNCIA 12. 13e 14/15 
1 2 - 1 3 
1 3 - 14 
1 4 - 1 5 

Fonte: BELO HORIZONTE. Prefeitura. Secretaria Municipal de Ed ucação. Escota Plurat 
Proposta político-pedagógica da rede municipal de ensino de Belo Horizonte. 1994. 

3°) Processo de Formação Plural 

Em cada ciclo foi trabalhado o conjunto básico das 

disciplinas escolares, buscando sempre ampliar suas 

informações, de forma a possibilitar o 
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desenvolvimento de diversas habilidades e vivências dos 

educandos. 

Na implementação dessa nova prática, faz-se necessário 

romper com a estrutura de organização por disciplinas, 

acreditando que o processo ensino/aprendizagem deve 

ocorrer de forma mais globalizante. O entendimento que se 

dá a essa globalidade está centrado no processo de 

construção do conhecimento pelo aluno, a partir dos 

conteúdos trabalhados e das relações que ele estabelece 

com a realidade. 

Assim, o conceito de ensino/aprendizagem adquire a visão 

de que a realidade social e as especificidades dos alunos 

passam a ser os elementos condutores do trabalho em safa-

de-aula e da escola como um todo. Nesse sentido a 

formação do educando é vista como um processo global, 

considerando a prática social do indivíduo, onde ele 

"aprende participando, vivenciando sentimentos, 
tomanúo atitudes diante dos fatos, escolhendo 
procedimentos para atingir determinados objetivos. 
Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas 
principalmente pelas experiências proporcionadas, pelos 
problemas criados, pela ação desencadeada." (BELO 
HORIZONTE... 1994a.) 

Para tanto, o coletivo escolar deverá estar envolvido nesta 

construção e na sua avaliação, de forma que detectem as 

demandas e socializem os processos e vivências. (BELO 

HORIZONTE. Prefeitura... 1994a.) 

A figura 4.1 mostra a transversalidade dos temas diante das 

disciplinas curriculares. 
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FIGURA 4 . 1 - Organização curricular no Programa Escola Plural-Belo Horizonte 
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Fonte: BELO HORIZONTE, Prefeitura. Secretaria Municipal de Educação. 1984a. 

4°) A Avaliação 

O processo de avaliação foi proposto considerando aspectos 

diversos. Um primeiro momento se constitui na construção 

do diagnóstico, que tem como intenção investigar os 

conhecimentos que o aluno traz para a sala de aula, como 

eles usam esses conhecimentos em seu grupo e quais as 

formas culturalmente constituídas de construí-los. Em 

seguida ele assume um caráter de continuidade, visando 

acompanhar as aquisições sucessivas feitas pelos alunos. E 

um terceiro aspecto, que enfatiza a avaliação como 

formadora, que busca identificar os sucessos, as 

dificuldades, e os erros do percurso. 
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QUADRO 4.2 - Momentos de avaliação no Programa Escola Plural - Secretaria Municipal 
de Educação de Belo Horizonte 

Discriminação 
Avaliação 

Discriminação 
Inicial Contínua Pinai 

Para quê? Conhecer e identificar os 
conhecimentos, valores, 
atitudes prévios dos 
alunos (diagnóstico). 

Perceber o grau de 
avanço dos alunos em 
relação aos objetivos; 

Reorientar e melhorar a 
intervenção pedagógica. 

Identificar os resultados 
finais do processo de 
aprendizagem-
socialização; 

levantar os objetivos 
para novas 
aprendizagens. 

O quê? Avaliam-se os esquemas 
de conhecimentos, 
valores, atitudes prévias 
pertinentes para nova 
situação de 
aprendizagem. 

Avaliam-se os 
progressos. Bloqueios, 
impasses presentes no 
processo de ensino-
aprendizagem-
socialização. 

Avaliam-se os graus de 
aprendizagens 
alcançados a partir dos 
objetivos e conteúdos 
fixados. 

Quando ? Realiza-se no começo de 
cada nova fase de 
aprendizagem-
socialização. 

Acontece durante o 
processo de 
aprendizagem. 

Realiza-se ao fim de 
uma fase de 
aprendizagem-
socialização. 

Como? A partir de situações 
problematizadoras, onde 
os alunos revelam o que 
valorizam e sabem e o 
que gostariam de saber e 
vivenciar. 

A partir de uma 
observação sistemática 
do processo de 
aprendizagem e do 
registro e interpretação 
dessas observações a 
partir da produção dos 
alunos. 

Observação, registros e 
interpretação da 
produção dos alunos em 
que utilizam os 
conteúdos apreendidos 
e vivenciados; 

auto-avaüação. 

Fonte: BELO HORIZONTE. Prefeitura. Secretaria Municipal de Educação, 1994a. 

A avaliação no Programa Escola Plural não se restringe à análise 

do professor diante do processo de produção do conhecimento 

do aluno, mas sugere, também, outras instâncias avaliativas, 

como: 

1 a) conselho de ciclo - espaço de reflexão coletiva dos docentes, 

onde vai ocorrer a socialização do trabalho realizado com o 

aluno e a elaboração de estratégias individuais e coletivas que 

auxiliem os alunos a superarem suas dificuldades; 

2 a) reunião de pais - esse é um momento considerado pelo 

Programa como sendo um dos mais ricos do processo de 

avaliação. Nele temos a presença dos alunos, pais e 

profissionais da escola, cujo o objetivo comum deve ser a 
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tomada de consciência do processo educativo dos alunos. O 

Programa Escola Plural sugere à escola que essas reuniões 

sejam planejadas com a participação dos alunos e se 

constituam espaços de vivências coletivas; 

3 a) assembléias avaliativas de turmas - esse é outro momento 

em que o aluno poderá estar presente. Seu objetivo é 

promover a reflexão e discussão do processo avaliativo e 

planejar a reunião de pais; 

4 a) reuniões pedagógicas - é mais um espaço dos profissionais 

avaliarem e planejarem suas intervenções, suas formas de 

encaminhamento e organização do trabalho. 

Essas são instâncias coletivas que possibilitam a presença dos 

trabalhadores da escola, alunos e pais, em atividades de reflexão 

da prática pedagógica, de acompanhamento e de planejamento. 

(BELO HORIZONTE. Prefeitura...1994a.) 

4.2.2 Gestão participativa e organização do trabalho 

A gestão do Programa Escola Plural foi um desafio para a Administração 

Municipal, na medida em que procurou preservar as conquistas significativas 

alcançadas pelas escolas e os seus projetos singulares, buscando também 

avançar dentro da política implantada. 

Conforme Miranda (1999), o grande desafio foi colocado pelo Prefeito Patrus 

Ananias de Sousa: 

"Fazer avançar a rede municipal, bem qualificada do 
ponto de vista de seus docentes, que já havia dado os 
primeiros passos na direção de uma gestão mais 
democrática e participativa e já trabalhava com projetos 
pedagógicos de escolas, mas ainda persistiam elevados 
índices de reprovação e evasão." (MIRANDA, 1999, p. 
161) 
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Segundo Relatório de Atividades da SMED - BH - 1993/1996, a equipe que 

assumiu a Secretaria de Educação, no ano de 1993, encontrou algumas 

dificuldades, tais como: 

1a) construção de um projeto político-pedagógico que garantisse 

as conquistas alcançadas pelas escolas, mas que 

conseguisse avançar e inovar; 

2 a) nomeação de professores para atender a demanda do 

momento e corrigir algumas falhas dos anos anteriores; 

3 a) construção de prédios escolares, pois muitas escolas 

funcionavam em locais inadequados - alugados e distantes 

das residências dos alunos; 

4 a) aprovação o Plano de Carreira dos professores; 

formulação de uma política para a Educação Infantil e a 

Educação Especial; 

5 a) garantia do acesso, dos alunos, ao terceiro ciclo; 

6 a) garantia da permanência dos discentes na escola; 

7 a) redução dos custos de manutenção; 

8 a) garantia das condições de trabalho para os funcionários e 

agentes públicos da SMED; 

9 a) rompimento com as práticas clientelistas; 

10) descentralização de algumas ações para as Regionais. (BELO 

HORIZONTE... Relatório de Atividades - 1993/1996, p. 2 e 3.) 

Porém, conforme o mesmo relatório, essas dificuldades não foram elementos 

inibidores, uma vez que o investimento em várias ações, com os diversos 

segmentos da RMEBH e com os pais, grupos representativos da sociedade e 

com a comunidade em geral, constituiu uma alternativa para buscar corrigir e 

amenizar os seus impactos, naquele momento. Vários eventos foram 

organizados pela SMED - BH, e antecederam a implantação do novo modelo 

de gestão: o Programa Escola Plural. Foram eles: 
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1o) reuniões com lideranças de movimentos sociais organizados, 

pais de alunos, sindicato dos professores, militantes dos 

partidos da Frente - BH Popuíar, vereadores e membros do 

Conselho Estadual de Educação e do Conselho da Criança e 

do Adolescente; 

2°) projetos especiais de mobilização popular, buscando um 

diálogo com a comunidade em geral; 

3 o) debates sobre projetos de escolas e sobre o significado da 

eleição direta de Diretor e Vice-Diretor escolar; 

4 o) Fórum Setorial de Educação no Orçamento Participativo de 

1994. Estiveram presentes 600 representantes da 

sociedade; 

5 o) Primeira Conferência de Educação, realizada em dezembro 

de 1994, com a presença de 2.500 profissionais da 

educação. (BELO HORIZONTE... Relatório de Atividades -

1993/1996, p. 6 e 7 . ) 

A partir de 1995, outras ações foram desenvolvidas, sendo realizadas 

concomitantemente à implementação do Programa Escola Plural. Tinham 

como principal preocupação promover a discussão e divulgação das 

experiências correntes em algumas escolas e construir uma nova política 

educacional. Dentre elas, o seminário "O Cotidiano da Escola Plural", com a 

presença de 4 500 professores, que visou fornecer informações e orientações 

básicas sobre a implantação do Programa. Ainda ocorreram os Fóruns 

Temáticos, que constituíram outros momentos de construção e debate do 

Programa Escola Plural, nos quais os profissionais participaram organizados 

por temas, de acordo com a especificidade de seus trabalhos. 

As Administrações Regionais também mantiveram reuniões constantes com as 

equipes das escolas, objetivando dar o suporte técnico necessário para o 

encaminhamento do Programa e discutir o material já produzido até então. 
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Nas escolas, os alunos foram estimulados a se organizarem em Grêmios 

Estudantis, porém os incentivos não resultaram no atendimento das 

expectativas das escolas. Fato semelhante ocorreu com a comunidade (pais e 

responsáveis pelos alunos e representantes comunitários), que mostrou uma 

participação mais intensa somente naqueles locais onde existiam organizações 

sociais mais atuantes. (MIRANDA, 1999, p. 169) 

Como culminância da implantação da gestão democrática na RMEBH, foi 

realizada a Conferência Municipal de Educação, realizada em 1998, que 

segundo a Secretária Municipal de Educação, da época, Prof.a Maria Ceres 

P. S. Castro: 

"...foi uma ação, talvez a mais significativa, que 
possibilitou os maiores avanços no processo de 
radicalização da gestão democrática. Ela referendou a 
Escola Plural e explicitou para a sociedade a vontade 
política da administração municipal de compartilhar 
responsabilidades e deveres em relação à educação na 
cidade." (CASTRO, I99_, p. 21) 

Foi também, a partir desta Conferência, criado o Sistema Municipal de Ensino 

de Belo Horizonte5 e realizada a primeira eleição para representantes do 

Conselho Municipal de Educação. 

Outras ações, não menos relevantes, foram sendo desenvolvidas, visando 

aprimorar as condições materiais para a implantação do Programa Escola 

Plural, tais como: 

1a) participação dos profissionais da educação em encontros 

técnico - científicos e de pesquisa, colaborando com o debate 

sobre políticas educacionais; 

2 a) inclusão no Orçamento Participativo da Cidade - OP Cidade -, 

das prioridades concernentes à expansão e melhorias da rede 

física; 

5 O Conselho Municipal de Ensino de Belo Horizonte foi instituído pela Lei n° 7 543 de 30 de 
junho de 1998. 
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3 a) reestruturação da organização da Rede Municipal de Ensino e 

da própria SMED - BH, garantindo a infra-estrutura necessária 

para a eficácia de atendimento à população. (BELO 

HORIZONTE... 1999, p. 44 -46) 

A necessidade de organizar as escolas nos planos político, pedagógico e 

administrativo surgiu em seguida, uma vez que os Regimentos Escolares em 

vigor não eram compatíveis com as práticas existentes no interior das escolas 

e não refletiam as conquistas democráticas da sociedade. 

O encaminhamento dessa questão resultou em uma discussão de grande 

amplitude, - A Constituinte Escolar6 - em todo o Sistema, com representantes 

dos diversos segmentos da escola e comunidade. A Constituinte Escolar teve 

como objetivo estimular a participação da comunidade no cotidiano escolar, 

sob a ótica da Escola Plural. Ao mesmo tempo procurou ampliar o debate com 

a cidade na perspectiva de construir uma educação plural, inclusiva e 

democrática. 

Esse conjunto de medidas praticado pela SMED - BH, retrata a sua 

preocupação de envolver os segmentos da sociedade, que de alguma forma, 

se relacionam com a questão da educação pública do Município de Belo 

Horizonte, no debate, construção, implantação e implementação do Programa 

Escola Plural. 

4.2.3 As concepções de participação reveladas no Programa Escola Plural 

O Programa Escola Plural foi concebido visando a construir uma escola mais 

democrática e iqualitária, a partir de uma relação horizontalizada que 

6 A Constituinte Escolar realizou-se no período de abril de1999 a novembro de 2000 e culminou 
com a elaboração da Carta de Princípios, por ocasião do II Encontro da Constituinte Escolar. 
Nesse encontro, cerca de 1 300 delegados, eleitos para elaborar a Carta de Princípios, 
deliberaram, em 40 horas de reunião plenária, cada item que a compõem. (BELO HORIZONTE 
... Carta de Princípios da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. 2001) 
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garantisse uma prática educativa elaborada pelo coletivo de profissionais da 

escola, pais , alunos e comunidade local. Implantado como diretriz de política 

educacional, as primeiras iniciativas da SMED - BH, foram repassar para as 

escolas orientações gerais que deveriam nortear a organização e 

funcionamento das escolas. 

Para a organização inicial, foram encaminhados às escolas, em 1994, dois 

documentos: a revista "Escola Plural" e o texto intitulado "Organização do 

Trabalho Escolar: uma contribuição ao Projeto da Escola Plural". A intenção 

da SMED - BH com esses documentos foi dar maior visibilidade ao eixo de 

práticas materiais e simbólicas7, presentes em algumas escolas da Rede, e 

orientar a organização do trabalho escolar, no início de 1995, quando iniciaria 

a implantação do Programa Escola Plural. 

A partir das orientações repassadas às escolas, pelos documentos acima 

citados, foi possível constatar que eles recomendavam que a participação da 

comunidade escolar, na implantação do Programa, deveria ser um dos 

mecanismos a ser adotado pela escola. A seguir, vamos identificar alguns 

pontos que estamos considerando como mecanismos participativos e que 

foram referenciados nesses documentos: 

4.2.3.1 na organização dos turnos e turmas 

A SMED - BH, sugeriu que as escolas iniciassem um processo de discussão e 

planejamento do início de 1995, envolvendo os seguintes aspectos: 

1o) chegada dos alunos e organização de uma semana de debates 

e explicitação da nova lógica de organização; 

7 O entendimento atribuído, naquele momento, às práticas materiais e simbólicas está 
vinculado ao conjunto de idéias, concertos, práticas e posturas que estavam presentes em 
algumas escolas da RMEBH, que sugeria uma organização mais participativa do processo 
escolar. 
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2 o) organização das turmas; 

3 o) interação da classe com equipes de professores; 

4 o) construção coletiva das normas; 

5 o) avaliação diagnostica dos alunos; 

6°) reestruturação dos projetos pedagógicos, tendo como referência 

o Projeto Escola Plural. (BELO HORIZONTE... 1994b, p. 13) 

Previram a organização dos turnos de forma a conservar todas as etapas do 

ciclo em um mesmo turno, justificando que essa forma de organização cria 

melhores condições para a interação da equipe de profissionais e alunos. 

Nesse ponto, percebem-se dois aspectos que contribuem para o exercício da 

participação: a identidade e a continuidade. Alunos agrupados por idade e 

professores de um mesmo ciclo concentrados em um turno favorecem a 

identidade daquele ciclo, além de facilitar a interação entre os sujeitos 

envolvidos. O fortalecimento dos sujeitos como grupo fica mais garantido, 

tendo em vista que poderá existir maior unidade de interesses e a criação do 

espírito de solidariedade. 

Para a organização das turmas estabeleceram-se quatro critérios básicos: 

1o) na medida do possível, não desestruturar os grupos de 

convivência existentes, procurando conservar juntos alunos 

da mesma faixa de idade, que estavam na mesma turma em 

1994; 

2 o) buscar a heterogeneidade dos alunos, de forma que ocorram 

trocas e confrontos de hipóteses e representações entre as 

crianças; 

3 o) sugerem uma enturmação que garanta uma configuração de 

turmas, onde seja possível a troca de experiências entre os 

alunos; 
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4 o) evitar agrupamentos que venham classificar as turmas: tipo 

turma forte, fraca ou regular. (BELO HORIZONTE... 1994b, 

p.4) 

Para atender a esses critérios a idade foi considerada como referência básica, 

porém conjugada com outros aspectos presentes na caracterização dos 

alunos, tais como: experiências prévias, experiências escolares, habilidades e 

diversidade sócio-cultural. 

4.2.3.2 na organização dos professores 

A organização dos professores foi considerada o eixo condutor da proposta de 

trabalho coletivo na Escola Plural. Dessa forma, os documentos do Programa 

Escola Plural orientaram que os professores deveriam: 

1o) evitar a organização por funções e/ou por conteúdos; 

2 o) fazer rodízios de funções; 

3 o) abolir a organização dos professores na relação de um 

professor para cada turma e instituir a forma coletiva de 

trabalho. Sugeriram agrupar professores com habilidades, 

experiências e tempo de serviço diferenciado, porém 

mantendo o professor referência de turma. Atribuiu como 

função desse professor, entre outras, o acompanhamento dos 

alunos durante todo o ciclo e a interlocução com seus pais; 

4 o) Abolir também a estrutura de equipe de professores para 

disciplinas especializadas; 

5°)constituir espaços de planejamento onde eles sejam 

agrupados em pequenos grupos dentro dos ciclos, 

respeitando as suas turmas; 

6 o) realizar planejamento conjunto das atividades de suas turmas 

e buscar a articulação dessas com as demais do mesmo ciclo; 
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7o) assumir o compromisso de aprofundar seus conhecimentos e 

habilidades com relação à faixa etária em que está 

trabalhando. (BELO HORZONTE... 1994b, p. 8 - 11) 

Essa forma de organização teve como objetivo estabelecer a responsabilidade 

coletiva pelo desenvolvimento do trabalho, colocando em pé de igualdade as 

diversas disciplinas e saberes. 

Atribuíram também, à escola, a responsabilidade pela organização do tempo 

escolar, permitindo a flexibilidade do tempo do professor para trabalhos com os 

alunos, encontros de estudos e planejamento com os profissionais do seu ciclo, 

tumo e de toda a escola. Realçaram a possibilidade de um professor de uma 

determinada turma poder atuar em outras de um mesmo ciclo, em 

conformidade com o projeto do ciclo e com o projeto global da escola. 

Dessa forma, salientaram que os momentos de planejamento (reuniões 

pedagógicas) deveriam ser garantidos, pois proporcionam condições para que 

ocorram situações de trocas de experiências; relatos dos trabalhos 

desenvolvidos; aprofundamento teórico sobre os temas e dúvidas surgidas; 

avaliação da prática pedagógica, entre os profissionais de suas respectivas 

turmas, permitindo também a articulação com as demais. 

Buscando atribuir a todas as escolas da Rede o mesmo percentual de 

professor, a SMED - BH definiu uma equação onde ficou estabelecido que o 

número de professores por escola deveria estar relacionado com o número de 

turmas em cada turno, multiplicando-se o número de turmas pelo fator 1,5. 

Essa iniciativa permitiu que a partir de 1998, as escolas pudessem se 

organizar tendo como referencial esse coeficiente de professor. Isso 

proporcionou uma homogeneização do tempo global dos professores para as 

escolas, eliminando, também, as vantagens de algumas escolas sobre outras, 

quanto ao quantitativo de docentes lotados. 
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4.2.3.3 na organização do trabalho de Coordenação Pedagógica 

A Coordenação Pedagógica no Programa Escola Plural, deixa de ser função de 

um profissional e adquire um perfil coletivo. Ela passa a ser composta por uma 

equipe formada pelo Diretor, Vice-Diretor, Técnico Superior de Ensino 

(Supervisor Educacional, Orientador Educacional) e pelo Professor-

Coordenador, este último eleito pelos seus pares. 

A Coordenação Pedagógica foi instituída com a expectativa de que essa 

equipe possa contribuir com a ampliação da participação do coletivo da escola, 

tanto no momento da implantação do Programa Escola Plural ,como na sua 

implementação. Assim, a SMED - BH sugeriu algumas funções para a 

Coordenação Pedagógica: 

"- coordenar o processo de formação em serviço, no local 
de trabalho, subsidiando a equipe com material 
bibliográfico e de apoio que promova a reflexão e 
organização do trabalho escolar; 

- acompanhar o tempo de estudo do (a) professor (a); 
- fazer o intercâmbio entre os professores dos diferentes 

ciclos de formação; 
- possibilitar a articulação do grupo de professores com 

outras instâncias de formação (CAPE, EQUIPES 
PEDAGÓGICAS E REGIONAIS, SMED etc); 

- divulgar e incentivar a participação em cursos e eventos 
de interesse coletivo; 

- coordenar a elaboração e acompanhamento da 
proposta curricular; 

- criar e coordenar a avaliação do processo desenvolvido 
pela escola, envolvendo pais, alunos e demais 
profissionais; 

- compor com os demais componentes da coordenação e 
outros ciclos e a direção, um coletivo de discussão e 
acompanhamento do projeto de escola; 

- participar de atividades com o grupo de alunos do cicto, 
buscando com isso subsídios para uma constante 
problematização e busca de soluções com o grupo de 
profissionais; 

- incentivar e participar de um trabalho de pesquisa 
permanente na escola; 

- possibilitar a integração do trabalho da escola com os 
movimentos sociais locais (associações de bairros, 
associações de pais e mestres e, demais organizações 
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do movimento social organizado como: Movimento de 
Luta Pró-Creche, Movimento Negro, Sindicatos, etc.)." 
(BELO HORIZONTE... 1994b, p. 11-12) 

4.2.3.4 na organização curricular 

No tocante à construção da nova proposta curricular a ser implantada, a SMED 

- BH sugeriu que a escola fizesse uma reflexão sobre as experiências vividas 

até aquele momento e a partir dos dados elaborasse um levantamento dos 

aspectos apropriados para cada ciclo de formação, procurando conciliar idades 

de formação com as áreas de conhecimento. Este seria um primeiro trabalho 

da escola, que estaria dando condições de melhor discutir a sugestão de 

currículo plural, que seria encaminhada pela SMED - BH, no início do ano de 

1995. 

Outras orientações foram sendo colocadas à disposição das escolas, no 

decorrer da implementação do Programa, através dos "Cadernos Escola 

Plural", cursos, reuniões com as equipes de Coordenação Pedagógicas e 

documentos diversos, no sentido de promover seu entendimento e sua 

concretização. Consideramos, porém, de significativa importância para a 

proposta deste trabalho, realçar as primeiras orientações que foram passadas 

para as escolas. 



Em seus trinta anos de existência 
Os mestres com paciência 
Uma história criou. 
Na arte de ensinar 
Com muita dedicação 
Fizeram reviver o sonho do 
coração. 
NO DESPERTAR DA CONSCÍÊNCiA 
Resgatando sonhos perdidos 
Trazendo para a vida 
Talentos esquecidos. 
Dos sonhos concretizados 
Nas trajetórias da vida 
Eies fizeram parte 
De uma forte subida. 
Da história à literatura 
Da matemática à geografia 
Escota... 
Hoje eu faço parte da sua biografia. 

R O S E - Aluna do 3° ciclo 
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5 A ESCOLA MUNICIPAL ALDA GALDINO GOMES 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a Escola Municipal Alda Galdino 

Gomes 1 - EMAGG, descrever como ela está estruturada nos dias atuais e 

relatar sobre a implantação e implementação do Programa Escola Plural na 

sua realidade. 

Na parte inicial deste capítulo, apresentamos a EMAGG tentando trazer um 

pouco da sua história e sua organização atual. Em seguida passamos a 

analisar a participação da comunidade na sua gestão, tendo como objetivo 

perceber em que medida tal participação pode ser considerada como 

conquista. 

5.1 História e Localização 

A EMAGG foi criada em 14 de outubro de 1971, como parte integrante do 

projeto arquitetônico do Conjunto Habitacional Pitangui. Em 1972, iniciou suas 

atividades atendendo alunos das séries iniciais do ensino fundamental, em dois 

turnos, com apenas oito salas de aula. 

Na ocasião de sua criação, a região era pouco habitada, existiam no seu 

entorno, além do conjunto habitacional, apenas algumas fazendas e sítios. 

Como os moradores não possuíam opções de lazer nas proximidades de suas 

residências, a escola passou a ser utilizada como um espaço de encontro 

comunitário. Ali eram realizados muitos eventos organizados pela direção da 

escola e pela comunidade religiosa, tais como missas dominicais, catequese, 

eventos de outras escolas e festas diversas. Conforme relatos dos primeiros 

moradores do Conjunto Habitacional e de funcionários mais antigos, essas 

1 Para garantir o sigilo das fontes de informações os nomes, da escola, do conjunto 
habitacional e de todas as pessoas envolvidas na pesquisa, foram trocados por nomes fictícios. 
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atividades foram muito significativas para a aproximação da escola com a 

comunidade. 

Em outros momentos, a escola era transformada em abrigo para famílias que 

tinham suas casas inundadas, em decorrência de constantes enchentes que 

ocorriam na região. Esse fato provocava o envolvimento dos professores e 

funcionários com a comunidade, pois passavam a cumprir o seu turno de 

trabalho atendendo às famílias desabrigadas. 

Na década de 1970 e início de 1980, a escola foi cedida, no seu horário 

noturno, para o Colégio Tiradentes e para uma escola municipal que se 

encontrava em reformas. Conforme entrevista com D a Zulmira, uma das mais 

antigas moradoras do Conjunto, o encerramento das atividades daquelas 

escolas, principalmente do Colégio Tiradentes, tirou de muitos alunos a 

oportunidade de prosseguirem seus estudos. D a Zulmira acrescenta ainda, que 

o motivo apontado para o encerramento das atividades da Unidade do Colégio 

Tiradentes foi o fato de que, em seus últimos anos, ele vinha atendendo mais 

alunos civis do que militares. Isso desvirtuou o seu objetivo, visto ser uma 

instituição que tem como prioridade fornecer educação e ensino para filhos e 

parentes, de primeiro grau, de militares. 

Diante desses fatos, é possível inferir que a demanda para a implantação do 

ensino noturno na EMAGG surgiu a partir do momento em que alguns alunos 

ficaram impossibilitados de dar continuidade aos seus estudos, devido à 

distância entre o Conjunto e outras escolas. Um outro aspecto que pode ter 

contribuído foi o processo de urbanização da região, o que vinha aumentando, 

significativamente, o número de moradores nas proximidades da escola. Tudo 

isso, somado à disposição do Poder Público Municipal para oferecer a 

educação de jovens e adultos, fez com que fosse implantada na EMAGG, em 

1992, a suplencia para as séries iniciais do ensino fundamental. 
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Hoje, a EMAGG atende alunos de todo o ensino fundamental, no ensino 

regular e através da educação de jovens e adultos - EJA. O ensino 

fundamental passou por dois momentos de expansão. O primeiro, em 1998, 

com a implantação da antiga 5 a série, objetivando completar o 2 o ciclo do 

Programa Escola Plural e o segundo, em 2000, que fechou os ciclos do 

ensino fundamental. A EJA 2 foi implantada em 1999, e foi organizada a partir 

de projeto pedagógico elaborado por seus professores. 

Investigando a relação da escola com os pais e moradores da região, 

procurando observar alguns de seus aspectos, dois fatos chamaram a atenção 

durante a pesquisa de campo, por terem sido citados várias vezes nas 

entrevistas e nos contatos informais com a comunidade escolar. O primeiro, já 

referenciado neste texto, faz menção às famílias desabrigadas pelas chuvas e 

o segundo, que foi merecedor de uma maior investigação, ocorreu 

recentemente, por ocasião do Orçamento Participativo - OP 2001/2002 3. As 

demais observações da relação da escola com a comunidade, restringiram-se 

às festas organizadas pela escola e a alguns atendimentos esporádicos a 

alunos e famílias de alunos. 

No Orçamento Participativo - OP 2001/2002, a EMAGG encaminhou duas 

reivindicações: ampliação da escola (cobertura da quadra e construção de 

quatro salas-de-aula) e canalização de um córrego em sua proximidade. A 

cobertura da quadra era uma demanda dos alunos do diurno, que buscavam 

melhores condições para a realização das aulas de educação física e demais 

atividades ao ar livre. A canalização do córrego também representava uma 

demanda, porém dos alunos do noturno, dos profissionais da escola e dos 

moradores do Conjunto Pitangui, uma vez que o córrego aberto continuava 

2 Em 1989, apenas 4 escolas da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte ofereciam o 
curso noturno de suplencia de V a 4 a série. Em 1992, são 192 turmas funcionando no tumo 
noturno em Escolas das 09 Administrações Regionais, atendendo a 5.786 jovens e adultos em 
Cursos Regulares de Suplencia de 1 o grau. (BELO HORIZONTE... 1991, p. 42); (BELO 
HORIZONTE... 1992. p. 25) 

iniciat iva do Governo Municipal, que permite o envolvimento da população na elaboração do 
orçamento, através do debate direto e intersetorial das políticas municipais. 
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trazendo problemas para as famílias ao seu redor e dificultando o acesso das 

pessoas em períodos chuvosos, além de constituir-se num ambiente propício 

à proliferação de animais e insetos nocivos à saúde. 

Durante o período de realização do OP 2001/2002, as reivindicações da escola 

foram motivos de vários debates em reuniões do Colegiado, Assembléias de 

Alunos, como também com alguns moradores do Conjunto Habitacional 

Pitangui. 

O processo para garantir a aprovação das demandas da escola foi bastante 

polêmico. Manter as duas propostas tornou-se inviável, em virtude do montante 

de recurso destinado para aquela sub-região4, porque também havia outra 

demanda, proveniente de uma associação de um bairro vizinho, que defendia a 

construção de uma quadra esportiva. Após várias negociações, aquela 

associação resolveu assumir a proposta da EMAGG, solicitando em contra

partida seu apoio em uma outra oportunidade. Dessa forma a EMAGG decidiu 

optar pela canalização do córrego, abrindo mão da reforma na escola. 

A obra de canalização do córrego foi incluída no programa de governo, para 

ser realizada em 2002. A Direção atual da Escola considera que a aprovação 

da proposta e sua inclusão no Orçamento Municipal, constituem uma conquista 

de todos os segmentos da escola e dos moradores do Conjunto Pitangui. 

Para a Presidente da Associação do Conjunto Habitacional Pitangui, a 

participação da EMAGG no OP - 2001/2002, 

"foi uma força muito grande da escola. Então a Escola 
trabalhou muito junto com a Associação, junto com os 
alunos. E conseguimos isso [...]. A Direção se empenhou 
o máximo nisso. [...] os alunos estavam lá e votaram com 
um grau de consciência muito grande. Parece que os 
alunos já estavam preparados. Foi um grande favor da 

" No OP 2001/2002 a sub-região (Castelo/Conf isco/S a randi) recebeu a quantia de 
R$1.547.000.00, quantia essa insuficiente para cobrir os custos de todos os empreendimentos 
apresentados. 
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escola. Os alunos conscientes e sabem que isso é para o 
bem deles. Foi uma coisa que eu acho que nunca vi -
uma mobilização tão grande como desse último OP." (D a 

Sônia - Presidente da Associação) 

Quanto à sua localização, o prédio está situado em uma região constituída por 

moradias simples, dotada de infra-estrutura urbana básica. As ruas e a avenida 

que circundam a escola são pavimentadas e de aparência agradável. O 

comércio próximo à escola se caracteriza, basicamente, por atividades do setor 

terciário, composto por pequenas lojas, armarinhos, oficinas e outros 

estabelecimentos do setor. Quanto aos espaços de lazer, são quase 

inexistentes. Apenas uma área onde as crianças e adolescentes improvisaram 

um campo de futebol, porém pouco utilizada pelos moradores do Conjunto, 

pôde ser identificada durante a pesquisa. Os momentos de lazer para os 

moradores continuam sendo promovidos, na maioria das vezes, pela igreja 

católica, quando são realizadas as festas religiosas e beneficentes. 

Em um outro extremo do bairro localiza-se a área comercial mais intensa e 

diversificada, como também as praças, postos de saúde e igrejas. A região 

possui seis escolas, um posto de saúde, uma policlínica, uma associação e 

uma capela católica. Em nenhum momento da pesquisa houve relatos sobre a 

participação dos moradores em comunidade protestante. 

5.2 Espaço Físico, Materiais Permanente e Didático 

Construído em um terreno plano, de forma triangular, medindo 1.740 m 2 , o 

prédio escolar ocupa uma área de 1.458 m 2 , sendo que o restante do espaço 

fica para os corredores laterais, para a quadra de esportes e uma pequena 

horta. 

As dependências da escola estão distribuídas em um prédio de dois 
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andares, de tijolos aparentes 5, compreendendo: 

a) um conjunto de 12 salas de aula, duas dessas em condições 

precárias de funcionamento, com rachaduras e infiltrações. As 

demais salas apresentam boas condições, pois passaram por 

algumas reformas durante a atual gestão. Possuem, em 

média, capacidade para trinta e cinco alunos, são arejadas, 

além de possuírem ventiladores e iluminação satisfatória; 

b) uma área administrativa dividida em 7 espaços: sala de 

direção, secretaria, reprografia, banheiro dos professores, 

depósito de material didático, sala dos professores e 

recepção. Apesar de serem espaços pequenos, como as 

demais dependências da escola, são aconchegantes e muito 

utilizados por todos. Seus mobiliários são aqueles 

indispensáveis ao funcionamento dos setores. Somente a sala 

dos professores é favorecida com um aparelho de televisão e 

um bebedouro; 

c) uma biblioteca, que possui um acervo de 7.043 livros para 

empréstimos e também obras de referência (enciclopédias, 

livros técnicos, obras raras). Parte do acervo está direcionado 

aos professores - A Biblioteca do Professor, com volumes 

destinados a estudos e pesquisas. Foi uma iniciativa da atua\ 

gestão, que buscou oferecer aos professores materiais que 

poderiam dar suporte teórico para as discussões que estavam 

ocorrendo na escola. Os exemplares ficam à disposição para 

empréstimos, e também são utilizados nos horários de 

estudos coletivos. 

Percebemos que o esforço maior, para aquisição de livros e 

5 Construção modelo Padrão SUDECAP, para escolas das séries iniciais do ensino 
fundamental. 



73 

periódicos, está concentrado na pessoa da Diretora. Ela está 

sempre procurando atualizar a biblioteca do professor e 

transmitindo para os professores e técnicos, o seu entusiasmo 

pela leitura e pesquisa. No entanto, apenas uma parcela dos 

professores se mostra receptiva ao seu entusiasmo. 

Um outro ambiente complementa o espaço da biblioteca. Nele 

estão organizados os livros didáticos adotados nos anos 

anteriores e que foram devolvidos pelos alunos à escola. É um 

espaço muito utilizado por alunos e professores, para estudos 

e pesquisas; é também considerado como sala de vídeo; 

d) uma lojinha de vendas de pequenos lanches, dois depósitos e 

uma sala com banheiro e armários para o pessoal auxiliar; 

e) merece destaque especial a horta plantada pelos alunos, como 

atividade de um projeto - Projeto Anatura 

desenvolvido pelos professores. Na horta podemos 

encontrar algumas hortaliças e ervas medicinais. Em um dos 

cantos da horta temos uma gruta de pedras, recentemente 

construída, com algumas imagens de santos. Essa gruta foi 

reivindicada e construída pelos pais. Esse é um espaço 

utilizado pela vizinhança, em momentos de novenas e 

orações. 

Em distintos estágios da pesquisa de campo e documental, observamos como 

motivo de discussão a necessidade de reformas físicas na escola. Hoje são 

evidentes os sérios problemas na rede elétrica, as rachaduras nas paredes de 

duas salas, já mencionadas, e no muro que circunda a escola. Várias 

correspondências foram enviadas à SMED - BH, à Secretaria da Coordenação 
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Municipal de Gestão Regional Pampulha - (SCOMGER/PA) 6 e à 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - (SUDECAP) 7, porém, até o 

momento do fechamento da pesquisa de campo, os problemas não haviam 

sido resolvidos. 

Recentemente, através da intermediação de uma Deputada Estadual do 

Partido Socialista Brasileiro, a cantina foi reformada por uma empresa de 

engenharia, que forneceu o material e a mão-de-obra. Sua estrutura física 

atende as determinações técnicas da PBH, porém é pequena, considerando 

que a maioria dos alunos usufrui dos seus serviços. Compõem o seu mobiliário: 

um fogão a gás, um fogão elétrico, uma geladeira, três freezers, um 

esterilizador, um liqüidificador industrial e uma máquina de moer carne. A 

merenda é servida em um grande balcão, que circunda toda sua área interna. 

Receberam reformas, também, os sanitários dos professores e dos alunos. 

Essas feitas através da SUDECAP. Os banheiros dos alunos se distribuem em 

dois conjuntos, um feminino e outro masculino, e estão sempre limpos, uma 

vez que são lavados após cada turno, o que não destoa das demais 

dependências da escola. 

O acesso dos alunos ao interior da escola se dá por um dos três portões, que 

conduzem a um pátio coberto. À sua volta temos a cantina, os banheiros e 

bebedouros dos alunos e uma quadra. Um outro portão é usado para a entrada 

de carros dos professores, que ficam em um espaço improvisado como 

estacionamento. O terceiro portão é utilizado para o tráfego de pessoas, 

durante o período dos turnos escolares e está sempre aberto. 

6 A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte está estruturada administrativamente em 9 regionais, 
que atuam como braços operacionais da coordenação superior da PBH. 

7 SUDECAP - Autarquia municipal responsável pelo planejamento e execução das obras 
públicas do Município de Belo Horizonte. 
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Quanto aos materiais permanentes para suporte didático, o que existe hoje na 

escola é muito pouco se comparado a outras escolas da RMEBH. 

Restringem-se a dois televisores, um vídeo, uma antena parabólica, uma foto -

copiadora, um mimeógrafo elétrico, três mimeógrafos a álcool, três 

equipamentos de som, um computador, uma impressora, uma caixa 

amplificadora, um microfone e uma pequena quantidade de materia) esportivo. 

Durante o período de nossa pesquisa, a escola foi surpreendida com um furto 

em suas dependências, provocando um desfalque em seu patrimônio. Foram 

furtados da escola um computador, uma impressora, dois vídeos, dois 

televisores, um retro - projetor, uma tela de projeção e três mimeógrafos a 

álcool. 

O fato foi comunicado à autoridade policial e à PBH, porém encontra-se, até o 

momento, sem solução e os materiais não foram repostos, em sua totalidade. A 

falta dos equipamentos furtados tem provocado grandes transtornos à escola, 

principalmente na secretaria. O computador era o único compatível com o 

sistema utilizado, pela SMED - BH, para registro dos dados funcionais e de 

alunos. 

Procurando amenizar a situação, a Direção da escola solicitou a ajuda do 

Colegiado, dos professores e alunos, no sentido de buscarem alternativas para 

repor os equipamentos. Inicialmente o problema foi exposto em Assembléia de 

alunos do turno da noite e em reuniões com os professores, ficando decidido 

que a escola iria promover eventos para arrecadar recursos a fim de repor os 

equipamentos. Em seguida, o Colegiado referendou as decisões tomadas 

pelas instâncias anteriores e também autorizou a aquisição de dois 

mimeógrafos a álcool, com recurso da Caixa Escolar. Assim, foram 

organizados dois eventos: um bazar e uma feijoada, o que permitiu a compra 

de um televisor. A escola tem hoje o propósito de organizar outros momentos 

festivos, com o objetivo de repor todo o material perdido com o furto. 
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5.3 Organização e Funcionamento 

Funcionando em três turnos, as doze salas-de-aula são ocupadas por trinta e 

quatro turmas, sendo doze pela manhã, doze à tarde e dez à noite. Nos turnos 

diurnos funciona o ensino fundamental regular e à noite a EJA . A tabela 5.1 e 

o quadro 5.1, trazem a distribuição das turmas segundo seus turnos e ciclos 

de aprendizagem. 

TABELA 5.1 - Distribuição das turmas segundo ciclos nos turnos 
manhã e tarde - E.M. Alda Galdino Gomes - 2002 

^ ^ - ^ ^ T U R N O S 

CICLOS ^ 
MANHÃ TARDE 

Início do 1 o ciclo 2 
Meio do 1 o ciclo 3 
Fim do 1 o ciclo 3 
Total de turmas do 1 o ciclo 8 

Início do 2 o ciclo 3 
Meio do 2 o ciclo 2 1 
Fim do 2 o ciclo 4 
Total de turmas do 2° ciclo 6 4 

Início do 3 o ciclo 2 
Meio do 3 o ciclo 2 
Fim do 3 o ciclo 2 
Total de turmas do 3° ciclo 6 • • 

TOTAL DE TURMAS 12 12 

Legenda: (a) A Escola utiliza os termos início, meio e fim para identificar 
os estágios das turmas nos ciclos. Assim para o 1 o ciclo 
vamos ter o termo início para as crianças de 6/7 anos, 
meio para as de 7/8 anos e fim para as de 8/9 anos. No 2 o 

ciclo temos, início: 9/10 anos, meio: 10/11 anos e fim: 
11/12 anos. No 3 o ciclo temos, Início: 12/13 nos, meio: 
13/14 anos e fim: 14/15 anos. 

(b) Sinal convencional utilizado .. não se aplica dado numérico. 
(c) Para garantir o sigilo das informações, íoi atribuído um 

nome fictício à escola. 

A EJA foi planejada para funcionar em dois ciclos, sendo que cada ciclo possui 

uma duração de dois anos e quatro etapas. O primeiro ciclo corresponde às 

séries iniciais do ensino fundamental e o segundo ciclo às séries finais. O 

tempo de permanência do aluno no ciclo pode ser estendido por mais um ano 
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de convívio escolar, caso o aluno não tenha conseguido atingir o conhecimento 

e as habilidades necessárias para finalizar aquela etapa. 

Assim, a escola adota um tratamento diferenciado para a organização das 

turmas, nas duas últimas etapas de cada ciclo. No primeiro ciclo, elas formam 

uma única turma e os alunos recebem tratamento diferenciado na sala-de-aula. 

No segundo ciclo, as 3 a e 4 a etapas totalizam quatro turmas, onde os alunos 

são remanejados freqüentemente, atendendo suas especificidades de 

aprendizagem. 

QUADRO 5.1 - Distribuição das turmas da EJA segundo ciclos e etapas 
de aprendizagem - E. M. Alda Galdino Gomes - 2002 

^ ^ ^ E T A P A S 
C I C L O S ^ ^ ^ - ^ ^ 

1" 2* 3* 4" TOTAL DE TURMAS 

1 o 1 1 1 3 

2 o 2 1 4 7 

TOTAL DE TURMAS 10 

Notas: (a) A escola não possui uma separação rigorosa de turmas, para 
as 3 a e 4 a etapas dos ciclos; 

(b) Para garantir o sigilo das informações, foi atribuído um nome 
fictício à escola. 

A distribuição geral dos alunos por turmas e turnos, pode ser verificada a partir 

do quadro 5.2. 



QUADRO 5.2 - Distribuição dos alunos por turnos e turmas - E. M. Alda 
Galdino Gomes - 2002 

TURMAS 

TURNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAIS 

MANHA 33 33 24 29 27 33 399 

TARDE 30 31 ~35~ 
_ 

26 27 28 26 18 27 27 333 

NOITE 41 22 36 39 38 38 33 40 28 27 342 

TOTAL DE ALUNOS 1074 

Notas: (a) Q 
1 o Ciclo 2°Ciclo 3 o Ciclo 

1 o Ciclo - (EJA) 2 o Ciclo - (EJA) 

(b) Sinal convenciona) utilizado.. não se aplica dado numérico; 

(c) Para garantir o sigilo das informações, foi atribuído um nome fictício à 
escola. 

Para proporcionar uma melhor análise da organização e funcionamento da 

escola, os dados coletados serão apresentados por turnos de trabalho escolar. 

Acreditamos que, dessa forma, seja possível garantir a especificidade de cada 

turno, uma vez que as variações entre eles são significativas. 

5.3.1 primeiro turno - manhã 

O primeiro turno, para atender alunos do 2 o ciclo - meio e fim - e 3 o ciclo, 

está organizado em doze turmas, seis para cada ciclo. Tem o seu horário de 

funcionamento, com os alunos, das 7h às 11h e 30min, de segunda a quinta-

feira e de 7h às 9h e 30 min, nas sextas-feiras. 

Assim o tempo do aluno na escola, diferencia do tempo do professor, somente 

nas sextas-feiras, quando aquele é dispensado após o recreio e os professores 

permanecem até às 11h e 30min, nas Atividades Coletivas de Planejamento e 
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Avaliação do Trabalho Escolar - ACPATE. 

O tempo do professor com o aluno é aquele vivenciado em sala-de-aula, 

quando são ministrados os conteúdos das disciplinas e quando os alunos, com 

dificuldades de aprendizagem, recebem atendimentos especiais. 

Os professores estão presentes na escola em todos os dias da semana, com 

exceção de dois profissionais que possuem meio cargo nesse turno. São vinte 

e duas horas/aula e meia de trabalho escolar. Dessas, quatorze são 

direcionadas a atividades junto aos alunos, quatro para elaboração de projetos, 

duas e meia para recreio e duas para ACPATE. 

As quatro horas de planejamento e projeto estão distribuídas ao longo da 

semana, com uma hora/aula, para cada professor, de segunda-feira a quinta-

feira. Essa é uma estratégia que permite, na maioria das vezes, o encontro de 

quatro professores em cada horário. Na organização desse horário, houve o 

esforço em agrupar os professores que trabalham em uma mesma turma, 

acreditando assim, estar criando mais condições de entrosamento e discussão 

sobre o trabalho nas turmas e ciclos, porém não foi possível garantir a todos os 

professores se encontrarem, durante esse horário, com os seus pares de turma 

ou de ciclo. 

A preocupação em atender os a\unos com dificuldades específicas permeia o 

trabalho docente e os atendimentos são realizados por um grupo de sete 

professores. Esses atendimentos ocorrem no mesmo turno do aluno, quando 

ele deixa de vivenciar as atividades que estão sendo desenvolvidas na sua 

turma e passa a receber um atendimento individualizado. 

Trata-se de um tempo, correspondente a duas horas semanais, destinado a reuniões 
pedagógicas, à consolidação do trabalho coletivo e à formação dos profissionais. Para a 
viabilização desse tempo é necessário que ocorra a liberação dos alunos, nos horários das 
reuniões. As reuniões ocorrem, sistematicamente, nos dois últimos horários de todas as sextas-
feiras. 
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O grupo de professores é composto por dezenove profissionais. Desses, 

dezessete atuam nas diversas turmas, trabalhando por disciplinas e em 

horários previamente estruturados, um é Professor-Coordenador e outro é 

Eventual. 9 

Os quadros 5.3 e 5.4, informam a organização dos professores para as 

atividades em sala-de-aula e para as demais atividades docentes. 

QUADRO 5.3 - Organização dos professores do turno da manhã por ciclos e disciplinas 
E. M. Alda Galdino Gomes - 2002 

N° PROFESSORES DISCIPLINAS 

2 o CICLO 3 o CICLO 
N° PROFESSORES DISCIPLINAS MEIO FIM INÍCIO MEIO FIM 

1 Arlete Português/Inglês X X X X 

2 Aurem ília Português X X I X X 

3 Betânia Português X X X X 

4 Cláudia Matemática X X X X 

5 Eleni Matemática X X X X 

6 Eliana Matemática X X X X 

7 Elizabeth Ciências X X X X 

8 Elza Ciências X X X X 

9 René Ciências X X X X 

10 Faustina História/Geografia X X X X 

11 Glória História/Geografia X X X X 

12 Inês História/Geografia X X X X 

13 Izabel Literatura X X X X X X 

14 Célia Corpo/Movimento X X X X X X 

15 Lubiane Corpo/Movimento X X X X X X 

16 Maísa Inglês X X X X X X 

17 Márcia Literatura/Matem ática X X X X X X 

18 M a Aparecida Eventual 

19 M a das Graças Professor Coordenador 

Notas: (a) As disciplinas Corpo e Movimento (Ed. Física) e Literatura, são desenvolvidas em 
forma de oficinas; 

(b) Para garantir o sigilo dos dados atribuímos nomes fictícios aos profissionais e à escola. 

9 Esse profissional está sempre à disposição para atender as possíveis ausências de seus 
pares, devendo assumir uma sala-de-aula, quando assim for necessário. Atua também como 
suporte na confecção de materiais didáticos e outras ações demandadas pela Direção e pelo 
Professor-Coordenador. 
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Como é possível verificar a partir da leitura do quadro acima, a escola manteve 

a relação professor e disciplina. Segundo a Direção , a escola compreende que 

"o professor tem que ter um tempo para se adaptar. Não 
dá para o professor, ainda, estar trabalhando sem ter um 
ponto de referência. Nós ainda somos apegados a essa 
coisa de disciplina, porque vem de todo um processo de 
formação da gente. Aos poucos estamos caminhando. 
[...] Cada vez os professores estão integrando mais." 
(June - Vice-Diretora) 

"Até hoje a escola divide por disciplina. Interessante 
como a gente fica com a coisa enraizada e custa sair. 
Porque nós somos tradicionais. Imagina eu, uma pessoa 
com 25 anos de profissão, já aprendi muito, mas a gente 
continua ali, na matemática, português. Você pode 
perceber que o nosso horário ainda é assim. Ele é muito 
fragmentado. Agora é que nós estamos tentando, mas 
aqui dentro, quando a gente coloca isso em prática é 
diferente." (Dayse - Diretora) 

É importante salientar que a organização do trabalho dos professores nas 

turmas, tanto desse turno, como dos demais, foi definida pelos próprios 

docentes. Em conversa informal com a Direção, ela relatou-nos que existe a 

necessidade de outra forma de organização, porém entende que esse é um 

processo que deve passar, inicialmente, pela conscientização dos professores 

e só depois poderá ser implementado na escola. 
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QUADRO 5.4 - Horário dos professores do turno da manhã em outras atividades 
docentes - E. M. Aida Galdino Gomes - 2002 

N° PROFESSORES 2 a FEIRA 3 a FEIRA A a FEIRA a FEIRA 1 i a FEIRA 

1° 2 o 3 o 4 o 1 o 2 o 3 o 4 o 1 o 2 o 3 o 4 o 1 o 2 o 3 o 4° 1 o 2 o 3 o 4 o 

1 Arlete x X X X 

2 Auremilia x X X X 

3 Betânia X X X 
x • 

4 Cláudia X X X X 

5 Eleni X X X X 

6 Eliana X X X X • 
7 Elizabeth X X X X 

8 Elza X X X X 

9 Renê 

10 Faustina X X X X 

11 Glória X X X X 

12 Inês X X X X 

13 Isabel x • X X 

14 Célia X X X X 

15 Lubiane X X X 
x • 

16 Maísa X X X X 

17 Márcia X X m 
18 Aparecida EVENTUAL 

19 das Graças PROFESSORA COORDENADORA 

Notas: (a) Q Planejamento e Projetos Atendimento de alunos l i AC PATE 

5.3.2 O segundo turno - tarde 

O segundo turno atende todo o 1 o ciclo, mais quatro turmas do 2 o ciclo. 

Sua equipe de professores soma dezoito profissionais: doze são "professoras 

referência" de turmas, quatro trabalham em oficinas (Corpo e Movimento e 

Literatura), um é Professor-Coordenador e outro é Eventual. Nesse turno 

temos um Técnico Superior de Ensino (Supervisor Pedagógico). 

A organização dos profissionais segue a seguinte disposição e pode ser 

percebida através do quadro 5 .5 . 



QUADRO 5.5 - Organização dos profissionais de magistério do turno da tarde por ciclos 
de formação - E. M. Alda Galdino Gomes - 2002 

Isabel PROFESSORA COORDENADORA 

Lubiane EVENTUAL 

Ludmila TÉCNICA SUPERIOR DE ENSINO 

Nota: (a) Para garantir o sigilo dos dados atribuímos nomes fictícios aos profissionais e à escola. 

Como se observa, através do quadro, houve a preocupação de concentrar o 1 o 

ciclo no turno da tarde. Assim temos nesse turno todas as crianças de 6 a 9 

anos e somente uma parcela das crianças de 9 a 11 anos - 2 o ciclo. Esta forma 

de agrupamento dos alunos e professores garante ao segundo turno a 

condução de seu funcionamento, de forma bastante diferente daquele que é 

dado no primeiro turno. 

Os horários de projetos, dos professores, estão organizados semelhantemente 

ao do primeiro turno, ou seja, sempre temos quatro professores em atividades 

de projeto, de segunda a quinta-feira. 
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Para o atendimento dos alunos com dificuldades de aprendizagem, a escola 

concentrou, até abril de 2002, essa tarefa como responsabilidade do professor 

regente de turma e da Técnica Superior de Ensino. A partir de então, em 

virtude da necessidade de garantir que os alunos cheguem alfabetizados, na 

etapa final do 2 o ciclo, a Direção apresentou, em reunião, uma proposta, de 

que esse atendimento passasse para a responsabilidade de todos os 

professores . 

O problema de garantir o domínio da leitura e da escrita, no primeiro ciclo, já 

era uma preocupação de toda a equipe da escola, há vários anos. Em muitas 

reuniões pedagógicas, essa questão constituiu-se em ponto de pauta, tendo 

aflorado grandes debates, porém nenhum deles encaminhou, até então, para 

alguma resolução prática. Segundo a Direção, os professores sempre 

apresentaram resistências em deixar suas turmas, para atender outros alunos; 

alguns professores assumem uma turma na primeira etapa do 1 o ciclo e se 

mantêm com elas até o meio do 2 o ciclo. 

A proposta sugerida pela Direção consistiu na reenturmação de todos os 

alunos do turno, no primeiro horário de aula de cada dia da semana, segundo 

seus estágios de aprendizagem. Em seguida, após esse horário, eles 

retornariam à suas classes de origem, onde o trabalho seguiria o seu curso 

normal. Essa proposta nasceu da leitura de diagnósticos dos alunos, feitos 

pelos professores, onde ficou visível que vários alunos, em etapas 

diferenciadas dos ciclos, possuíam as mesmas dificuldades de aprendizagem. 

Em ACPATE, após uma semana, os professores sugeriram uma outra 

alternativa para a reenturmação: que ela fosse feita, apenas com os alunos 

que apresentavam dificuldades de aprendizagem e que as aulas fossem 

ministradas pelas professoras de oficinas (Corpo e Movimento e Literatura), 

pela Supervisora e pela Professora Coordenadora. 

Não havendo consenso para a implementação de uma das propostas, o 

trabalho foi iniciado com a adesão de sete professoras, a Professora-
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Coordenadora e a Técnica Superior de Ensino, atendendo apenas os alunos 

com dificuldades. Os alunos foram agrupados por níveis de aprendizagem, 

sendo formados, assim, grupos em estágios pré-silábico, silábico-alfabético, 

alfabético, letramento 1 e letramento 2. Aqueles alunos que apresentavam 

dificuldades específicas ficaram com a Professora-Coordenadora e com a 

Técnica Superior de Ensino. O quadro abaixo mostra a organização desse 

trabalho e das outras atividades docentes presentes no turno. 

QUADRO 5.6 - Horário dos professores do turno da tarde em outras atividades 
docentes E. M. Alda Galdino Gomes - 2002 

N° PROFESSORES 2 a FEIRA 3 a FEIRA 4 a FEIRA 5 a FEIRA 6 a FEIRA 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1 o 2 o 3 o 4° 1 o 2° 3 o 1 o 2 o 3 o 

1 M a das Graças 

i 
X 

i 
X 

i 
X 

i 
X 

3 o 

2 Marina i x i X i X i X 

3 o 

3 Vitorina i X i X i X i X 

4 Rosana 
i 

X 
i 

X 
i 

X 
i 

X 

5 Reegina 

1 
• 

• 
X 

X 

1 
• 

1 
• 
X 

X 

1 
• 

1 
• 

X 

X 

1 
• 

1 
• 

X 

X 

6 Myrian 1 
• 

• 
X 

* 1 
• 

1 
• 
X 

X 1 
• 

1 
• 

X 

X 1 
• 

1 
• 

X 

* 
7 Mary 1 

• 

• 
X 

1 
• 

1 
• 
X 

1 
• 

1 
• 

X 

1 
• 

1 
• 

X 

EVENTUAL 

8 M a Hilda 1 
• 

• 
X 

X 1 
• 

1 
• 
X 

* 1 
• 

1 
• 

X 

X 1 
• 

1 
• 

X 

X 

: • j j 
9 M a Helena 

1 
• 

• 
X 

X 
1 
• 

1 
• 
X 

X 
1 
• 

1 
• 

X 

X 
1 
• 

1 
• 

X 

X 

: • j j 10 M a das Graças 

1 
• 

• 
X 

x 

1 
• 

1 
• 
X 

* 

1 
• 

1 
• 

X 

X 

1 
• 

1 
• 

X 

X : • j j 
11 M a de Fátima 

1 
• 

• 
X 

X 

1 
• 

1 
• 
X 

X 

1 
• 

1 
• 

X 

X 

1 
• 

1 
• 

X 

X 

12 M a do Socorro 

1 
• 

• 
X 

1 
• 

1 
• 
X 

X 

1 
• 

1 
• 

X 

X 

1 
• 

1 
• 

X 

X 

13 Isabel 

1 
• 

• 
X 

1 
• 

1 
• 
X 

1 
• 

1 
• 

X 

1 
• 

1 
• 

X 

14 Lubiane 

1 
• 

• 
X 

X 

1 
• 

1 
• 
X 

X 

1 
• 

1 
• 

X 

X 

1 
• 

1 
• 

X 

X 

15 Ludmila 

1 
• 

• 
X 

1 
• 

1 
• 
X 

1 
• 

1 
• 

X 

1 
• 

1 
• 

X 16 Desdemona 

1 
• 

• 
X 

1 
• 

1 
• 
X 

1 
• 

1 
• 

X 

1 
• 

1 
• 

X X 

17 Carla X X X X X J 
18 M a Angela X X X X X 

J 
1 9 Erika X X X X X 

J 

Notas: (a) r * i Planejamento e Projetos r—i ACPATE m Atenc imento e alunos 

(b) Para garantir o sigilo dos dados atribuímos nomes fictícios aos profissionais e à 
escola. 

Um outro aspecto que observamos na organização e funcionamento do turno 

da tarde foi a dinâmica que ocorre na entrada e saída dos alunos e no horário 
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do recreio. Essa dinâmica merece destaque, porque diferencia-se dos demais 

turnos quanto à forma como é conduzida pelos profissionais da escola. 

A chegada das crianças é sempre recepcionada por um profissional, no portão 

da escola. Algumas crianças costumam chegar muito cedo na escola e ficam 

brincando até se aproximar o horário estipulado para início das atividades do 

dia. Quando é tocada uma música num um aparelho de som, as crianças se 

dirigem para um determinado local do pátio coberto. Ali ficam sentadas, de 

forma mais ou menos organizada, em filas. Neste momento, comemoram-se os 

aniversários, fazem-se as comunicações necessárias, oram e em seguida vão 

para suas salas-de-aula, na companhia de suas respectivas professoras. 

Enquanto os alunos estão no pátio, preparando-se para o início das atividades 

daquele dia, é freqüente a permanência de algumas mães no portão de entrada 

e nas escadas que dão acesso ao pátio. Ali elas conversam e deixam o recinto 

assim que as crianças entram para as salas. Em seguida, o portão é fechado. 

O recreio dos alunos também mereceu um tratamento especial, em decorrência 

do pequeno espaço livre existente. Ele ocorre em horários alternados para as 

diversas turmas. Sempre estão presente, junto às crianças, quatro 

professoras, a Técnica Superior de Ensino e uma Auxiliar de Serviços Gerais. 

As professoras permanecem durante todo o tempo em espaços previamente 

demarcados (pátio, biblioteca e quadra) e as demais circulam toda a área. O 

quadro abaixo retrata a organização do horário e a distribuição das salas, 

para a realização do recreio. 
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QUADRO 5.7 - Organização do recreio do turno da tarde - E. M. Alda Galdino Gomes -
2002 

HORÁRIO 
TURMAS 

HORÁRIO 

2' FEIRA 3" FEIRA 4" FEIRA 5* FEIRA 6' FEIRA 

15h às15he20min. 
1,7,8.9,10,11 2,4,8,9.11.12 1,5,6,10,11,12 3.4.9.10,11,12 

15h e 25min. às 1õh 

e 45mín. 
2.3.4.5.6.12 1,3.5,6,7,10 2,3,4,7,8,9 1,2,5,6,7,8, 

14he40mln. às 15h 2,3,5,6.7,12 

15h e 5min. às 1Sh e 
25min. 

1.4,8,9,10,11 

Nota: Para garantir o sigilo dos dados atribuímos nome fictício à escola. 

É possível identificar a preocupação da Coordenação Pedagógica em permitir 

o contato entre todos os alunos, pelo menos, uma vez por semana, já que isto 

não é possível ocorrer diariamente, no horário do recreio. A dinâmica de 

funcionamento do recreio inicia-se assim que os alunos deixam suas salas-de-

aula e se dirigem para a cantina, quando fazem o lanche. Em seguida, 

divertem -se livremente pelo pátio e pela quadra. Os alunos desse turno 

aproveitam o tempo e o espaço de formas bastante variadas: a quadra fica 

sempre dividida, automaticamente, para duas ou três modalidades de esportes; 

no pátio coberto vemos brincadeiras de pula-cordas, tapão, damas, entre 

outras. Poucas são as crianças que se afastam fazendo grupinhos para bate-

papo e para usufruírem a merenda que trouxeram de casa. 

Nesse momento, a biblioteca também é muito procurada. Os dois profissionais 

disponíveis para atender os alunos (Auxiliar de Biblioteca e uma professora) se 

ocupam durante todo o tempo com os empréstimos e com orientações sobre os 

livros. 
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A preparação para o retorno às salas de aulas é semelhante àquela do início 

das aulas. Os alunos se assentam no chão, organizados por turmas e 

aguardam a chegada da professora, que os conduzem de volta às suas salas. 

O horário de saída dos alunos também é supervisionado pela escola. 

Aproximando-se as 17h e 30min, vários veículos de transporte escolar 

estacionam junto ao portão central. Os pais/responsáveis, que buscam seus 

filhos, recebem-nos das mãos dos profissionais da escola. Neste momento 

podemos perceber a facilidade que os profissionais possuem para fazerem a 

correspondência entre os pais e responsáveis com os alunos, normalmente 

chamando-os pelos seus nomes. 

5.3.3 terceiro turno - noite 

O turno da noite também recebeu uma organização diferenciada, devido às 

especificidades da EJA. Ele funciona com dez turmas e dezessete 

profissionais de magistério. Desses, doze são professores (as) regentes, uma é 

Professora-Coordenadora, duas desenvolvem projetos e oficinas, uma é 

eventual e uma é Técnica Superior de Ensino. 

O funcionamento da escola, neste turno, ocorre de 18h às 22h e 20min, sendo 

que, de terça-feira à quinta-feira, o horário de 18h às 19h ó reservado para o 

Acompanhamento Pedagógico do Desenvolvimento do Aluno - (APDA) 1 0 e as 

segundas-feiras para ACPATE. Nas sextas-feiras todas as atividades 

desenvolvidas em sala-de-aula são direcionadas para revisão de conteúdos e 

dificuldades dos alunos. A distribuição das turmas por professores apresenta-

se da seguinte forma: 

1 0 O APDA constitui-se no atendimento individualizado daqueles alunos que necessitam de um 
acompanhamento mais próximo, por apresentarem dificuldades de aprendizagem. A definição 
do aluno que deverá comparecer, nesse horário, é feita pelo professor da disciplina, que o 
convida para a atividade. 



QUADRO 5.8 - Organização dos profissionais de magistério do turno da noite, por 
ciclos, turmas e disciplinas - E. M. Alda Galdino Gomes - 2002 

Nota: Para garantir o sigilo dos dados atribuímos nomes fictícios aos profissionais e à escola. 

Segundo a Prof.a Tâmara, que leciona Literatura, a equipe de Coordenação 

Pedagógica tenta, através do seu trabalho, implantar na escola a filosofia da 

"Escola Plural", porém ainda há uma resistência dos profissionais em aceitarem 

a proposta devido ao desconhecimento da mesma. Acrescenta ainda, que o 

APDA é uma tentativa de mudança e de aproximação ao Programa Escola 

Plural. No tocante ao atendimento dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem, de acordo com esta professora, apesar do interesse dos 

professores, eles não conseguem atingir os seus objetivos estabelecidos para 

a atividade. A mesma professora afirma ainda, que o horário destinado a esse 

atendimento se constitui como um elemento dificultador, porque a maioria dos 

alunos, que necessita do atendimento, trabalha até as 18 horas; este é também 

o entendimento da Técnica Superior de Ensino. 

"Nós temos o APDA, que de uma certa forma resgata. 
Mas aluno noturno é aluno-trabalhador. Então ele sai do 
serviço dele e chega aqui 7 horas da noite. Ele não tem 
como chegar aqui às 6 horas [...] geralmente quem vem é 
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quem raramente precisa [...] o aluno é sacrificado de toda 
a maneira." (Eny - Técnica Superior de Ensino) 

O funcionamento da EJA, segue o Projeto Pedagógico que foi elaborado, no 

ano de 1999, pela equipe pedagógica e professores do turno. De acordo com o 

projeto, a EJA na EMAGG deve oferecer aos seus alunos oportunidades de 

uma relação mais dinâmica com a sociedade e suas questões. Assim prevê 

uma organização que flexibiliza os tempos pedagógicos e propõe oferecer 

uma educação vinculada ao mundo do trabalho e à prática social em que os 

alunos estão situados. 

A partir do Projeto Pedagógico da EJA, esse turno conseguiu uma maior 

organicidade e assim desenvolveu, nos anos de 2000 e 2001, um trabalho 

coletivo mais pleno com os seus professores e alunos, contudo o projeto não 

orienta mais o trabalho escolar, talvez porque o grupo não tenha retomado a 

sua discussão em 2002. Algumas atividades "que deram certo" nos anos 

anteriores, porém, foram repetidas neste, com algumas modificações, mas sem 

muitas discussões e planejamento com o grupo. 

Os professores consideram que a relação professor e disciplina não constitui 

elemento dificultador do processo educativo na EMAGG. Ressaltam que o 

aspecto que merece destaque no trabalho dos professores da EJA é a 

compreensão que eles possuem do perfil de seus alunos, o que lhes possibilita 

desenvolver o conteúdo de sua disciplina de forma a despertar no aluno algum 

interesse pelas atividades escolares. Sustentam que a maior preocupação 

deles é promover nos alunos da EJA, o resgate da sua consciência cidadã, 

procurando, ao mesmo tempo, oferecer-lhes o suporte cognitivo para 

prosseguimento nos estudos e para a conquista de um lugar melhor na 

sociedade. O que parece compatível com a percepção dos alunos. 

Christian, aluno do 2 o Ciclo, relatando sobre a proposta da EJA , afirma que 

ela 
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"...faz com que o aluno tenha consciência que o tempo 
nunca está perdido. Podemos reconquistar esse tempo, 
não da mesma forma prática que você pode ter na 
juventude. Todos os professores que temos aqui, eles 
não só passam a lição no quadro e discutem textos, mas 
a maioria deles, já aconteceu na minha sala de eles 
tirarem aquela aula para estar conversando com seus 
alunos, para tratar da auto- estima , colocar o aluno a 
falar sobre o seu tempo perdido [...] mas que ele pode ser 
conquistado através da Escola Plural." 

A maioria das atividades fora da sala-de-aula, que envolve o coletivo dos 

alunos, ó planejada e desenvolvida pela Prof.a Tâmara. 

Constatamos, pelos dados apresentados neste tópico, que os profissionais da 

EMAGG possuem a consciência da importância do trabalho coletivo, porém 

eles ainda não conseguiram vencer alguns aspectos que no passado eram 

garantia do seu poder, tais como a relação professor e disciplina, as notas e o 

horário individual com o aluno. É possível considerar que algumas mudanças 

estão se concretizando, mesmo que ainda de forma pontual e que 

possivelmente a partir delas, será desencadeado um processo de trabalho 

mais coletivo. 

5.4 Os profissionais e os alunos 

A escola possui hoje um total de sessenta e três profissionais, que estão 

distribuídos nos seus diversos segmentos. Compõem o quadro de pessoal da 

EMAGG, os funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte - (PBH) e das 

empresas contratadas para os serviços de cantina, limpeza e portaria. 
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QUADRO 5.9 - Quantidade de profissionais em exercício -
E. M. Alda Galdino Gomes - 2002 

SETORES QUANTIDADE 

Direção/Vice-Direção 2 

Técnico Superior de Ensino 2 

Docentes 38 

Secretaria 3 

Biblioteca 3 

Faxina/cantina (1) 13 

Vigilância (2) 2 

TOTAL 63 

Notas: Para garantir o sigilo dos dados atribuímos nome fictício à escola; 
(1) 7 profissionais prestam serviços como empregados de 

empresa contratada pela PBH; 
(2) todos os profissionais são empregados de empresa 

contratada pela PBH. 

Dos 63 profissionais da escola, 42 possuem ou estão cursando o ensino 

superior. Desses, 34 são professores e 8 são funcionários técnico-

administrativo. Entre o pessoal Auxiliar (faxina e cantina) temos 4 profissionais 

com ensino médio completo. 

Um aspecto interessante na escola é a permanência de alguns profissionais, 

constante no seu quadro de funcionários desde a sua criação, e de ex-alunas, 

hoje professoras e funcionárias. Fazendo um agrupamento por décadas, 

temos: 1 1 % ingressaram na década de 1970; 42% na década de 1980 e 39% 

na década de 1990, entre esses estão todos os profissionais terceirizados. 

Somente 8% dos profissionais foram lotados nos dois anos da década de 2000. 

Um outro aspecto significativo é a questão da moradia desses profissionais. A 

maioria (42%) reside no mesmo bairro e/ou em bairros vizinhos, o que 

permite a vários deles uma dupla jornada de trabalho na escola. 

A atual Diretora veio transferida como professora para a EMAGG em 1995. 

Quando chegou, já tinha o propósito de dirigir a escola, o que a motivou a 

participar do processo eleitoral de 1999. Assim, formou uma dupla com uma 

professora mais antiga na escola. Outra dupla também participou do processo 
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eleitoral, porém esta não mais integra o corpo docente da escola. Em entrevista 

a Diretora nos relatou que: 

"Eu sempre quis ocupar esse cargo, para que eu 
pudesse realizar as coisas que eu tinha interiorizado. 
Para eu realizar essas coisas eu tinha que ocupar um 
cargo de destaque. Eu tentei várias vezes em outras 
escolas, mas não consegui. E aqui eu, em 1999 consegui 
realizar o meu sonho." (Dayse - Diretora) 

Em 2001, Dayse e June foram reeleitas, o que permitiu a continuidade do 

projeto iniciado em 1999, que tinha como objetivo reorganizar a escola, 

segundo os princípios e fundamentos do Programa Escola Plural, o que 

consideram: u O Despertar da Consciência". 

Elas cumprem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo que têm 

dedicação exclusiva para o cargo, no entanto, elas estão presentes quase todo 

o tempo dos três turnos. Os papéis que elas desenvolvem parecem estar 

claro para toda a comunidade. Dayse está à frente das questões 

administrativas e pedagógicas. A maneira como ela conduz cada ação, está 

revestida de uma objetividade tal que permite a continuidade das ações pelo 

grupo. Dayse possui uma postura firme em suas decisões e quando as toma, 

as demais pessoas respeitam. Isto não significa que exista sempre uma 

concordância por parte de todos, tampouco enfrenta resistência ao ponto de 

impedir o prosseguimento das ações. June está sempre ao seu lado, dando 

suporte e encaminhando o que é necessário. 

A composição da Coordenação Pedagógica é aquela definida no Programa 

Escola Plural. É formada pela Direção, pelas Técnicas Superiores de Ensino e 

pelas Professoras-Coordenadoras. Estas últimas, uma para cada turno, foram 

escolhidas pela Direção e referendadas, em reunião, pelos seus pares. 

Segundo a Direção, o critério adotado para a escolha das Professoras-

Coordenadoras teve a intenção de garantir a condução dos trabalhos, 

conservando uma certa harmonia dos objetivos, uma vez que a Coordenação 

"tem que falara mesma língua da Direção"(Dayse - Diretora). 
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Essa conduta adotada por Dayse para a composição da Coordenação 

Pedagógica merece uma observação. Entendemos que ela está relacionada 

com as práticas propostas pela administração científica, onde a manutenção de 

um elemento, criteriosamente escolhido, fazia-se necessário para a condução 

dos propósitos dos dirigentes. Na EMAGG, esta foi uma estratégia que pode 

ter assegurado uma certa consistência dos objetivos fixados pela Direção, mas 

que não garantiu avanços. O grupo de professores escuta, discute, sugere 

modificações e cumpre o que foi referendado no coletivo e depois aguarda o 

próximo problema ou proposta para agir da mesma forma. Talvez isto explique 

um certo desânimo dos professores em estar participando mais da gestão da 

escola, e de alguns profissionais desenvolverem um trabalho coletivo. 

Todas as Professoras-Coordenadoras possuem dois cargos. Isso faz com que 

elas estejam na EMAGG, em dois turnos. Em um momento, elas são 

professoras regentes e em outro, Professoras-Coordenadoras. 

Os funcionários da secretaria, biblioteca e cantina cumprem uma jornada de 

trabalho de 6 horas diárias, com exceção da Secretária, pois seu cargo é 

comissionado, o que a obriga a uma jornada de 8 horas diárias . Os demais 

profissionais são terceirizados e estão na escola durante 8 horas, diariamente. 

Atualmente, a escola possui 1074 alunos matriculados nos três turnos. Os 

alunos são provenientes do próprio bairro e de outros circunvizinhos. De 

acordo com levantamento realizado junto à secretaria da escola, em 

documentos e registros, do período de 1995/2002, o número de alunos 

matriculados apresenta a seguinte configuração: 
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QUADRO 5.10 - Alunos matriculados na E.M. Alda Galdino Gomes -
1995-2002 

ANO MANHA TARDE NOÍTE TOTAL 

1995 337 314 107 758 

1996 311 303 138 752 

1997 309 312 289 910 

1998 350 324 327 1.001 

1999 311 295 503 1.109 

2000 346 296 472 1.114 

2001 368 312 308 988 

2002 399 333 342 1074 

Nota: Para garantir o sigilo dos dados atribuímos nome fictício à escola 

Pelos dados coletados foi possível entender algumas características marcantes 

nas relações entre os segmentos que compõem a escola. Acreditamos que os 

fatores tempo de lotação na escola e moradia exerçam um forte impacto nas 

relações e podem ser determinantes de algumas posturas assumidas por seus 

profissionais. 

5.5 Os mecanismos de ação coletiva 

Estamos denominando de mecanismos de ação coletiva os espaços existentes, 

no interior da EMAGG, onde existe algum tipo de participação da comunidade 

que, de alguma forma, interfere na gestão da escola. Atualmente, são eles: o 

Colegiado, a Assembléia Escolar, a Caixa Escolar, a ACPATE e os Horários 

de Projetos. Todos esses mecanismos foram instituídos na EMAGG através de 

determinações provenientes da SMED - BH. A escola possui também, já 

aprovada, a sua Associação de Pais e Mestre - APM, porém ela não é 

atuante. Quando indagamos à Direção sobre o trabalho da APM, percebemos 

que não há interesse, por parte desta, que a Associação exerça suas 

atividades na escola. Quanto aos professores, aqueles que foram questionados 

sobre o assunto, responderam desconhecer a existência da APM da EMAGG. 
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A criação do Colegiado começou a ser discutida na EMAGG em 1989, porém 

seu estatuto possui a data de abril de 1991. A sua elaboração teve como 

parâmetro um modelo de estatuto encaminhado pela SMED - BH, que foi 

adaptado à realidade da escola. Analisando o estatuto em vigor, pode-se 

constatar que a intenção de uma gestão democrática e participativa permeia a 

sua letra. Dentre os seus artigos, um que chama a atenção é o que diz 

respeito à constituição de comissões para assessoramento dos trabalhos do 

Colegiado. Nele, está prevista a organização de comissões, visando a atender 

questões específicas de diversos segmentos da escola. 

"Art. 20 - Serão criadas pelo Colegiado comissões 
constituídas de três elementos, um de cada turno, para 
desenvolverem de modo mais apropriado assuntos de 
acordo com sua área específica de atuação. 

§ 14 - serão criadas inicialmente as 
seguintes comissões: 
1. elementos da comunidade; 
2. professores regentes; 
3. especialistas; funcionários; 
4. funcionários; 
5. alunos." 

Em contatos informais com os profissionais da escola, procuramos identificar a 

existência dessas comissões, mas todas as pessoas questionadas disseram 

desconhecer o referido dispositivo. 

A maioria das reuniões realizadas pelo Colegiado, desde a sua criação, 

conforme registros e depoimentos, foi para referendar as ações da direção, no 

tocante à realização de eventos sociais, reformas físicas da escola e 

discussão de calendário escolar para reposição de greves dos professores. 

Essa postura do Colegiado foi confirmada em entrevista com os professores, 

quando eles disseram que o Colegiado 

"...propõe principalmente atividades sociais [...] ele 
referenda quando a escola toma iniciativas. Aliás eu 
nunca vi ele não referendar. É quase só para legitimar 
aquilo que vai ser feito." (Eny - Técnica Superior de 
Ensino) 
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"Em uns casos o colegiado referendou mais, como 
exemplo: alguns alunos dando problemas na escola, 
então o Colegiado referendou alguma medida tomada 
pela Direção. Exceto isso, a escola colocava as 
dificuldades, os problemas e pedia a solução do 
Colegiado, e o Colegiado , às vezes, é que propunha 
festas, um conserto para determinada coisa." (Renê -
Professor) 

A partir da pesquisa documental, verificamos que, no período de 1995 a 2002, 

o Colegiado não contribuiu com as questões pedagógicas da escola. O último 

registro encontrado data de 1994, quando o Programa Escoia Plural foi 

apresentado à escola. Segundo a Prof.3. Silvia, os pais ficaram tão 

preocupados com a implantação de uma nova dinâmica na escola, que 

chegaram até a levarem, para as assembléias, outros pais que já haviam 

vivenciado experiências semelhantes em outros estados. 

Atualmente, as reuniões do Colegiado ocorrem com uma certa freqüência, 

porém sempre a partir da convocação da Diretora (Presidente do Colegiado) e 

com uma presença menor dos seus representantes, do que no passado. 

"Hoje, embora as reuniões do Colegiado tenham 
diminuído, temos encontrado dificuldades para termos a 
presença dos pais. A gente procura atender em horários 
diferentes, que eles possam vir. Mesmo assim, caiu bem 
a presença do pessoal do Colegiado. O pessoal não está 
tendo muita boa vontade não." (Olga - Secretária) 

Em nossa avaliação, as ACPATE têm representado o mecanismo de ação 

coletiva com maior influência na gestão da escola. Nelas é que são 

apresentadas todas as questões que dependem de uma avaliação coletiva, 

tanto pedagógica, quanto administrativa. Os assuntos são discutidos e votados, 

se aprovados pelos professores são levados para o Colegiado e para a 

Assembléia Geral. 

Um outro mecanismo participativo que tem sido muito explorado pela Direção 

da Escola é o que se vê no turno da noite. Os representantes de turmas são, 

constantemente, convidados para estarem opinando sobre vários problemas 
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relacionados aos alunos e a outras questões que envolvem a dinâmica de 

funcionamento da escola. Segundo a Direção, a socialização dos problemas 

com esses alunos é uma boa estratégia, pois, parte deles representa dois 

segmentos da escola: são alunos e pais de alunos ao mesmo tempo. 

O aluno Christian, por várias vezes, fez referência a esse espaço concedido 

aos alunos como uma iniciativa positiva da escola. Afirma que através dessas 

reuniões os alunos têm a oportunidade de participar na tomada de decisões 

junto com a escola. Considera, ser esse um espaço democrático, onde a 

Direção 

"nunca chega com uma proposta pronta. Várias vezes, 
já aconteceu da proposta colocada pela escola não ser 
aprovada, e sim, dentro de uma discussão, a escola 
acaba aceitando que a proposta da comunidade é mais 
viável." (grifos nosso) (Christian - Aluno) 

Oportunidade semelhante não é concedida aos alunos dos demais turnos. Em 

entrevista com os alunos do turno da manhã, foi relatado que, por várias vezes, 

eles reivindicaram a formação do grêmio. Porém não encontraram apoio e 

interesse para a sua constituição, por parte da Coordenação Pedagógica. 

"Era importante termos o grêmio, porque assim 
poderíamos ter representantes nas reuniões 
pedagógicas. Professores falam mal da gente e não tem 
ninguém para defender. Toda pessoa a ser julgada tem 
direito de se defender." (Alunos do 3 o ciclo - manhã) 

Em vários momentos desta dissertação, fazemos referência a propostas ou 

problemas que constituem algum ponto de discussão e análise da comunidade 

escolar, porém faz-se necessário salientar que não foi percebida nenhuma 

proposta que tenha surgido de pessoas ou grupos, sem a intermediação da 

Direção. Talvez, isso se dê pelo fato de que a maioria dos professores 

cumprem uma dupla jornada na escola e reivindicar um pouco mais poderia 

constituir em aumento de suas tarefas. O tempo que eles possuem para outras 

atividades docentes restringe-se ao horário de projetos. 
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Quanto ao horário de projeto, gostaríamos de levantar alguns 

questionamentos. Durante esta pesquisa foram raros os momentos em que 

observamos os professores utilizarem esse espaço de forma coletiva. Na 

maioria das vezes, os professores ficam corrigindo trabalhos e confeccionado 

material para suas aulas. Os momentos em que percebemos algum trabalho 

coletivo, foram aqueles em que a Professora-Coordenadora esteve reunida 

com professores e algumas reuniões das professoras oficineiras. 

Nossa observação é confirmada em entrevista com a Prof.a. Eleni, quando 

relata sobre os aspectos positivos e negativos do horário de projeto. 

"Positivo - Dá um tempo do professor estudar e planejar 
outras atividades, relacionadas à dinâmica da 
sala de aula; 

Negativo - Porque a gente não conseguiu se organizar 
para fazer alguma coisa de concreto nesse 
tempo, coletivamente. Está muito individual." 
(Eleni - Professora) 

De uma maneira geral, o horário de projeto é bem aceito por todos os 

professores e pela equipe pedagógica. Existe a compreensão de sua 

finalidade, porém essa não ó atingida satisfatoriamente em virtude, também, da 

dificuldade em agrupar os professores de forma a garantir um trabalho coletivo 

por turma ou por ciclo. 

O Conselho Fiscal não se reuniu durante o período em que tivemos em 

campo. Houve uma Assembléia Escolar, contudo nos vimos impossibilitada de 

participar, por dificuldade de agenda. 

5.6 A participação dos Pais e Moradores da Região na Gestão da Escola 

Como relatamos na primeira parte deste capítulo, a região onde está localizada 

a EMAGG é ocupada por moradias simples e possui uma estrutura urbana 

característica de um bairro de periferia. Conforme diagnóstico de 
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caracterização da "clientela", construído no ano de 1999 1 1, temos que a maioria 

das famílias que usufrui os serviços da EMAGG possui uma renda mensal de 

até três salários mínimos, aponta a televisão como a principal forma de lazer e 

a igreja como o local mais freqüentado pelos moradores, com predominância 

da religião católica sobre as demais. A escola também foi considerada, pelos 

entrevistados, como um centro aglutinador das famílias da região. 

Esse papel da EMAGG como aglutinadora da comunidade em eventos sociais 

foi exaltado, no depoimento dos pais e moradores da região, várias vezes 

lembrado com um certo saudosismo pelas pessoas, que se reportaram aos 

momentos agradáveis proporcionados pela escola à comunidade, mesmo após 

a construção das sedes da Capela e da Associação do bairro. 

"Os maiores envolvimentos da comunidade com a escola, 
foram nas festas que a escola promovia. Aqui tinha muita 
festa, muito baile. Participei de vários bailes. Então a 
comunidade participava e gostava demais e pedia para a 
escola fazer mais, porque elas eram muito boas e bem 
elaboradas." (Olga, Secretária) 

"Além das celebrações das missas a Associação fazia na 
escola serestas, almoços comunitários." (D a Zulmira, 
moradora do Conjunto) 

"Na época da Shirley [...] ela fazia festa no dia das mães, 
dia das crianças, dia dos pais. Tudo ela tinha uma 
comemoração a fazer. Todas as ocasiões. E a Dayse não 
faz.". (D a .Ana-Mãe) . 

Olga, secretária da escola, relatou-nos que o fator que provavelmente tenha 

estimulado o grande número de festas realizadas antes de 1995 seja a 

pequena quantia de recursos financeiros que a SMED - BH transferia para a 

escola. Em vista das dificuldades para a manutenção da escola, a 

1 1 Dados coletados de pesquisa exploratória, realizada em 1999, pela Consultoria em Políticas 
Públicas - CPP, que fora contratada pela E.M. Alda Galdino Gomes para colaborar na 
elaboração do seu Projeto Político-Pedagógico. Estaremos, ao longo desta pesquisa, utilizando 
alguns dados daquela pesquisa, sempre indicando a fonte, uma vez que as famílias 
investigadas (foram respondidos 318 questionários pelos alunos e 191 pelas suas respectivas 
famílias), na ocasião da implantação do Programa Escola Plural, na sua maioria, ainda fazem 
parte da comunidade. Informamos, ainda, que não relacionamos esse documento nas 
Referências deste trabalho, para não quebrar o sigilo do nome da escola pesquisada. 
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realização de bailes e eventos era uma alternativa para angariar os fundos 

necessários. 

Eleni - ex -vice-diretora, tendo exercido seu mandato na época da implantação 

do Programa Escola Plural, também considera que durante a sua gestão o 

envolvimento da comunidade com a escola estava diminuindo. Quando 

perguntada, em entrevista, se atualmente os pais participam mais da gestão da 

escola, respondeu-nos que "Alguns chegam, mas a escola adota uma postura 

que impede que os pais cheguem até a gente e se coloquem". Solicitamos da 

professora uma comparação da sua resposta com os períodos anteriores ao 

Programa Escola Plural e tivemos como depoimento que 

"Antes da Escola Plural [...] a família participava mais. 
Nesses últimos quatro anos ela tem se ausentado mais 
[...] parece que ela está receosa. Nas reuniões, às vezes, 
a gente provoca uma discussão e a gente não 
consegue." (Eleni. Professora Coordenadora) 

Essa mesma leitura do comportamento da família, antes e depois do Programa 

Escola Plural, é feita por outros profissionais da escola. 

"Antes de 1995, a família tinha mais participação, estava 
mais presente, mais assídua na escola. [...] Acho que a 
nossa própria forma de estar organizando as reuniões de 
pais, de estar chamando mais. Como tinha aquela 
questão da nota em cada bimestre, então estávamos 
sempre convocando os pais. Com a questão da não nota, 
houve um pouquinho, de diminuir essa convocação da 
presença. Eu não coloco como culpa da Escola Plural 
não. A culpa é nossa de não conseguirmos nos 
organizar, de estarmos melhorando isso aí, buscando 
formas." (Ludmila-Téc. Superior de Ensino e Diretora em 
1995) 

"A família não está muito preocupada com a qualidade do 
ensino, mas que seu filho vá para frente. Eu acho que 
antes, com a proposta anterior, a gente tinha uma 
preocupação maior, talvez pelo próprio forçar, é a prova, 
a nota, a bomba. Eu sei que isso não tinha muito de 
motivação, mas de forçar. Mas na Escola Plural, a gente 
ainda não conseguiu essa participação da família." 
(Cláudia - Professora) 
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Mas durante o período desta pesquisa, foi possível constatar que vários 

eventos foram organizados pela EMAGG e que a comunidade esteve presente. 

Entre eles podemos citar: mesa redonda em comemoração ao dia internacional 

da mulher, rua de lazer, bazar da pechincha, festa da família, feijoada na 

escola e um Concurso de Poemas. 

Gostaríamos de retomar a observação feita pela Secretária da Escola, quando 

enfatizou a escassez de recurso como propulsora de ações que geraram, no 

passado, maior integração da escola com os pais e moradores da região. Não 

é objetivo deste trabalho discutir as questões orçamentárias e financeiras, que 

levaram a EMAGG, nos anos anteriores ao Programa Escola Plural, a 

organizar eventos diversos, envolvendo os pais e os moradores. Porém, 

gostaríamos de enfatizar, que a relação escola e comunidade em eventos e 

festas, foi referenciada, por várias pessoas entrevistadas durante esta 

pesquisa, como ações que aproximaram a escola da comunidade. 

Isto permite-nos inferir que a compreensão que a comunidade escolar possui 

da participação na escola está relacionada a maior ou menor presença das 

pessoas nos eventos e atividades escolares, o que para o objetivo desta 

pesquisa constitui "a forma menos intensa e mais marginal da participação 

política." (SANI, 1977, p. 888). 

Acreditamos que o comparecimento dos pais da EMAGG e moradores da 

região, nas festividades e reuniões, está relacionado ao atendimento de 

alguma satisfação pessoal, seja do acompanhamento do seu filho(a) ou da 

busca de alguns momentos de lazer. Nisto vemos um comportamento passivo 

da comunidade escolar que, no primeiro caso busca um resultado do trabalho 

que a escola faz com o seu filho e no segundo paga por um lazer. Em nenhum 

dos dois aspectos verificamos a intenção de contribuir com a gestão da escola. 

Por outro lado, queremos realçar que, via de regra, a escola busca a 

participação dos pais e moradores apenas quando necessita de auxílio para 
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resolver problemas urgentes dos alunos e do prédio escolar e inibe outras 

contribuições, principalmente aquelas relacionadas às questões pedagógicas e 

outras que podem ser consideradas fundamentais para a gestão democrática 

da escola. 

Percebemos, então, que a participação dos segmentos da escola, 

principalmente dos pais e moradores da região da EMAGG, vem ocorrendo de 

uma forma esporádica e tutelada, que não leva à institucionalização da 

participação. 

5.7 A implantação do Programa Escola Plural 

O Programa Escola Plural começou a ser discutido na EMAGG em novembro 

de 1994. Os registros mostram que foi preocupação da escola levar ao 

conhecimento dos pais e alunos a nova organização que seria implantada no 

ano seguinte. Mesmo com pouca clareza da Proposta Escola Plural, a vice-

diretora assumiu a coordenação das reuniões, nos três turnos, com os pais e 

alunos. Naquele momento, foi distribuído o material enviado pela SMED - BH 

(Cartilhas da Escola Plural) e explicado aos presentes os seus princípios 

norteadores. Ficou nítida, naquele momento, a preocupação dos pais e 

professores diante de toda aquela mudança, é o que se pode concluir a partir 

de registros feitos nas atas daquelas reuniões. 

"Os presentes não se deram por convencidos, diante do 
que foi apresentado e solicitaram maiores detalhamentos, 
por parte da escola e uma discussão mais ampla antes 
de sua implantação." (Anotações da Secretária da 
reunião) 

"A mudança tão rápida não agradou a maioria, que 
almeja um esboço do projeto para a sua realização, bem 
como, a sugestão de criação da APM para discussão 
desta proposta e de outras que virão." (Anotações 
conclusivas da reunião de apresentação da E.P. para os 
pais e alunos) 
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É interessante atentarmos para dois pontos registrados nas atas das reuniões. 

O primeiro quando os presentes solicitaram maiores esclarecimentos e 

discussões sobre a proposta e o segundo quando foi sugerida a criação da 

Associação de Pais e Mestres - (APM). Ao que parece os pais, naquele 

momento, manifestaram a sua desconfiança diante da Proposta e, assim, 

procura mobilizar os demais presentes para a criação de algo que pudesse 

garantir uma maior discussão do assunto, no caso a APM. 

Durante a pesquisa não foi possível esclarecer o fato com a devida exatidão, 

para confirmar se a escola proporcionou outros momentos que viessem a dar 

os esclarecimentos solicitados pelos pais. Acreditamos que não tenha ocorrido, 

pois aquela reunião foi realizada em novembro de 1994 e em fevereiro de 1995 

o Programa foi implantado. 

Na perspectiva de alguns professores, a Proposta Escola Plural na EMAGG 

veio apenas introduzir alguns critérios na organização da escola, mais do que 

mesmo mudar uma proposta de educação. Afirmam que o trabalhado que 

vinha sendo desenvolvido pela escola já apontava na direção de romper com 

as práticas tradicionais do ensino. Segundo a Supervisora Eny "...quando 

começou a Escola Plural, a EMAGG já praticava a Escola Plural, mesmo não 

tendo. [...} porque a EMAGG já era construtivista e já respeitava o ritmo do 

aluno." Os professores consideram que a forma como o trabalho vinha sendo 

conduzido refletia o sentido de pluralidade. A organização do tempo docente 

com os alunos, as constantes reuniões com os pais e o processo de avaliação 

vigentes antes de 1995, facilitavam o trabalho docente e possibilitavam o 

acompanhamento do processo ensino aprendizagem na escola e na família. 

O tempo do professor com o aluno na EMAGG, antes do Programa Escola 

Plural, era o seguinte: As turmas de 1 a e 2 a séries funcionavam com 5 

professoras, uma professora referência mais quatro professoras especializadas 

e nas turmas de 3 a e 4 a séries os professores trabalhavam organizados por 

disciplina, com um total de sete professoras. Havia a preocupação de 
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assegurar aos alunos de 3 a e 4 a séries, uma maior quantidade de professoras 

por turma, de forma a garantir um menor impacto no rito de passagem para a 

5 a série. O sistema de avaliação era o tradicional. As avaliações ocorriam 

bimestralmente e os pais eram sempre convidados para as reuniões após as 

avaliações. 

Na perspectiva da Prof.a Cláudia, a falta de clareza dos profissionais, quanto 

à nova organização que estava sendo implantada, foi um fator dificultador para 

o encaminhamento dos trabalhos. 

"...a gente se sentia [...] .meio solta sem saber o que 
estava fazendo, se o antigo estava certo, se o novo 
também está certo. Eu acho que depois de uns dois 
anos, que a gente realmente foi tentar [...] conseguir 
entrar mais ou menos no ritmo." (Cláudia - Professora). 

A Prof.a Sílvia atribui essa falta de clareza à forma como o Programa foi 

transmitido aos profissionais da Escola. Segundo ela, o grupo da SMED - BH e 

SCONGER - PA, que trouxe as primeiras informações, agiu de uma maneira 

nada esclarecedora. Foi falado que a ênfase maior seria para os aspectos da 

socialização dos alunos, em detrimento do aspecto cognitivo. Isso gerou muitas 

dúvidas entre os professores, uma vez que, até então o conteúdo era uma 

referência. 

A mesma professora ressaltou também a forma impositiva daquele grupo, ao 

se dirigirem aos profissionais da EMAGG. Quando enfatizaram sobre a 

implantação do Programa, disseram: "tem que ser, vai ter que funcionar, tem 

que funcionar". Tudo isso gerou muitas perguntas àquele grupo, porém eles 

não tinham respostas. Somente disseram que "isto é uma coisa que nós ainda 

vamos estudar, que vocês também vão estudar, para a gente descobrir as 

formas. Isto está chegando novo pra gente e a gente também não sabe como 

vai fazer, o que vai fazer". 

Acrescentou ainda, que o sentimento gerado nos professores, após a visita 

daquele grupo, foi de que o Programa 
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"era uma coisa que estava caindo de pára-quedas e que 
quem trouxe não sabia de onde estava vindo. Depois 
então de algum tempo que a gente já tinha acalmado os 
ânimos, já tinha noção que a gente iria trabalhar dentro 
de alguma coisa que a gente conhecia, que já tinha 
ouvido falar, começamos identificar alguns aspectos que 
já trabalhávamos." (Sílvia - Professora) 

Outro relato desse momento foi feito pelo prof. Renê, reportando a uma reunião 

promovida pela SMED - BH, para a explicação do Programa Escola Plural a 

toda Rede. Ele relatou-nos: 

"Quando eu vi, achei muito legal! E agora o que vamos 
fazer? Aí a fala do Arroyo. 1 2 Ele disse: vocês é que vão 
fazer. Vocês vão criar as regras. Aí eu achei muito 
confuso. Fiquei bravo mesmo! Como é que pode propor 
um jogo e não colocar as regras do jogo? O que 
aconteceu na Rede toda foi isso. Todo mundo se 
perdendo por aí afora e depois, aos poucos todo mundo 
se encontrando." (René - Professor) 

Mesmo diante do quadro de insegurança, os profissionais da EMAGG seguiram 

as normas que foram repassadas, e se empenharam para a implantação do 

Programa na escola. 

Em 1995, a escola começou a receber uma nova organização. Os alunos foram 

enturmados com os seus pares de idade; os professores começaram a 

trabalhar em trios - cada trio para duas turmas - , porém cada profissional com 

o seu conteúdo. Os professores que antes trabalhavam como professores 

especializados (Educação Física, Biblioteca e Artes) foram incorporados ao 

grupo e passaram a ser referência de classe. Foram abolidas a reprovação e a 

avaliação formal por notas. No mais, a escola se manteve como antes. 

Em entrevista com Ludmila, diretora na época, essa organização por trio 

conservou o mesmo princípio anterior, ou seja, manteve as turmas fechadas a 

determinados profissionais e o fator disciplina continuou sendo o elemento 

diferenciador entre eles, e acrescentou, que 

1 2 Miguel Gonzales Arroyo - Secretário Municipal Adjunto da PBH, no período de 1993 a 1996. 
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"os profissionais dos trios não tinham contato com os 
demais profissionais de outros trios. Na época a gente 
sentiu que tinha perdido alguma coisa. Antes nós 
tínhamos tudo isso, mas o trabalho estava mais aberto." 
(Ludmila - Supervisora) 

Ludmila considera que, no primeiro momento, devido à incompreensão da 

Proposta, houve algumas perdas, uma vez que a escola já havia avançado 

significativamente dentro de uma organização coletiva, antes da implantação 

da E.P. 

"Com a confusão que nós fizemos, com a Proposta 
Escola Plural, nós fechamos. Então perdeu essa 
oportunidade de estar avançando mais nas discussões, 
no primeiro ano. Depois assim, nós fomos estudando, 
isso foi ficando mais claro e evoluindo. Tanto que hoje 
não está mais em trio." (Ludmila - Supervisora) 

Os professores se mantiveram organizados em trios até 1999. Somente nesse 

ano houve a compreensão que o fator 1.5, era apenas um indicativo para 

definir o número de professores em cada escola, e que a organização dos 

professores deveria ser planejada , respeitando as especificidades da escola e 

dos alunos. A partir de então a escola passou a buscar outras estratégias de 

trabalho, chegando na organização atual, conforme apresentamos no item 4.3, 

deste capítulo. 

I 

5.8 O Projeto Político - Pedagógico 

A LDBEN - Lei n° 9394/96, nos artigos 12 e 14, instituiu a elaboração da 

proposta pedagógica como uma das incumbências de todas as escolas. Para 

as escolas públicas essa obrigação recebeu uma maior abrangência, uma vez 

que ela deve ser cumprida com a participação dos profissionais da educação. 

Diante dessa exigência e das mudanças advindas em decorrência da 

implantação do Programa Escola Plural, que modificou a lógica e a concepção 

de educação para a RMEBH, somada à necessidade de dar maior clareza e 
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definição para o trabalho escolar, surge a necessidade do Projeto Político 

Pedagógico para todas as escolas da Rede. 

A construção do Projeto Político - Pedagógico - (PPP) da EMAGG, se iniciou 

com a direção atual, quando em 1999, assumiu a escola e contratou a 

Consultoria em Políticas Públicas - CPP, para sua elaboração: 

"A dupla de direção da escola que nos procurou, desde o 
início, demonstrou grande energia e apresentava 
intenções e projetos muito ambiciosos. Durante dois anos 
e meio desenvolvemos um projeto de consultoria que 
mais parecia uma parceria com todo o corpo docente da 
escola" (Relato feito em documento produzido pela 
Consultoria em Políticas Públicas - CPP 1 3) 

Naquela época, os profissionais estavam com muitas dúvidas sobre o Programa 

Escola Plural. A EMAGG tinha absorvido muito pouco da nova proposta e havia 

ainda um clima de incerteza e insegurança quanto à organização do trabalho na 

escola. O que havia sido feito, resumia-se no cumprimento legal das 

determinações da SMED - BH, para a reorganização dos tempos escolares e 

para a avaliação dos alunos. 

"Eu não senti nenhuma alteração geral na escola, não. 

Continuava a mesma coisa e a gente continuava 

trabalhando do mesmo jeito. Só a questão da bomba, a 

gente começou a tratar de outra forma. [...] Aquele 

negócio confundiu a cabeça da gente. O trio estava 

como: se o professor estava cada um com o seu 

conteúdo, qual era a função do trio? Eu acho que a gente 

era mais individualista." (Cláudia - Professora) 

A incompreensão do Programa e o sentimento de inconsistência diante do 

trabalho que vinha sendo realizado, foram elementos que contribuíram para o 

1 1 A CPP inaugurou uma publicação intitulada série RELATOS, contando a experiência de 
elaboração do Projeto Político-Pedagógico da EMAGG. Segundo a CPP, esse material se 
propõe a dar voz àqueles que são personagens de tentativas de construção de espaços 
públicos reflexivos e socialmente comprometidos. Informamos que para garantir o sigilo do 
nome da escola, não faremos constar esse documento nas Referências deste trabalho. 
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grupo aceitara elaboração do PPP, da maneira como foi sugerido pela direção. 

Foi um momento conflituoso, em que vários professores questionaram a 

necessidade da assessoria externa, porém hoje, alguns deles fazem uma outra 

leitura daquela contratação. 

"E nós topamos a idéia dessa assessoria, porque ela 
delimita, tem o objetivo claro e vai em cima, não deixa se 
perder [...] e a consultoria ela facilita nesse sentido. 
Porque ela tem o procedimento, uma técnica e direcionou 
os nossos trabalhos e também orientou na teorização, 
referências bibliográficas, nós lemos muito. [...] houve 
mudanças de postura. Hoje eu olho algumas pessoas e 
penso: Foi uma mudança de postura inacreditável." 
(Eleni - Supervisora) 

"A direção foi muito esperta, quando ela recorreu a uma 
assessoria profissional, o que eu não achei , na época, 
muito bom não. Pensei assim: se a Prefeitura tem 
profissionais desse porte e para isso, primeiro deveria ter 
recorrido à Prefeitura. Depois eu fiquei sabendo que a 
coisa na Prefeitura não é tão desse jeito não. Foi muito 
bom procurar alguém de fora." (Renê - Professor) 

"Foi um empenho muito grande da direção, que a gente 
tem que avaliar. A Daisy e a June quiseram que a gente 
visse a E.P. de uma outra forma [...] eu percebo assim, 
que realmente a gente está muito enraizado na escola 
antiga. E elas tentaram puxar várias discussões." 
(Cláudia - Professora) 

Mesmo não tendo a aceitação de todos, no tocante à contratação da 

assessoria, essa foi aprovada pelo grupo. Esse fato gerou muitas 

controvérsias entre os professores, no momento em que a proposta de 

contratação da CPP foi apresentada pela direção, e ainda é motivo de críticas 

por vários deles. Porém durante as entrevistas os profissionais da escola foram 

resistentes em relatar os acontecimentos da época. As críticas que 

percebemos ocorreram durante contatos informais com os professores. 

Como registramos anteriormente, a proposta foi levada aos professores pela 

dupla da direção, que estava muito desejosa de elaborar o PPP da escola. Em 

entrevista com a diretora ficou explícito o seu desejo de fazer "alguma coisa 

pela educação" e talvez o PPP fosse o início da concretização desse sonho. 
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A Diretora relatou, em um de nossos encontros informais, que a decisão de 

apresentar a contratação de uma assessoria para contribuir na elaboração do 

PPP se justificou, naquele momento, pela dificuldade da SMED - BH atender à 

escola para esse propósito. Contratar uma assessoria externa, então, seria 

uma possível solução para o problema. A proposta foi apresentada aos 

professores em janeiro de 1999. 

O trabalho teve início no primeiro semestre de 1999, com uma reunião da 

Consultoria e os professores. A CPP tinha dois objetivos para esse encontro: 

explicitar sua metodologia e proposta de trabalho e ouvir o corpo docente. 

"A sabatina durou toda uma manhã, revelando um 
protagonismo dos professores, que questionavam as 
análises da CPP e procuravam imprimir nesse projeto 
sua marca, suas dúvidas, suas insatisfações e 
experiências. Era perceptível que se tratava de um grupo 
preparado tecnicamente, intrigante, autônomo, que 
reafirmava, o tempo todo, que não estavam ali apenas 
para cumprir uma determinação governamental." 
(Relato feito em documento produzido pela Consultoria 
em Políticas Públicas - CPP) 

Entre os pontos da proposta de trabalho da CPP estava a explicação de sua 

planilha de custos. Para se concretizar a parceria seria necessário que os 

professores estivessem dispostos a pagá-la 1 4. A sugestão apresentada foi que 

esse pagamento fosse realizado ao longo do ano de 1999, através da 

contribuição de todos os professores. Esse foi um ponto que gerou outras 

polêmicas entre os professores e não recebeu a adesão de todos, porém a 

maioria garantiu a continuidade da proposta. 

Em seguida foi realizada uma pesquisa qualitativa, que envolveu as famílias, os 

alunos, os professores e a direção. Através da pesquisa foram colhidos os 

primeiros dados sobre a comunidade escolar e evidenciado o seu perfil. O 

u O trabalho foi contratado pela EMAGG e pago por alguns profissionais, em quatro parcelas, 
durante o ano de 1999. 
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resultado foi apresentado e discutido com o grupo de professores, o que 

permitiu dar prosseguimento aos trabalhos. 

O terceiro momento consistiu de encontros onde as discussões versaram 

sobre os temas currículo e avaliação. Os procedimentos seguintes adotados 

pela CPP, resumiram no encaminhamento para a escola, através da sua 

direção, de algumas questões que deveriam ser refletidas, discutidas e 

registradas, pelo grupo de professores, e devolvidas àquela Consultoria. Assim, 

a CPP foi organizando as informações repassadas e escrevendo o Projeto 

Político-Pedagógico. A entrega do documento final foi prometida à escola para 

junho de 2002, o que não ocorreu. 

Os pais, alunos e alguns funcionários, entrevistados, relataram não 

conhecerem a proposta de elaboração do PPP. Disseram já ter ouvido falar 

sobre ela, mas desconhecem o conteúdo já elaborado. 

"Eu não tenho muito conhecimento. A gente que trabalha 
na secretaria, a gente fica muito desligada de certos 
momentos que acontecem na escola. Por exemplo a 
gente quase não participa, bem dizer, não participa das 
reuniões pedagógicas, porque a gente está sempre à 
parte com o nosso serviço, que é sempre muito. Então o 
PPP da escola, pelo o pouco que eu tenho conhecimento 
dele é um projeto muito bom, muito bem elaborado e o 
pessoal está sempre inovando, buscando idéias, 
trocando idéias. A gente vê muito empenho por parte 
dos profissionais. Embora igual eu já te falei, muito pouco 
eu posso falar, devido a esse afastamento, da gente 
estar sempre longe do que está acontecendo dentro das 
reuniões pedagógicas. [...] Pra te falar a verdade, eu já 
esqueci em que parte desse projeto eu participei." (Olga 
- Secretária) 

"Ele está ainda no prelo e ainda não chegou para a 
gente. A gente conhece fragmentos." (Eny - Téc. 
Superior de Ensino) 

"Algumas discussões, porém minimamente. Quando a 
gente está em reuniões de líderes de sala, sai alguma 
coisa. Mas conhecimento profundo da proposta eu diria, 
não vou mentir, eu não possuo." (Christian - Aluno do 3 o 

Ciclo noturno) 
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"A Dayse já me passou. Eu sei que ele preocupa com a 
participação do aluno. Agora, pra te falar com toda 
sinceridade, conhecer o projeto profundamente, não." 
(D a Zulmira - Moradora do Conjunto) 

"Já ouvi por alto. Só que tem que especificar mais para a 
gente saber direito" (Alunos do 3 o Ciclo - Turno da 
Manhã) 

Existe também uma nítida distinção, do entendimento do PPP, por parte dos 

professores, que trabalham nos diferentes turnos. Isso foi observado em relatos 

e registros feitos em reunião dos professores, realizada em maio de 2002, que 

teve como pauta a avaliação do impacto do PPP na Rede e na escola. 

Para encaminhar essa avaliação, a CPP indicou três perguntas, que foram 

respondidas pelos professores. São elas: 

1a) Qual o impacto do PPP na escola e na Rede? 

2 a) Como ficou o planejamento de aulas a partir do PPP? 

3 a) Como ioram construídos os objetivos específicos e por ciclos? 

As questões foram discutidas e respondidas em reuniões, que ocorreram nos 

respectivos turnos, com a presença dos professores, dos Técnicos Superiores 

de Ensino e dos Professores-Coordenadores. 

Os profissionais dos turnos da manhã e da noite, relataram que o PPP tem 

exercido uma influência positiva na organização do trabalho, como podemos 

observar abaixo:. 

"Acreditamos ter hoje uma escola mais ativa, criativa, 
aberta às comunidades diversas (pais, Regional, 
comunidade). Na medida do possível ligamos essas 
atividades ao PPP;" 

"o planejamento foi mudado radicalmente, de 
maneira a se tornar mais flexível e dinâmico, de 
modo a atender o PPP;" 

"os objetivos específicos e por ciclos foram 
construídos de maneira a atender as dificuldades 
individuais ou de pequenos grupos;" 
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"O PPP veio concretizar os ideais já presentes na 
mentalidade dos professores. Houve muitas mudanças 
dentro do processo em que estávamos inseridos. A 
escola como espaço de convivência social foi 
intensificado, o trabalho coletivo foi reforçado e o aluno 
teve resgatado a sua auto-estima e seu interesse na 
aprendizagem;" 

"Passamos a discutir com alunos os conteúdos a serem 
trabalhados de acordo com seu interesse, o que 
determinou melhor envolvimento dos mesmos." 
(Registros dos professores - turno da noite - EJA) 

"Na escola, a partir do início da construção do PPP, 
observamos a participação dos profissionais, maior 
conscientização da importância do projeto, interesse, 
vontade, disponibilidade e comprometimento de todos. A 
Escola queria o projeto e apontava para esse caminho;" 

"Antes do PPP não entendíamos o que era um projeto, 
tínhamos uma visão mais pedagógica, hoje caminhamos 
para uma reflexão mais política. Os planejamentos eram 
soltos, trabalhávamos muito em momentos." (Registros 
dos Professores - turno da manhã) 

Os registros feitos pelos profissionais do turno da tarde contradizem aqueles 

registrados nos outros turnos: 

'Como vamos avaliar, se ainda não tomamos 
conhecimento dele? 
O projeto não aconteceu e está difícil de acontecer; 
refletimos avaliação e em seguida veio o provão; 
Trabalhar a coletividade? Onde está o trabalho coletivo? 
A prática pedagógica é completamente diferente. 
Temos que ter um eixo comum. A questão da identidade 
está esquecida. 
Eu estou desmotivada. Olha o meu trabalho no ano 
passado e olha o deste ano!" (Relato de uma professora) 

"Na Rede a EMAGG é tida como espelho, mas não é 
real," 

"Projetos bons, mas isolados, sem articulação;" 
"Os projetos de trabalho não sofreram muita influência do 
PPP;" 

"No ano 2000 foi elaborado, pelo grupo, a construção dos 
objetivos dos ciclos. Eles foram elaborados tendo como 
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base os PCN e a proposta do Governo do Estado de 
Minas Gerais. Hoje, em 2002, o grupo de professores 
não mais recorda dessa construção. Esta definição foi 
construída para orientar o trabalho pedagógico e não 
para atender ao PPP." (Relatos dos Professores - turno 
da tarde) 

Estivemos presentes nas reuniões dos turnos da manhã e tarde e foi possível 

perceber, através dos depoimentos e registros feitos, conforme apresentamos 

acima, que os professores não viram consistência para fazerem, naquele 

momento, a avaliação do PPP. A indagação de que não conheciam o 

documento escrito foi feita por alguns professores, que realçaram também a 

dificuldade de estabelecerem relações, do trabalho que vinham desenvolvendo 

na escola, com aquele Projeto. 

Acreditamos que a dificuldade encontrada pelos professores para a realização 

da avaliação tenha sido provocada pelo grande espaço de tempo entre as 

atividades realizadas para a elaboração do PPP e aquele momento avaliativo. 

Outro aspecto que podemos levantar está relacionado com a solicitação da 

avaliação em si. Ela não partiu de uma necessidade do grupo de professores, 

mas foi colocada a eles como mais uma tarefa a ser cumprida para integrar o 

PPP, o que gerou desinteresse, por parte de alguns professores para a sua 

realização. 

Por fim, os dados coletados, a observação e análise da realidade escolar 

permitiu-nos perceber que a elaboração, implantação e implementação do PPP 

da EMFAL, é resultado de um processo permeado de pouca clareza dos 

objetivos e procedimentos, visto que: 

1 o ) a maneira como foi conduzida a elaboração do PPP não 

possibilitou a sua compreensão, como um projeto da escola. Talvez 

a falta de um documento formal, que expressasse o seu conteúdo 

ou o caminho já percorrido, seja uma das causas da 

incompreensão de alguns professores; 
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2 o) os profissionais da escola não estabeleceram relações dos 

resultados obtidos na Caracterização de Clientela e nas 

discussões ocorridas sobre currículo e avaliação com os 

encaminhamentos dados à organização da escola. 

Provavelmente, porque esses encaminhamentos tenham sido 

resultados de propostas da Coordenação Pedagógica e não 

fruto do esforço e articulação dos grupos; 

O que detectamos é que alguns profissionais ainda aguardam a apresentação 

de um documento acabado, para que possa dar início à sua implementação e 

outros demandam retornos do que foi construído pelo grupo. 

"Ele ainda está "no prelo" e ainda não chegou pra gente. 
A gente conhece fragmentos." (Eny - Téc. Superior de 
Ensino) 

"Como avaliar se ainda não tomamos conhecimento dele. 
O projeto não aconteceu e está difícil de acontecer." 
(Relato de uma professora) 

Entendemos que a condução dada ao processo de construção/elaboração do 

PPP apresentou algumas falhas. Talvez o distanciamento da empresa de 

Consultoria e da comunidade escolar, tenha contribuído para a pouca 

consistência do Projeto. Associados a esse aspecto têm que os dados 

repassados a tal Consultoria foram resultados de discussões fragmentadas, ou 

seja, discussões que ocorriam nos turnos escolares. Essa dinâmica adotada 

não contribuiu para minimizar as resistências existentes frente à elaboração de 

um PPP, nem tampouco para garantir um trabalho que espelhasse alguma 

construção coletiva. 



Certamente não nos interessa a liberdade que nos 
querem doar, conceder ou impor, mas aquela que 
nós mesmos construímos; caso contrário, não seria 
liberdade. 

Pedro Demo 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No contexto da análise desenvolvida ao longo deste trabalho algumas questões 

se destacam e serão aqui retomadas a título de considerações finais. 

Uma primeira consideração que se faz necessária diz respeito à forma como o 

Programa Escola Plural foi implantado na EMAGG e como ele foi percebido 

pela comunidade escolar. Os dados coletados de registros em atas de 

assembléias e depoimentos dos profissionais confirmam que os momentos 

iniciais da implantação do Programa Escola Plural foram permeados por um 

clima de incertezas e rejeições ao Programa, como relatamos mais 

detalhadamente na seção 5.7, deste trabalho e que aqui retomamos. 

"A implantação foi uma coisa assim [...] ela veio de 
supetão. ...Como era uma coisa muita nova, alguns 
professores rejeitaram. Eles não conseguiam ouvir falar 
de Escola Plural. Chegavam a chorar. Ficaram bastante 
abalados." (Eleni - Professora) 

Ele foi implantado pela PBH. Chegamos em fevereiro e 
tivemos as informações de como seria a Escola Plural. 
Tive um sentimento de estranheza. Nós não contribuímos 
para a Escola Plural. Você teve que fazer uma coisa que 
falou que tinha feito. (Arlete - Professora) 

Naquela ocasião, a EMAGG já havia sentido a necessidade de alguma 

reestruturação da sua prática e tinha dado os primeiros passos rumo à sua 

reorganização. A escola tinha iniciado a construção do seu projeto pedagógico 

e ensaiava uma nova organização do trabalho docente, porém ainda com 

ênfase na valorização do conteúdo (esse organizado por disciplinas) e na 

avaliação quantitativa. Os profissionais que atuavam na Escola na época da 

implantação daquele projeto pedagógico consideram que ele foi propulsor de 

avanços na organização pedagógica da Escola, uma vez que propiciou: a 

implantação de um trabalho diferenciado com os alunos da antiga 4 a série, 

preparando-os para o ingresso nas séries terminais do ensino fundamental; 

favoreceu o acompanhamento pedagógico dos alunos, em conjunto com as 

famílias, e aprimorou o sistema de avaliação da aprendizagem. 
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"A gente aqui na escola fala assim: como que antes da 
EP a gente fazia tantos trabalhos interessantes. Antes da 
EP havia um trabalho muito bom, que eu acho que 
atingia realmente o aluno. Depois disso a gente se sentia, 
eu principalmente, me sentia sem... meio solta, sem 
saber o que eu estava fazendo, se o antigo estava certo, 
se o novo também estava certo. Eu acho que depois de 
uns dois anos é que a gente realmente foi tentar 
conseguir entrar mais ou menos no ritmo." (Cláudia -
Professora) 

"A articulação do trabalho coletivo. Apesar de algumas 
pessoas acharem que eram divididas as funções, ainda 
hoje é. Eu achava que o trabalho tinha mais objetivo 
coletivo. Havia mais envolvimento dos profissionais. Hoje 
eu não sei... estou sentindo as pessoas cansadas, 
desmotivadas. O clima era mais ativo, a ação era mais 
dinâmica, mais alegre, tinha mais vida." (Eleni -
Professora) 

Com a implantação do Programa Escola Plural na EMMAG, em 1995, ocorreu 

a substituição da lógica de organização do trabalho da Escola, por outra que 

lhes foi anunciada pelos técnicos da SMED-BH. Talvez as incertezas e 

rejeições manifestas pela comunidade escolar da EMMAG. sejam resultados 

desta ruptura brusca para uma nova organização do trabalho, somada à falta 

de clareza daquilo que estava sendo implantado. 

"Diante da insegurança nossa de estar entendendo a 
Proposta, porque houve um corte. Veio a proposta e não 
houve esse entender. Eu acho que faltaram mais 
estudos, faltaram mais oportunidades de estar lendo. ... 
houve algumas resistências que impediram que o 
trabalho fluísse melhor." (Ludmila - Téc. Superior de 
Ensino) 

Ainda segundo Ludmila, a maior resistências dos profissionais da EMMAG foi 

que a Proposta "mexeu com o intimo do profissional, ao que dava segurança. 

Então nós estávamos em um processo que estava seguro. Estava tudo muito 

organizadinho e de repente isso mudou. Então mexeu". Outros profissionais 

afirmam que a formação acadêmica dos professores também é responsável 

pela inflexibilidade imediata de uma nova maneira de encarar o processo 
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ensino aprendizagem, uma vez que incutiu a "cultura da nota e da reprovação" 

e que esses valores 

"...estão organizados mentalmente: bomba e notas. 
Então temos profissionais que só enxergam a educação 
e a escola por esse lado. Então você tem que dar bomba, 
você não consegue fazer um trabalho diferente. Você fala 
em fazer um trabalho diferente, eles não aceitam. Isso 
dificulta, e até hoje dificulta." (Eleni - Professora) 

Um terceiro aspecto que pode ter comprometido a compreensão inicial do 

Programa foi a forma impositiva e pouco esclarecedora que os técnicos da 

SMED-BH assumiram, quando apresentaram o Programa Escola Plural para os 

professores, como foi relatado pela Prof.a. Sílvia: 

''tem que ser, vai ter que funcionar, tem que funcionar. 
Isto é uma coisa que nós ainda vamos estudar, que 
vocês também vão estudar, para a gente descobrir as 
formas. Isto está chegando novo pra gente e a gente 
também não sabe como vai fazer, o que vai fazer". 

O clima foi aos poucos sendo amenizado, pelo esforço de todos, como nos 

relatou as professoras Cláudia e Eleni. 

"...depois de uns dois anos que a gente, realmente, foi 
tentar conseguir entrar mais ou menos no ritmo." (Cláudia 
- Professora) 

"...para quem estudou, acompanhou a inovação, para 
quem foi atrás, para essas pessoas, eu acho que o olhar 
do sujeito, do aluno que precisava de um tempo, o ritmo 
do aluno, eu acho que começou a clarear bem mais e 
aquela expectativa, aquela ansiedade de conteúdo, eu 
acho que diminuiu bastante. (Eleni - Professora) 

Em 1999, quando a atual direção assumiu a escola, a reorganização do 

trabalho escolar com vistas a uma maior adequação ao Programa Escola Plural 

foi intensificada. As mudanças iniciais promovidas na Escola, que esta 

pesquisa foi capaz de observar, foram na sua maioria provenientes de 
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sugestões vindas da direção, o que nos leva a suspeitar que a comunidade da 

EMAGG ainda preservava, em suas relações, algumas características 

inerentes ao modelo tradicional de gestão da educação. Tal afirmativa se 

sustenta nos fatos que registramos ao longo desta pesquisa, o que reflete a 

presença do caráter histórico à dominação das relações de trabalho no interior 

da Escola.1 

Analisando os fundamentos e princípios do Programa Escola Plural, 

entendemos que ele propõe a superação desse caráter histórico à dominação, 

uma vez que sugere a participação da comunidade escolar na organização e 

funcionamento da escola. Apesar deste pressuposto entendemos que a 

comunidade escolar da EMFAL cresceu pouco em sua análise política da 

instituição. Percebemos avanços pontuais, por parte de algumas pessoas e 

grupos de professores, que em momentos de discussões, mais 

especificamente nas reuniões pedagógicas, manifestaram suas posições e até 

mesmo contestaram algumas iniciativas e propostas da Direção e de outros 

profissionais, porém não conseguem encaminhar, na maioria das vezes, para 

caminhos diferentes daqueles colocadas inicialmente pela Direção ou por suas 

representantes. 

Existe na comunidade escolar da EMAGG dificuldades de se exercitar a gestão 

democrática e, por conseguinte, práticas participativas. Os momentos que 

aproximam do modelo de uma gestão democrática são aqueles em que é 

concedido o direito de voz a todos e assegurado o exercício do discurso e a 

prática da argumentação, porém neles não existe a garantia de 

encaminhamentos participativos, mesmo porque além de serem conduzidos 

ocorrem, com maior intensidade, para as questões transitórias e esporádicas. A 

participação a que se assiste restringe-se a encaminhamentos periféricos em 

Entendemos como caráter histórico á dominação, o comportamento passvo da comunidade escolar 

diante das decisões e recomendações de pessoas ou grupos que representam de alguma forma o poder 

na escola ou no sistema. 
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que os presentes opinam e votam e a maioria decide. Não se observa um 

envolvimento do coletivo nas questões fundamentais da escola. As grandes 

questões da escola, como relatamos, semelhantes à construção do PPP e o 

atendimento dos alunos com dificuldade de aprendizagem, embora geradoras 

de conflitos, conseguem ser implementadas com aprovação parcial da 

comunidade escolar. 

Há sempre a tendência, por parte da Direção, de "costurar" alguns consensos, 

evitando a disputa. Como a disputa não ocorre, as pessoas se dispersam e o 

trabalho coletivo fica comprometido. Acreditamos que, se as pessoas se 

confrontassem mais, procurando negociar suas divergências, o grupo poderia 

chegar a consensos de fato, e assim se autopromover. Porém, percebemos 

que para isso ocorrer seria necessário maior organização dos segmentos da 

comunidade escolar. 

A resistência maior à participação de pessoas e grupos externos à escola está 

centrada nas questões pedagógicas. Na pesquisa documental não 

encontramos registros que confirmassem a participação de pais, moradores, 

funcionários e alunos nos assuntos pedagógicos. Também entre os 

professores essa resistência é marcante. Existem dificuldades, entre eles, de 

estar desenvolvendo um trabalho coletivo, o que resulta em que a organização 

dos professores fique centrada na relação professor - disciplina, nos turnos da 

manhã e noite e na relação professor - turma, no turno da tarde. 

Tal afirmativa se sustenta nos dados apresentados no capítulo 5, referente à 

organização dos professores nos turnos de trabalho. Acreditamos que essa 

dificuldade para executar um trabalho coletivo e flexível demonstra que ainda a 

proposta do Programa Escola Plural pode não ter convencido os professores a 

abdicarem-se das relações de poder inerentes à lógica seriada da organização 

escolar. 



122 

No tocante às características culturais e sociais dos profissionais da escola, 

como também à postura questionadora e inovadora de alguns profissionais, 

essas poderiam estar sendo aproveitadas em benefício do trabalho escolar. 

Percebemos que alguns grupos apesar de fortes e de possuírem posições 

formadas quanto ao trabalho que é desenvolvido na escola não procuram 

disseminá-las, contudo mostram-se resistentes em apoiar as propostas vindas 

da Direção e de pessoas da sua confiança. Por outro lado, a Direção, 

como condutora da gestão escolar, não tem dado a devida relevância a esses 

aspectos e assim o grupo tem deixado de apresentar a sua contribuição, já que 

não é ouvido. Isto tem contribuído para o esvaziamento do processo de 

discussão na escola, o que pode estar beneficiando a manutenção da 

participação conduzida e tutelada, como afirma Demo (1988): 

"Ademais, se não partirmos das potencialidades 
comunitárias, assumimos posição imperialista e 
aparecemos com pacotes prontos. A comunidade os 
deve digerir. Não nos comportamos como motivadores, 
assessores, mobilizadores, mas como detentores do 
processo, capatazes, assumindo a carapuça de quem 
não o quer perder de vista, para não colocar em risco a 
posição dominante. Não se atinge autopromoção, mas 
somente promoção consentida, conduzida, concedida" 
(DEMO, 1988: 91) 

Quanto ao grau de participação dos pais, alunos, funcionários e outras pessoas 

externas à escola, verificamos que é ainda muito frágil e pouco significativo. Na 

maioria das vezes, esses segmentos são convidados a participarem em 

reuniões que têm como objetivo prestar informações sobre os resultados 

obtidos e as decisões tomadas na escola, como também para colher críticas e 

sugestões diante de algum problema. Segundo BORDENAVE (1994, p. 31) 

esse grau de participação concedido a alguns segmentos da comunidade 

expressa a tutela do espaço participativo e o controle do processo decisório 

nas mãos dos dirigentes. Também não percebemos qualquer iniciativa desses 

grupos que pudesse mudar o encaminhamento do processo. Não sabemos 

precisar o que vem antes, se é a tentativa de tutelar a participação por parte da 
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Direção escolar, ou se ó a passividade da comunidade em torno de questões 

que demandam maiores discussões e compromisso. 

Durante os meses que estivemos na EMAGG, a partir dos registros feitos, dos 

dados coletados e das leituras que realizamos, consideramos que a escola 

tem condições muito favoráveis para desenvolver um trabalho coletivo, cuja 

participação da comunidade escolar possa ser a ferramenta impulsionadora 

das mudanças necessárias, desde que: 

1o) seja, de fato, proporcionado espaço para a comunidade escolar expressar 

suas opiniões, e assim construir um projeto de escola que esteja 

relacionado com os seus interesses e concepções; 

2 o) seja resguardada a autonomia nos processos participativos. Isso implica 

em que a Direção Escolar evite tutelar a participação, deixando que as 

ações a serem implementadas reflitam o interesse coletivo e não apenas o 

interesse daqueles que representam a direção formal da instituição; 

3 o) os profissionais venham a considerar que uma gestão participativa exige 

deles muito mais do que apenas estar presentes às reuniões e festividades 

da escola e que a realização de um trabalho coletivo vai além dos 

agrupamentos das pessoas no cumprimento de táticas operacionais; 

4 o) a comunidade escolar compreenda que a garantia da participação passa 

pela organização do trabalho planejado e decidido coletivamente, em 

conformidade com os valores e princípios previamente determinados pelo 

sistema de ensino, já que se trata de uma instituição pública. 

Tais pressupostos são importantes para que se entenda que a participação é 

um processo histórico de conquistas e que deve levar os indivíduos a 

autopromoção. 
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"Autopromoção não há de significar autonomia total, 
potencialidade ilimitada, isenção de artimanhas, mas 
crescente conquista de participação na solução dos 
problemas." (DEMO, 1988:92) 

Para tanto, a comunidade escolar deve procurar assumir espaços de 

administração do destino da Escola, mesmo que consentidos, na tentativa de 

amenizar ou coibir as intervenções centralistas e autoritárias do poder. Assim, 

quem sabe se poderia construir um processo de co-gestão, onde a comunidade 

escolar deixaria de ser objeto de manipulação para ser sujeito de seu próprio 

destino, construindo assim uma prática de organização escolar que garanta a 

realização pessoal e social. 
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