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RESUMO 

A presente dissertação tem como objetivo uma abordagem teórica e prática sobre a 
gestão escolar no campo da Educação Infantil. O estudo buscou enfocar a gestão 
como ponto central para o desenvolvimento de um Projeto Político Pedagógico no 
âmbito da Educação Infantil de Caçador, visando uma gestão democrática e 
participativa. Priorizando linhas de pensamento que ampliem a participação na 
tomada de decisão e nos encaminhamentos necessários. A construção coletiva de um 
Projeto Político Pedagógico é a possibilidade da quebra de paradigmas e a formação 
de valores constituídos em conjunto. O trabalho junto com as famílias, comunidade e 
escola deve ser uma via de mão dupla, visando uma educação para cidadania, 
galgando ao encontro dos mesmos objetivos trará resultados positivos e satisfatórios. 
A metodologia envolveu a pesquisa-ação, como uma abordagem qualitativa de análise 
dos instrumentos utilizados, como: roteiro de entrevista, questionário e roda de 
conversa. Conclui-se que a Gestão democrática é conditio sine qua non para a 
excelência educacional e que leve em consideração o conhecimento dos sujeitos do 
campo educacional, pensando em uma construção coletiva que interfere na quebra 
de paradigmas tradicional, sendo a construção de Projeto Político Pedagógico com a 
participação dos envolvidos, e descrito sobre as necessidades da instituição. Ao 
findar, a análise da proposta de ação é revista ponto a ponto, contemplado sugestões 
de mudanças e acertos. 

Palavras-chave: Gestão Democrática. Gestão Participativa. Projeto Político 
Pedagógico. Educação Infantil. 



ABSTRACT 

The present dissertation aims at a theoretical and practical approach on school 

management in the field of Early Childhood Education. The study sought to focus 

management as a central point for the development of a Political Pedagogical Project 

in the field of Early Childhood Education of Hunter, aiming at a democratic and 

participatory management. Prioritizing lines of thought that increase participation in 

decision-making and the necessary referrals. The collective construction of a Political 

Pedagogical Project is the possibility of the breaking of paradigms and the formation 

of values constituted together. Work together with families, community and school 

must be a two-way street, aiming at an education for citizenship, reaching the same 

goals will bring positive and satisfactory results. The methodology involved action 

research, as a qualitative approach to the analysis of the instruments used, such as: 

interview script, questionnaire and conversation wheel. It is concluded that democratic 

management is conditio sine qua non for educational excellence and that it takes into 

account the knowledge of the subjects of the educational field, thinking of a collective 

construction that interferes in the traditional paradigm break, being the construction of 

Political Pedagogical Project with the participation of those involved, and described 

about the needs of the institution. 

Keywords: Democratic management. Participative management. Political 

Pedagogical Project. Child education. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Democrática e participante são duas palavras que permeiam a gestão, 

podendo ser consideradas o coração da instituição. A gestão é a peça fundamental 

nas decisões e na participação dos agentes envolvidos. 

Sendo a organização e a base do administrativo, pedagógico e financeiro, 

constitui-se como um conjunto de normas, diretrizes, estruturas organizacionais, 

ações e procedimentos, cujo objetivo é assegurar o bom funcionamento da instituição 

escolar.  

Para que o funcionamento dessa entidade, permeie os caminhos de 

participação e democracia, o gestor deve ser o primeiro agente de mudança e 

inclusão, promovendo um ambiente estimulador e convidativo à participação da 

comunidade, pais e equipe escolar. 

Essa participação envolvendo a comunidade, escola, pais e alunos, devem 

pensar juntos em um bem comum: a formação de cidadãos críticos e autônomos. 

Desenvolverá espaços para construção, de uma autonomia com canais eficazes de 

comunicação entre todos. 

Nesta perspectiva, buscamos enfocar uma gestão participativa e democrática, 

que implica na ruptura de paradigmas tradicionais visando um trabalho participativo, 

autônomo e democrático, envolvendo todos os segmentos da instituição, 

desenvolvendo e elaborando em conjunto o Projeto Político Pedagógico- PPP. 

O Centro Municipal de Educação Infantil, localizado no município de Caçador, 

encontra-se como o PPP atual elaborado apenas pela equipe administrativa, e muitas 

vezes nem é repassado aos professores.  

A intenção inicial consiste em elaborar uma pesquisa bibliográfica sobre 

diferentes autores e o assunto em questão, criando uma base sólida de conhecimento. 

A segunda parte um plano de ação consiste em investigar como está atualmente o 
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PPP dessa instituição, e apresentar a sugestão de construção de um PPP 

democrático e participativo. 

O diário de campo será um instrumento de pesquisa, servindo como um 

suporte para anotação de informações relevantes do dia a dia da elaboração desse 

projeto. Escrito diariamente, favorecerá a lembrança de pequenos pontos que podem 

fazer toda a diferença na análise dos dados de resultados. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A gestão democrática no âmbito da educação infantil é um caminho a ser 

galgado, pensando na centralidade de poder que está inserida no âmbito educacional.   

Verbas repassadas, normas burocráticas, calendário escolar determinado 

pela Secretaria Municipal de Educação, falta de comunicação entre os pais e entidade 

são falhas que podem levar a uma gestão tradicionalista e restrita. 

A gestão escolar participativa deve trazer ao encontro da escola todos que 

possam agregar e contribuir para educação formal. O trabalho em grupo, caminhando 

ao encontro dos mesmos objetivos pode trazer resultados positivos e satisfatórios. 

A construção coletiva de um PPP, é a possibilidade da quebra de paradigmas 

e a formação de valores constituídos em conjunto. Habermas (1997) aborda que, para 

fazer a diferença, é necessário que o sujeito viva a construção, seja parte integrante 

da elaboração, apenas dessa forma ele estará integrado. 

A elaboração desse projeto voltado à realidade do Centro Municipal de 

Educação Infantil, em conjunto com pais, professores, alunos e comunidade poderá 

delinear e definir a autonomia da instituição.  

Um projeto elaborado pensando na realidade da instituição trará um 

significado para todos os participantes, fomentando dessa forma a contribuição na 

formação de cidadãos críticos. 

O trabalho junto com as famílias e comunidade escolar deve ser uma via de 

mão dupla, visando uma educação para cidadania. Os encontros foram momentos 

que propiciaram um conhecimento uma oportunidade para a família conhecer e refletir 

sobre a criança e a escola, favorecendo a interação. 
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À medida que a sociedade se transforma a educação deve acompanhar essas 

transformações, visando que os próprios autores da educação se questionem sobre a 

realidade. A construção de uma escola para todos caminha para uma perspectiva 

inclusiva e democrática. Essa participação poderá resultar em um trabalho em 

conjunto, pensando na formação de cidadãos críticos e autônomos. 

1.3 PROBLEMA  

A educação está constantemente passando por mudanças significativas e, 

para que seja garantida a com qualidade, necessitamos que a mesma esteja 

organizada em um contexto democrático e participativo. Tendo todos os agentes 

envolvidos, pode-se repensar e formular o caminho a ser percorrido. 

Essa participação se dá com a gestão democrática, e a busca efetiva da 

participação de pais, professores e comunidade em geral delineando objetivos 

concretos em prol da melhoria do ambiente em que estão inseridos. 

Fala-se em gestão democrática, mas pouco se observa a sua prática no dia a 

dia escolar. Buscando colocar em prática o que está mencionada na Lei de Diretrizes 

e Bases descrevemos objetivos para o Centro Municipal de Educação Infantil, 

pesquisando e apontando para construção de uma gestão democrática. 

O Centro Municipal de Educação Infantil pesquisado do município de Caçador 

estado de Santa Catarina encontra-se na realidade já mencionada. Seu Projeto 

Político Pedagógico foi elaborado apenas com a participação da equipe administrativa 

da instituição, não tendo a participação da equipe pedagógico ou comunidade em 

geral. 

O Centro conta hoje com 104 alunos e 26 profissionais, está localizado perto 

de fábricas e de fácil acesso ao centro da cidade. Tendo disponível 6 salas de aula, 4 

período integral e 2 turmas período parcial. 

Salientando a necessidade de uma construção coletiva entre comunidade 

escolar e familiares, e partindo do princípio que essa instituição desenvolva uma 

gestão democrática, tendo a participação como algo presente na tomada de decisões, 

nós perguntamos:  Como desenvolver um projeto de ação no âmbito da construção 

do PPP visando a construção uma gestão democrática e participativa? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Geral 

Desenvolver um projeto de ação no âmbito da construção do Projeto Político 

Pedagógico em um Centro Municipal de Educação Infantil de Caçador visando a 

construção uma gestão democrática e participativa. 

1.4.2 Específicos 

• Descrever referenciais teóricos necessários para implantação de um 

projeto de ação visando uma gestão democrática e participativa.  

• Analisar a situação atual da gestão escolar frente as perspectivas 

democráticas do Centro Municipal de Educação Infantil, situado no município de 

Caçador.  

• Desenvolver plano de ação para a construção do Projeto Político 

Pedagógico com a participação de pais, professores, alunos e comunidade em geral. 

• Avaliar estratégias e resultados da implementação das fases 

preliminares do plano de ação para a construção do PPP. 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Educação Infantil surgiu no século XVIII devido à Revolução Industrial que 

ocorreu na Europa Ocidental. Os pais com a necessidade e a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, começando a trabalhar nas fábricas e as crianças ficaram 

abandonadas, sofrendo pelas más condições da época, causando um aumento nas 

taxas de mortalidade infantil. 

A partir desse contexto começou a surgir a Educação Infantil, mas inicialmente 

as pré-escolas e creches, sendo consideradas como um depósito de crianças. Não 

sendo oferecido assistência pedagógica especializada, e na maioria das vezes nem 

os cuidados básicos às crianças. Como nos mostra a Lei 10.172, “No Brasil, a 

educação das crianças menores de 7 anos tem uma história de cento e cinquenta 

anos” (BRASIL, 2001, p. 09). 

A liberação da mulher que era apenas a mãe, dona do lar, passa a fazer parte 

o mercado de trabalho. Configura-se como uma necessidade para o cuidado com os 

seus filhos(as), onde os pais poderiam deixá-los e dedicarem-se ao trabalho.  

O Estado, omitindo-se a assumir a responsabilidade durante anos, incentivou 

um conceito de assistencialismo, impossibilitando a formação da identidade 

institucional. As primeiras instituições de atendimento no Brasil tinham a necessidade 

de abrigar crianças que eram recolhidas das ruas, evitando que ficassem a mercê 

recebendo alimentação e cuidados  

No Brasil, período colonial, os asilos infantis começaram a ser instalados os 

primeiros centros, sendo a Roda dos Expostos que marca a história.  

[...] do que um aperfeiçoamento das Casas de Expostos, que recebiam as 
crianças [...] a creche, para as crianças de zero a três anos, foi vista como 
muito mais abandonadas; pelo contrário, foi apresentada em substituição ou 
oposição a estas, para que as mães não abandonassem suas crianças 
(KUHLMANN,1998, p.78). 
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Muitos fatores contribuíram para a formação da infância, Ariés (1981) 

destaque a escolarização como um fator principal, a separação entre brinquedos 

específicos para crianças e o sentimento de família mais presente nos grupos sociais. 

Na Diretriz Curricular da Educação Infantil da Associação dos Municípios do 

Alto Vale do Rio do Peixe- (2016), aborda sobre o final do século XVII, relatando sobre 

a modernidade e a família, a visão sobre preparar os filhos para a vida adulta, e a 

escola o poder de disciplinar. 

No início do século XIX, surgem iniciativas isoladas de criação de creches, 

asilos e internatos, que eram vistos como instituições destinadas a cuidar de crianças 

pobres, tirando-as das ruas e, no final deste mesmo século, são criados os primeiros 

jardins de infância, de caráter privado, direcionados para crianças da classe alta com 

o ideário liberal, que tinham influência americana e europeia (2016, p.7) 

Em 1988, a Constituição Brasileira reconhece a educação em creches e pré-

escolas como um direito da criança e dever da família e do estado, artigo 205 

da Constituição Federal de 1988: “A educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho" (Brasil, 1988). 

A Educação Infantil passa a ser a primeira etapa de desenvolvimento da 

criança. O primeiro contato com o ambiente escolar, voltado ao educar, cuidar, brincar 

e desenvolver. Direcionando para uma formação completa e integral, possibilitando o 

reconhecimento de uma criança pensante e autônoma. 

A Lei 10.172, aborda que: “A educação é elemento constituído da pessoa, 

portanto, deve estar presente desde o momento em que a criança nasce, como meio 

de formação, desenvolvimento, integração social e realização pessoal” (BRASIL, 

2001). Uma educação de qualidade pode promover o educando a um ensino de 

qualidade, onde não seja apenas mais um. 

Nessa etapa, a criança deve desenvolver-se em diferentes aspectos como a 

Lei de Diretrizes e Bases- LDB, de 1996, propõe. Para desenvolver tais habilidades é 

importante que todos os responsáveis pela educação se façam esse questionamento, 

pois é nessa etapa que o conhecimento deve ser descoberto e reinventado pela 
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criança, e não apenas absorvido. Nesse ponto de vista, não deve ser tão grande a 

preocupação de ensinar, mas sim estimular a criança a fazer suas próprias escolhas. 

Quanto ao aspecto afetivo, há necessidade de um ambiente de aceitação, 

compreensão e confiança. A Base Nacional Curricular para Educação Infantil, 

aprovada no ano de 2017, contempla as experiências de aprendizagens, buscando 

envolver o aprendizado e o prazer. 

Neste sentido, a Diretriz Curricular da Educação Infantil da Associação dos 

Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe (DCEI-AMARP 2016), orienta a formulação 

de políticas da Educação Infantil, entre elas a construção de um currículo que articule 

o saber e as experiências das crianças. 

 Os fundamentos e princípios desta prática devem valorizar o lúdico, o brincar 

e a ação educativa, tendo pontos de partidas e de chegada, com caminhos claros a 

serem seguidos, para conquista de bons resultados. 

2.2 A RELAÇÃO ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA 

A criança aprende em todos os contextos onde convive. Na família aprende 

as primeiras noções de vida em grupo, as primeiras habilidades motoras, cognitivas, 

os valores. Na escola tem condições de aprender conhecimentos científicos e outros 

saberes fundamentais à vida. 

Dessa forma, quando a família e a escola não se unem na tarefa de educar, 

a criança perde a noção de segurança e os conflitos com relação à aprendizagem 

ocorrem. 

Para Tiba: 

Quando há conflito, os adolescentes tendem a tirar vantagens pessoais e as 
crianças a acompanhar quem mais lhes agradar. Assim, quando os pais não 
concordam com a escola é com ela que devem resolver as discordâncias. 
Desse modo a criança não se apoiará nos pais para se insurgir contra a 
escola. Quando o filho se queixa de algum professor ou de alguma injustiça 
praticada pela escola, antes de acreditar piamente no que ele diz é melhor 
que os pais tomem conhecimento de outras informações sobre o mesmo fato 
(2007, p. 183). 

A efetiva relação entre família e escola resulta em melhor aprendizagem da 

criança. Quando a família tem espaço na escola e quando os pais assumem a 
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responsabilidade de educar seus filhos e acompanhar a vida escolar dos mesmos, é 

possível verificar que o nível de comprometimento e evolução da aprendizagem dos 

alunos é muito maior. 

2.3 O PAPEL DA ESCOLA 

O papel da escola, assim como o da família é ajudar no desenvolvimento 

intelectual e na formação da criança. A escola em todos os lugares representa o saber 

e as diferentes culturas, e às vezes se confunde com a própria educação. No conceito 

de muitas pessoas, a escola é o lugar onde nasce a educação.  

Para Heidrich (2009, p.25) 

[...] a escola foi criada para servir à sociedade. “por isso, ela tem a obrigação 
de prestar conta de seu trabalho, explicar o que faz e como conduz a 
aprendizagem das crianças e criar mecanismos para que a família 
acompanhe a vida escolar dos filhos”, mas não é apenas a escola que educa. 

A sociedade também tem uma parcela de contribuição nesse processo, com 

as mais variadas manifestações culturais que exercem, de algum modo, influência 

sobre o ser humano e segundo Tiba (1996, p. 121) “Cada aluno traz dentro de si sua 

própria dinâmica familiar, isto é, seus próprios valores (em relação a comportamento, 

disciplina, limites, autoridades, etc.) cada um têm suas características psicológicas 

pessoais”. 

A formação do caráter e personalidade do indivíduo ocorre ainda na infância 

e as principais instituições responsáveis por este desenvolvimento são, sem dúvida, 

a escola e a família. A escola, como instância corresponsável, tipo de socialização 

diferente do que acontece na família. É lá que a criança passa a conviver com outras 

crianças, experimenta um ambiente novo, com novas regras e novos conceitos 

educativos. 

Preocupados com essa formação, a escola e família devem juntas procurar 

meios, como a elaboração de um PPP voltado para o enfrentamento das dificuldades 

estimulando os educandos ao aprendizado significativo.   

Segundo Morin (2006, p.24),  
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[...] a escola, em sua singularidade, contém em si a presença da sociedade 
como um todo. É um local que possibilita novas experiências, uma vivência 
social diferente daquele grupo familiar, no sentido de proporciona um contato 
com o conhecimento sistematizado e com um universo de interações com 
pessoas e ambientes diferentes, capazes de provocar transformações no 
processo de desenvolvimento e formação.  

O ser humano, durante toda sua vida, recebe influências do meio social, 

principalmente enquanto educando. Fatores sociais, econômicos e culturais 

contribuem para o seu desenvolvimento. Desta forma entende-se que, assim como o 

desenvolvimento, a aprendizagem acontece sob a influência de muitos fatores, entre 

eles, ambientais, familiares, psicológicos cotidianos e culturais e é necessária a 

participação efetiva de ambas as partes, escolar e familiar.  

A realidade mostra um distanciamento da família com relação à educação dos 

filhos e uma grande dificuldade da escola em desenvolver suas atividades sem o apoio 

dos pais. 

Percebe-se, desta forma, que a interação família/escola é necessária, para 

que ambas conheçam suas realidades e suas limitações, e busquem caminhos que 

permitam e facilitem o entrosamento entre si, para o sucesso educacional do 

filho/aluno. 

2.4 GESTÃO ESCOLAR 

Ao abordar o tema gestão no campo educacional, torna-se importante 

considerar a abrangência e a complexidade da área em questão. O tema é 

relativamente recente e de extrema importância, na medida em que desejamos uma 

escola que atenda as atuais exigências da vida social, na formação de cidadãos. 

Possibilitando desenvolver as competências e habilidades necessárias a inserção 

social. 

A palavra gestão vem do latim gestio, que significa “genere” (trazer em si). 

Libâneo (2006, p.318) introduz a gestão como “[...] atividades pela qual são 

mobilizados meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização, 

envolvendo, basicamente os aspectos gerenciais e técnicos administrativos”.  

A gestão na área educacional vai além da eficiência na relação 

custo/benefício, ou do funcionamento dos recursos disponíveis para o alcance de 
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metas. Como cita Borba (2008, p.3), “A gestão escolar precisa sobrepujar o 

cumprimento de normas prescritas pela ordem superior e as rotinas pré-estabelecidas 

para investir na função educativa do cargo.” 

A tomada de decisão, os meios, a participação são os eixos norteadores da 

gestão. Luck (2008, p. 21) aborda o conceito de gestão:  

Uma ideia de participação, isto é, de trabalho associado e cooperativo de 
pessoas na análise de situações, na tomada de decisões sobre seu 
encaminhamento e na ação sobre eles, em conjunto, a partir de objetivos 
organizacionais entendidos e abraçados por todos. 

Na medida em que conseguimos a participação de todos os setores da escola, 

na tomada de decisões, haverá melhores condições para uma verdadeira autonomia. 

Paro (2008, p. 12) coloca “[...], portanto, o suposto de que a escola só poderá 

desempenhar um papel transformador se estiver junto com os interessados, se 

organizar para atender aos interesses das camadas as quais essa transformação 

favorece, ou seja, das camadas trabalhadoras”. Então pressupõem, a gestão da 

escola como uma ação política – pedagógica, pensada na formação de cidadãos 

críticos e autônomos.  

Para Libanêo (2006, p. 329), a participação também proporciona autonomia: 

[...] que significa a capacidade das pessoas e dos grupos para a livre 
determinação de si próprio. Sua realização concreta nas instituições dá-se 
pela participação na livre escolha de objetivos e processos de trabalho na 
construção conjunta de ambiente de trabalho.  

A autonomia escolar está interligada com a participação da comunidade 

escolar, caracterizando uma democracia que, consequentemente, deverão estar 

interligadas, proporcionando à escola autonomia na tomada de decisão, que será o 

resultado desse conjunto. 

De acordo com o MEC (2008) “[...] gestão significa dar direção ao processo 

de organização e funcionamento da escola, comprometida com a formação do 

cidadão.” Para que essa gestão torne-se de qualidade e promova um ambiente 

estimulador de conhecimento necessita que toda comunidade escolar participe. 

Norteando esses pressupostos, gestão pode ser sinônimo de qualidade, a 

partir do que a instituição pode construir sua própria autonomia.  
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Sendo que a organização e a gestão de uma instituição constituem um 

conjunto de normas, diretrizes, estruturas organizacional, ações e procedimentos, cujo 

objetivo é assegurar o bom funcionamento da instituição escolar, Luck (2008, p.22-

23) relata que: 

Assenta no entendimento, de que o alcance dos objetivos educacionais, em 
seu sentido amplo, depende da canalização e do emprego adequado da 
energia dinâmica das relações interpessoais ocorrentes no contexto de 
sistemas de ensino e escalas, em torno de objetivos educacionais, concluídos 
e assumidos por seus membros de modo a contribuir no empenho coletivo 
em torno de sua realização. 

A gestão envolve uma interação e reflexão sobre os papéis e as necessidades 

do contexto escolar. Apesar das diferenças deve ser compartilhada entre todos os 

envolvidos podendo garantir o cumprimento do que foi decidido no coletivo. 

Partindo desses princípios, cabe a toda comunidade escolar participar 

ativamente no processo educativo, buscando melhorias frente às novas perspectivas. 

Uma maior participação de todos os sujeitos envolvidos e cada um com a sua 

responsabilidade aumenta a descentralização de poderes, evitando que apenas o 

gestor tome as decisões. 

 Vianna (1986. p. 18) registra “O planejamento participativo é compreendido 

como processo de ação participativa grupal com pessoas politicamente interagindo 

em função das necessidades, interesses e objetivos comuns”. A ação educativa 

constitui-se como responsabilidade de toda comunidade escolar.  

2.5 GESTÃO PARTICIPATIVA E GESTÃO DEMOCRÁTICA 

A gestão participativa pode ser entendida como a prática de colaboração 

recíproca entre grupos e pessoas, envolvendo cada indivíduo, tornando-o ativo e 

participativo.  

Para Libâneo (2006, p.328), “[...] a participação é o principal meio de 

assegurar a gestão democrática, possibilitando o envolvimento de todos os 

integrantes da escola no processo da tomada de decisões e no funcionamento da 

organização escolar”.  
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Luck (2006, p.41) ressalta: “A representação é considerada como uma forma 

significativa de participação democrática”. A gestão só será participativa se for 

democrática, a efetiva participação só ocorrerá se a gestão em si, tiver um olhar 

democrático, valorizando a transparência, flexibilidade, abertura, que são situações 

fundamentais a uma gestão democrática participativa.  

Tais princípios têm base em uma democracia baseada na vivência social, 

comprometida com o coletivo, construindo um conhecimento dentro da realidade 

escolar. 

Paro (2008, p.16) cita um ponto muito importante, tal participação não pode 

ser delegada à execução. “[...] a participação na execução, não é como fim e sim como 

meio, quando necessária, para participação propriamente dita que a partilha do poder, 

a participação na tomada de decisões”. Buscar uma gestão de qualidade pressupõe 

que o gestor passa a ser o mediador entre pais, professores, alunos e comunidade 

em geral. 

Demo (1988) reforça que a participação não é algo natural e, sim um processo 

de conquista, aprendizado e sobretudo, de disputa com o poder dominante. Á medida 

que nos organizamos para participar, estabelecemos uma disputa com o poder 

dominante e, com isso, criamos outra forma de poder. A efetiva participação de todos 

os envolvidos não é algo natural ou convidativo. Muitas vezes cabe ao gestor 

desenvolver o papel de mediador para que isso aconteça de uma forma agradável e 

mais natural possível. 

Pinto (1995, p. 165-167), relata sobre as tipologias de participação. Destaque 

três eixos centrais para classificação, são elas: 

• Participação divergente - Quando na participação divergente os autores não 

compatibilizam os projetos pessoais com os objetivos da escola, violam as 

regras de interdependência para concretizar outros objetivos. 

• Participação apática (apatia) - Os autores (professores, alunos, pais e 

funcionários) optam pelo conformismo para com as normas da estrutura 

organizacional (de qualquer tipo e a qualquer nível), mas não investem na 

cooperação, tornando-se rotineiros, repetitivos. 

• Abandono (abandono) - É um comportamento de ruptura. Quebra-se o 

vínculo existente entre o indivíduo e a escola.  
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A participação, como ponto estratégico para mudanças, interfere diretamente 

no resultado final. A equipe necessita estar com um grande percentual de 

participantes ativos para que os objetivos consigam ser concretizados. 

Neste contexto, o PPP cuja construção promova a autonomia e participação 

ativa, deve permitir aos professores, alunos e comunidade estabelecer um diálogo que 

proporcione estruturas metodológicas, flexíveis para discutir e traçar objetivos para o 

desenvolvimento do ambiente educacional. 

O principal objetivo traçado nesse desenvolvimento não pode esquecer na 

visão de Dalmas (1994, p.28) que: “O planejamento participativo na escola não pode 

reproduzir-se a integrar escola- família-comunidade, mas também visar a realização 

das pessoas e a transformação da comunidade, na qual a escola está inserida.” O 

encontro entre comunidade e escola proporciona debates que poderão influenciar na 

construção de uma educação voltada como dito anteriormente, ao desenvolvimento 

do ambiente educacional. 

Cada proposta educacional retrata a identidade da escola, surgindo aí, a 

importância de construí-los com a participação de todos que norteiam os eixos da 

educação.  

Para Veiga (1994, p. 50) “o grande desafio da escola ao construir sua 

autonomia, deixa de lado seu papel de mera repetidora de programas de 

‘treinamento’, e ousa assumir o papel predominante na formação dos profissionais”. 

Isso vem ao encontro do posicionamento anterior, que relata a construção de uma 

direção democrática, com sua própria identidade e autonomia, envolvendo um 

processo de construção coletiva. 

A participação da comunidade escolar nas tomadas de decisões, promove 

uma gestão democrática que presa pela união, compartilhamento e igualdade. 

Partindo desses princípios cabe a toda comunidade escolar, participar ativamente no 

processo educativo, buscando melhorias frente às novas perspectivas educacionais, 

a gestão democrática nas escolas públicas. 

Essa perspectiva implicará na ruptura de paradigmas tradicionais visando um 

trabalho participativo, autônomo e democrático, envolvendo todos os segmentos da 

instituição. Recorremos a Constituição Federal, promulgada em 1988 que salienta a 
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gestão democrática da educação como uma demanda dos movimentos sociais, 

traçando novas formas de administração do sistema.  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber; 
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 
de provas e títulos, aos das redes públicas; 
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII – garantia de padrão de qualidade; 
VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal. (Brasil,1988) 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 aponta princípios sobre os quais a 

ideia de gestão democrática está edificada. No seu artigo 14: 

Art.14: Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios:  
I-Participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP da 
escola. 
II-Participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares 
ou equivalentes (BRASIL, 1996). 

A Constituição define a educação “como um direito de todos e dever do Estado 

e da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade.” Com 

princípios de igualdade, liberdade e pluralismo de ideia (BRASIL, 1988, art.3°). A lei 

contempla a diversidade, e uma organização decentralizada assegurando linhas para 

a educação brasileira. 

O Plano Nacional da Educação vigente de 2014 a 2024, no seu artigo 2° 

aborda a promoção dos princípios da gestão democrática na educação pública.  

Art. 2: São diretrizes do PNE: 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 
IV - melhoria da qualidade da educação; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 
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VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure 
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 
equidade; 
IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade 
e à sustentabilidade socioambiental (Brasil, 2014). 

O Plano Nacional vigente vem ao encontro das Diretrizes e Bases da 

Educação abordando a construção do PPP, com a participação da família e 

comunidade. Encontrando soluções para sanar os problemas e melhorar a escola 

podendo contribuir para formação social do educando.  

Paro (2000) coloca sobre a utopia que está acontecendo na gestão. A palavra 

utopia quer dizer o lugar que não existe. A visão utópica dos acontecimentos no 

entorno escolar cria uma redoma na qual a imaginação cria uma democracia exemplar 

escrita e pautada em leis governamentais, mas no dia a dia encontramos apenas a 

utopia.  

Brabo (2004) relata que são muitas as dificuldades para o alcance definitivo 

de uma gestão democrática, a existência de canais eficazes de comunicação, 

resistência de segmentos da própria escola, ausência histórica de uma cultura de 

participação na sociedade brasileira, a forma de encaminhamentos das políticas 

públicas pelos órgãos intermediários de coordenação da educação, e as exigências 

burocráticas. 

A escola visa a melhoria da educação e busca a preparação do educando 

para as oportunidades de uma vida mais digna. Segundo Rodrigues (1986, p.81), a 

escola como espaço de transformação social, possibilita a todos a compreensão da 

realidade social, política e econômica do momento vivido pelos educandos; o 

desenvolvimento de suas habilidades intelectuais e físicas para intervenção nessa 

realidade, e a posse da cultura letrada dos instrumentos mínimos para o acesso às 

formas modernas de trabalho. 

Destaca-se ainda a relevância que tem o PPP e o Conselho Escolar na 

democratização da escola. Ambos são pilares que sustentam o caráter democrático 

da gestão. Sem a efetiva atuação dessas duas instâncias, não há como conceber uma 

gestão democrática na prática. 
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A gestão escolar é um conceito novo, que procura superar o enfoque limitado 

de administração, para atender à dinâmica da perspectiva de uma gestão que mais 

do que liderar ações e funções, seja capaz de descentralizar o poder para construção 

da gestão participativa, rompendo com o autoritarismo. Mas, não com a autoridade de 

delegar e dividir responsabilidades utilizando o trabalho partilhado como condição 

básica e fundamental para a melhoria da qualidade do ensino e a transformação da 

própria identidade da educação nas escolas brasileiras.  

2.6 MODERNIDADE LÍQUIDA E TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA DE 

HABERMAS 

A relação entre pessoas e países expressa uma aldeia global em blocos 

econômicos, com relações comerciais entre si designadas a produzir capital e bens 

de consumo. Desenvolvendo ligações econômicas, sociais, políticas, culturais e 

tecnológicas.  

Essa relação entre pessoas e mundos, Pinto (p.3 1995) aborda como 

interação entre sujeitos, a ação comunicativa de Habermas: 

Em síntese, podemos dizer então que, para Habermas, a ação 
comunicativa surge como uma interação de, no mínimo dois sujeitos, capazes 
de falar e agir, que estabelecem relações interpessoais com o objetivo de 
alcançar uma compreensão sobre a situação em que ocorre a interação e sobre 
os respectivos planos de ação com vistas a coordenar suas ações pela via 
do entendimento.  

Ao desenvolvimento acelerado das tecnológicas e uso frequente de celulares, 

como o meio de comunicação mais utilizado, a fala a conversa a comunicação verbal 

algo tão singelo fica de lado.  

A resolução de problemas no século XXI passa a ser vista apenas como um 

exercício onde leis e relações configuram um contexto propicio para o surgimento 

vulnerável e facilitador de novas relações virtuais.  

Com essas aceleradas mudanças no contexto global, encontramos a quebra 

de paradigmas e, com isso, Bauman (2003 p.29) propõe:  

A liquidez, vem do fato que os líquidos não têm uma forma, ou seja, são 
fluídos que se moldam conforme o recipiente nos quais estão contidos, 
diferentemente dos sólidos que são rígidos e precisam sofrer uma tensão de 
forças para moldar-se a novas formas. 
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O ser humano passa a ter apenas a visão do seu entorno, pensando muito 

mais em si próprio uma característica forte desse século, a qual vai se liquefazendo e 

se transformando. 

A essa liquefação temos o termo modernidade líquida abordado por Bauman 

(2003) tratando da fluidez das relações em nosso mundo contemporâneo. Referindo-

se ao conjunto de relações e dinâmicas que se apresentam em nosso meio 

contemporâneo diferenciando-se da modernidade sólida pela sua fluidez e 

volatilidade.  

Na modernidade líquida o agente passa de passivo para ativo, refletindo sobre 

os porquês das coisas e sua ação na sociedade. Na modernidade sólida há uma 

rigidez, não se adaptando as novas mudanças.  

A sociedade passa por significativas mudanças e percalços ao longo dos anos 

e com ela a educação brasileira que vem permeando por caminhos densos e sofrendo 

bruscamente com as mudanças da sociedade.  

Silva (2012, p.4) relata que Werber (1982) acredita que os indivíduos dispõem 

de liberdade para agir e modificar a sua realidade. Sendo a educação o elemento 

essencial na formação do indivíduo: intelectual, religiosa, familiar ou social. “A 

Educação é, segundo Weber, o instrumento que propicia ao homem a preparação 

necessária para o exercício de atividades funcionais adequadas às exigência das 

mudanças ocasionadas pela racionalização que o homem irá se deparar socialmente”.  

Nessa visão o pensador interpreta a escola como formadora de um ser apto ao 

trabalho, fazer bem é o principal objetivo. 

A escola passa a ser vista como responsável pela capacitação de mão de 

obra. Durante muito tempo e até mesmo nos dias atuais ainda encontramos resquícios 

desse pensamento. Apenas consolidando em formar de produção barata e 

qualificada, deixando de lado a criticidade. 

Nessa linha encontramos Habermas (1997) representante da escola de 

Frankfurt propondo um estudo da sociedade a luz da teoria da comunicação, 

buscando diagnosticar os entraves mencionados por Weber, Adorno e Horkheimer 

após o Iluminismo no processo de racionalização sobre a sociedade. 

Habermas (1997) acredita que o ser deve sair do impasse a sua volta e buscar 

todo o interno. Pinto (1994) aborda sobre a questão: 
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Para sair deste impasse, Habermas propõe um salto paradigmático, no qual 
abandona-se o paradigma da consciência a que estes autores encontram-se 
presos, em prol de um paradigma da comunicação. O paradigma da 
consciência é calcado na ideia de um pensador solitário que busca entender 
o mundo a sua volta, descobrindo as leis gerais que o governam, revelando 
a unidade encoberta sob a diversidade aparente. Neste modelo há uma 
relação de subordinação do objeto frente ao sujeito. Para Habermas, este 
paradigma não se sustenta mais.  

Habermas (1997) buscará na comunicação resolver os entraves da 

racionalidade, acreditando que na linguagem esteja a resolução de grandes 

problemas. Um impasse que encontramos nos dias atuais.  O ser humano com sua 

visão individualista vê apenas o que está na sua volta, pensando apenas no seu 

“umbigo”, como se diz popularmente. 

Para Weber (1982) o homem será o construtor da sua vida, da sua realidade 

e transformação possibilitando a sua emancipação e tornando-se protagonista de sua 

história. Para que isso aconteça necessita de diálogo de comunicação. 

Habermas (1997) em seus estudos mostra a importância que o ser humano 

inconscientemente atribui à comunicação, a qual a humanidade dispõe para resolver 

seus conflitos e encontrar alternativas de solução para seus problemas.  

Torna necessário repensar a razão no dia a dia das interações humanas. A 

racionalidade deve ser entendida como a disposição dos sujeitos capazes de falar e 

de agir, de buscar um entendimento acerca do mundo, reconstruindo suas 

competências.  

Habermas (1997) acredita que a racionalidade comunicativa pode conduzir a 

emancipação tornando possível a manutenção do poder transformador da razão. 

Nesse pensamento o autor da fala encontra elementos de poder da razão e do agir 

humano, "de que todo o agente que atua comunicativamente tem que empenhar, na 

execução de qualquer ato de fala, pretensões universais de validade e supor que tais 

pretensões podem desempenhar-se". 

Constituindo a estrutura da vida os seres humanos beneficiários da linguagem 

construindo o entendimento racional. O mundo da vida sofre grande influência dos 

fatores que o cercam. Cada elemento em si designa sua influência sobre o seu mundo 

de vida. Para Habermas (1997), a escola serve como incorporação da racionalidade 

sistemática dominante, educando para sobrevivência reforçando a produção e o 

controle.  
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O capitalismo, as leis preexistentes e a dominação do mercado influenciam 

diretamente na administração escolar, desde planejamento curricular à organização 

da gestão. A dominação do mundo da vida já estabelece uma relação de dominação 

entre os agentes do meio escolar, influenciando diretamente na participação efetiva 

dos agentes sobre a vida escolar.  

Habermas (1997), busca compreender o processo de evolução social como 

um duplo processo da diferenciação dos subsistemas econômico e administrativo e, 

ao mesmo tempo, potencialmente, também como uma expansão de processos de 

reflexão e aprendizagem e, portanto, de criação de uma cultura com um potencial para 

resolver problemas através de processos de aprendizagem. 

Habermas (1997) acredita que a produção de conhecimento ocorre com a 

linguagem atrelada ao seu uso, influenciando diretamente na formação do cidadão. 

Razão a qual está diretamente interlaçada a reconstrução do projeto da modernidade 

e a crítica a racionalidade instrumental. Desenvolvendo a produção de novas 

potencialidades pedagógicas e aprendizado realizado pelas argumentações criadas 

na comunicação.  

A teoria da ação comunicativa ajuda a entender o processo de burocratização 

que acontece dentro da escola, como a influência exercida sobre a tomada de 

decisões e o destino da escola.  

A existência de conselho escolar, grupo de pais e professores está 

diretamente ligado a ação comunicativa, intervindo na fixação de diretrizes e solução. 

Que devem ser discutidas em grupo procurando que todos os envolvidos na ação 

participem entrando em uma concordância para o bem comum de todos os agentes. 

A ação comunicativa na interação entre dois sujeitos com objetivos capazes 

de falar e agir, buscam alcançar uma compreensão entre interação e o entendimento. 

Transmitindo e renovando o saber cultural, coordenando a ação. 

A escola observada por Habermas (1997), deveria assegurar a formação de 

uma personalidade autônoma, não apenas em uma visão centralizada na indústria e 

controlada por decisões burocráticas. 

A sociedade atual, o mundo da vida traçado por valores agregados ao longo 

da sua construção deveriam voltar-se para a concretização de uma escola resgatando 
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o papel do indivíduo, com contribuições humanas e valores, propondo uma formação 

de um administrador mais humano.  

Habermas (1997), coloca em tese a racionalização societária e do conceito de 

colonização da vida tendo a resolução de conflitos algo crucial no apontamento das 

direções. 

Com o avanço da sociedade capitalista o indivíduo perde sua liberdade, sua 

racionalidade uma marca profunda da modernização. Paro (2002) aborda a discussão, 

defendendo que a educação tem uma dupla dimensão política, sendo por meio dela 

que o ser humano se constrói, aprendendo o jogo da convivência social favorecendo 

a democracia. Essa dimensão política da educação pode contribuir para a teoria da 

administração escolar na medida em que contrapõem a administração da escola à 

administração de empresas. 

2.7 AUTONOMIA ESCOLAR 

O termo Autonomia vem do grego (autogoverno ou governar-se a si próprio). 

Analisando o significado da palavra que já pressupõem governar para si, a escola 

governar ao seu favor, ter o poder das decisões.  

A autonomia está sendo construída gradativamente no campo da educação, 

sendo imposta pelas necessidades da sociedade globalizada e prezando no bem-

estar dos educandos, os gestores devem criar mecanismos para autonomia nesse 

ambiente.  

Com a autonomia a escola passa a ser vista como espaço de construção da 

escola democrática, gerindo sobre as decisões e atuando para melhorar as suas 

necessidades, com a ajuda de seus colaboradores e famílias.  

A gestão e autonomia são dois elementos que devem percorrer o mesmo 

caminho, com princípios de construção diário, tendo a participação de toda 

comunidade, fomentando resultados positivos. 

A responsabilidade está diretamente ligada a autonomia, a partir do momento 

que a comunidade assume essa responsabilidade descentralizando as decisões 

fortalecendo a escola base da coletividade, tornado o sistema de ensino consistente. 
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A autonomia é uma conquista a ser galgada a cada passo na escola, 

enfrentando os desafios e construindo novos rumos. “Implícita na ideia de propor ou 

aceitar normas de conduta a partir de si mesmo está a noção de liberdade, ou seja, a 

capacidade de escolher entre alternativas possíveis e/ou criar novas situações ainda 

não existentes” (SILVA, 1996, p.58). 

A autonomia da escola pública tem sido defendida em nome de diversos 

fatores, entre os quais podem ser destacados a melhoria do desempenho do sistema  

A Lei de Diretrizes e Bases de 1996, no seu artigo 15, aborda sobre a 

autonomia:  

Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 
gerais de direito financeiro público. 

Acredita-se que a autonomia escolar é ampla, mas na realidade de muitas 

instituições encontramos um ensaio tentando entender o que possa ser essa 

autonomia escolar.  

Hoje para todas as decisões tomadas no ambiente escolar necessita-se 

passar por diferentes etapas burocráticas para realização. Para Silva, (1996) a 

capacidade de recusa de normas heterônomas julgadas não-convenientes, o ser 

autônomo tem como contrapartida o dever de ser responsável, no sentido de assumir 

o poder de gerir suas próprias vidas. 

Para Martins (2002, p.11) “[...] o conceito autonomia é construído 

historicamente pelas diferentes características culturais, econômicas e políticas que 

configuram as sociedades ao longo da sua trajetória.” 

O gestor é a peça fundamental para construção de uma gestão democrática 

visando uma maior autonomia. A ele cabem articular as ações procurando envolver 

todos os agentes que fazem parte do contexto das novas transformações. 

A escola é o lugar do desejo humano, de aperfeiçoamento, de aprendizagem 

constituindo-se um ponto estratégico de mudança. Uma mudança significativa é trazer 

o aluno como parte integrante das ações desenvolvidas. Saviani (2008, p.143) relata 

que: 
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[...] a função social das instituições educativas deve ser compreendida como 
a mediação entre os elementos culturais produzidos historicamente pela 
humanidade e os autores sociais nela inseridos, de modo a possibilitar a 
formação de cidadãos ativos no processo de desenvolvimento e 
transformação das relações sociais.  

A autonomia ultrapassa o pensamento ditador e autoritário, onde apenas o 

diretor terá a resposta final e o acerto das decisões tomadas. O Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (1998) coloca o papel do diretor como aquele 

responsável pela construção de um clima democrático e pluralista na instituição. 

Incentivando e acolhendo a participação de toda comunidade escolar. 

Os Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil (2006) introduzem as 

características exigidas para diretores e coordenadores pedagógicos, sendo o 

compromisso com a ética e a dedicação com a formação. Percebe-se com isso que o 

diretor é compreendido como responsável. Para Paro (2015, p.38) “Entretanto parece 

unânime a preferência pela expressão “diretor escolar”, quando se trata de denominar 

oficialmente, por meio de leis, estatutos ou regimentos, aquele que ocupa o cargo 

hierarquicamente mais elevado no interior de uma unidade de ensino.”   

A escola hoje não é apenas espaço de aprender, deve ser observada e 

analisada buscando propor mudanças construtivas. O mundo globalizado exige hoje 

pessoas autônomas, independentes, multiculturais e a escola está ainda na década 

passada, caminhando a passos lentes para conquista da autonomia.  

Com a participação de todos os agentes fomentando a autonomia que será 

galgada, acreditamos na necessidade da construção do PPP e a Associação de Pais 

e Professores-APP, que vise e oriente os caminhos para uma tomada de decisões 

coletiva e crítica. 

Na medida em que se conseguir a participação de todos os setores da escola 

– educadores, alunos, funcionários e pais – nas decisões sobre seus objetivos e seu 

funcionamento, haverá melhores condições para pressionar os escalões superiores a 

dotar a escola de autonomia e de recursos. A esse respeito, vejo no conselho de 

escola uma potencialidade a ser explorada (PARO, 2008, p.16). 

Esses fatores de desenvolvimento compreendem um novo olhar para a 

educação, a escola passando a organizar-se para que isso aconteça. Definindo 

princípios de gestão participativa, organizando como isso acontecerá dentro da 
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instituição com a participação pode tornar-se algo difícil, como aborda Paro (1997, 

p.9) “toda vez que se propõe uma gestão democrática da escola pública de 1.º e 2.º 

graus que tenha efetiva participação de pais, educadores, alunos e funcionários da 

escola, isso acaba sendo considerado como coisa utópica”.  

Participação constitui-se em ajudar, encontra o significado para participação 

como: ação ou efeito de participar. A utopia que cerca o tema em questão pode ser 

desmistificado com o passar da caminhada, demostrando que o esforço e o 

desenvolvimento dos objetivos pode constituir-se em uma nova visão para a gestão. 

2.8 A ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

O PPP é um documento que se configura em uma ferramenta de orientação 

para o trabalho a ser desenvolvido durante o ano, devendo ser construindo em 

conjunto com comunidade, pais, professores e alunos.  

Cada PPP retrata a imagem da escola, construída e pensada com a 

participação de todos. Padilha (2002, p. 25) relata sobre o Instituto Paulo Freire, na 

perspectiva de um grande educador, visto o PPP como a própria escola cidadã, 

englobada a um processo dialógico, propondo uma alternativa ao planejamento 

autoritário, burocrático e principalmente centralizado. 

Para Muramoto (1991), trabalhadores que não se comunicam 

horizontalmente, para a reflexão de sua prática profissional, tendem a uma visão 

parcial, truncada do processo de trabalho, perdendo a possibilidade de controle sobre 

esse processo.  

O PPP é construindo como um plano global da instituição, definindo 

claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É organizado em caráter 

formal, acessível e de fácil leitura a todos, determinando as linhas e objetivos da 

instituição de ensino. Articula os conteúdos, levando em consideração a realidade de 

cada instituição social e cultural, podendo assim atender as necessidades da 

instituição. 

Definido como obrigatoriedade na Lei de Diretrizes e Bases de 1996 com a 

ideia inicial do projeto instituída na Constituição de 1988 e regulamentada apenas em 

1996. Contendo uma visão geral sobre a escola, os objetivos da instituição e como se 
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pretende desenvolver o ensino propondo ações para melhorar a instituição de uma 

forma ampla. 

 Elucidando os termos podemos diagnosticar mais claramente a relação entre 

PPP e gestão democrática, especialmente em tempos em que uma pluralidade de 

orientações teórico-metodológicas tende a ser assimilada pelas escolas públicas, 

diluindo-se, nas distintas vinculações políticas, ideológicas e organizacionais que lhes 

dão direção.   

Segundo Nilbo Nogueira (2018), a palavra projeto origina-se do latim projectu, 

“lançado para diante”, e se refere a ideia que se forma de executar ou realizar algo, 

no futuro: plano, intento, desígnio. 

Segundo Veiga (2007, p.13-14) encontrado na língua portuguesa desde 1680 

tendo como sinônimo a aproximação com ideias, planos, intenções e propósitos. 

Político tem como definição “ciência da governança de um Estado ou Nação e também 

uma arte de negociação para compatibilizar interesses”, sendo um positivo para o 

termo polis- cidade. Pedagógico “conjunto de técnicas, princípios, métodos e 

estratégias da educação e do ensino, e seu propósito dimensões técnicas, cientificas 

e filosóficas”. 

O principal eixo do projeto está ligado aos objetivos, a direção a 

intencionalidade. Gadotti (2000 p.43) aborda: 

 [...] não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um rumo. 
Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político, O projeto 
pedagógico da escola é, por isso mesmo, sempre um processo inconcluso, 
uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da 
escola.   

A gestão da escola e a autonomia fazem parte direta na construção do PPP, 

fazendo parte do próprio ato pedagógico. A escola deve orientar e fomentar a 

cidadania e a democracia, construindo em elo entre todos os seus agentes. Gadotti 

(2000 p.17) relata que: 

[...] gestão democrática da escola implica que a comunidade, os usuários da 
escola, sejam seus dirigentes e gestores, e não apenas seus fiscalizadores 
ou meros receptores dos serviços educacionais. Na gestão democrática, pais, 
alunos, professores e funcionários assumem sua parte de responsabilidade 
pelo projeto da escola. 
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Nesse sentido, a gestão democrática deve ser mecanismo inseparável do 

diretor e do ambiente escolar, “Verticalismo das decisões de cúpula e o particularismo 

das práticas individuais precisam ser superadas na discussão coletiva de que 

participam todos os interessados” (MARQUES, 2000, p.110). Construindo-se assim 

um PPP que ultrapasse apenas o escrito, remetendo a execução e concretização dos 

objetivos construindo em conjunto com toda a comunidade escolar. Tornando possível 

a realização de seus anseios, objetivos e metas. 

Gadotti (2000) relata que “a autonomia e a gestão democrática da escola é, 

portanto, uma exigência do seu Projeto Político Pedagógico”. Apontando como 

ferramentas essenciais para a gestão democrática da escola. 

Tendo claro as ideias de educação e as mudanças para concretização, o 

grupo deverá caminhar unido, superando as dificuldades, “Através da vivência da 

participação, o sonho de construção coletiva do PPP pode ocasionar a tão desejada 

transformação da realidade da instituição escolar e, consequentemente, da 

sociedade” (FERRARI, 2011, p.161). 

Nessa ação torna-se possível a prática pedagógica emancipatória, tornando 

possível a formação de cidadãos críticos e participativos, realizando a 

intencionalidade do PPP. 

Luck (2008, p.61) aborda que, o ser humano desenvolve seu potencial 

compartilhando e participando de grupos, interagindo e construindo sua identidade. 

Entende-se que a natureza humana básica - sua vocação primeira - consiste 
na necessidade de a pessoa ser ativa em associação com seus semelhantes, 
desenvolvendo seu potencial. Isto é, o ser humano se torna uma pessoa e 
desenvolve sua humanidade na medida em que, pela atuação social, 
coletivamente compartilhada, canaliza e desenvolve seu potencial ao mesmo 
tempo que contribui para o desenvolvimento da cultura do grupo em que vive, 
com o qual interage e do qual depende para construir sua identidade pessoal.  

A Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 em seu artigo 3, prioriza os princípios 

norteadores do ensino, logo, também do PPP: 

I. igualdade de condições para acesso e permanência na escola;  
II.liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber;  
III.pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;  
IV.respeito a liberdade e apreço a tolerância;  
V.coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  
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VI.gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
VII.valorização do profissional da educação escolar;  
VIII.gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação 
do sistema de ensino;  
IX.garantia do padrão de qualidade;  
X.valorização da experiência extra-curricular;  
XI.vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”.  

Mediante o exposto acima e tendo convicção que a LDB deve nortear a 

elaboração do projeto, destaco alguns elementos que indicam o caminho para 

construção do mesmo. Alves (1992, p.19) refere-se as finalidades e clareza que os 

educadores e envolvidos necessitam ter na elaboração: 

• Das finalidades estabelecidas na legislação em vigor, o que a escola 

persegue, com maior ou menor ênfase? 

• Como é perseguida sua finalidade cultural, ou seja, a de preparar 

culturalmente os indivíduos para uma melhor compreensão da sociedade em 

que vivem? 

• Como a escola procura atingir sua finalidade política e social ao formar o 

indivíduo para a participação política que implica direitos e deveres da 

cidadania? 

• Como a escola atinge sua finalidade de formação profissional, ou melhor, 

como ela possibilita a compreensão do papel do trabalho na formação 

profissional do aluno? 

• Como a escola analisa a sua finalidade humanística, ao procurar promover o 

desenvolvimento integral da pessoa? 

 

Após as indagações e o repensar da forma como está organizado o projeto, 

novos questionamentos surgiram, e assim poderá ser definido qual o caminho para a 

construção. Tendo como esboço os critérios que devem ser elencados na elaboração 

como Veiga (1995, p.23-33) aponta: 

a) Finalidade da escola: (missão/objetivos/) 

Há necessidade de refletir sobre a ação educativa que a escola desenvolve, 

repensando na missão e objetivos que podem ser traçados para o ano. Sempre 

levando em consideração o educando e a sua formação como cidadão. 
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b) Estrutura organizacional:( quadro de funcionários/ estrutura física da 

escola) 

Na escola temos dois tipos de estrutura administrativa e pedagógica. Nesses 

elementos devemos repensar a gestão que está sendo desenvolvida na instituição, a 

forma como os problemas estão sendo resolvidos. Os recursos financeiros como 

estão sendo administrados e planejados. 

c) Currículo:  

Pensado como o referencial para organização do conhecimento escolar, deve 

estar explicito no projeto como está organizado. Levando em consideração as 

característica da região e a parte diversificada que a LDB apresenta. 

d) Calendário da escola: 

O Calendário escolar organiza o tempo, quando começam e terminam as 

aulas, feriados, dias cívicos, apresentações e tudo que a escola determine como datas 

importantes no dia a dia. 

e) O processo de decisão: A descentralização do processo de decisão com 

uma estrutura administrativa adequada a realização de objetivos educacionais de 

acordo com os interesses. 

f) Avaliação:  

Avaliar os próprios resultados do processo pedagógico, um ato dinâmico 

favorecendo os erros e acertos. 

2.9 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE COMO ESTÁ A GESTÃO DO CENTRO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

O Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI investigado, está localizado 

no município de Caçador, situado na região meio - oeste do Estado de Santa Catarina, 

com uma distância de 470 km da capital do estado, foi criado através do Decreto 

1147/95.  

O CMEI localiza-se na zona periférica da cidade. As crianças são na maioria 

da própria comunidade próxima, havendo algumas de outros bairros vizinhos do 

município. 
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O CMEI é um órgão público aberto à sociedade, que, dispõe do serviço de 

forma gratuita possuindo responsabilidade social com a comunidade.  

Teve início dos trabalhos com as crianças em maio de 2000, quando havia 

uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Caçador e uma entidade filantrópica. 

Essa parceria contava com a organização, orientação e supervisão dos trabalhos por 

ambas. Assim foi o funcionamento do CMEI até meados do ano 2007, quando a 

prefeitura passou a assumir toda a responsabilidade pelos trabalhos. 

Em 30/03/2007, o CMEI passou a funcionar no espaço físico de uma escola, 

sendo disponibilizado para as crianças da comunidade transporte escolar até o local; 

pois onde o CMEI funcionava não havia mais condições de segurança e espaço para 

tal. Esse procedimento durou até outubro de 2009, sendo realizada uma nova 

construção para entidade na sua comunidade. Agora em novo endereço e com mais 

espaço físico, para o atendimento de um maior número de crianças.  

O CMEI tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais para 

crianças de 1 (um) a 4 (quatro) anos, na Educação Infantil, de acordo com o disposto 

na LDB 9394/96. 

A prefeitura municipal é responsável pela construção de escolas, contratação 

de profissionais, bem como a manutenção ou compra de equipamentos, e alimentação 

das crianças atendidas.  

A coordenação pedagógica assessora à coordenação do CMEI e professores 

no desempenho das atividades, garantindo a formação continuada dos funcionários, 

e disponibilizando todo o material necessário, no dia a dia da instituição, como: 

material didático, pedagógico, de higiene e limpeza para as necessidades básicas da 

instituição.  

O CMEI conta hoje com o total de 100 crianças, sendo 55 crianças que 

permanecem no período integral e 45 crianças que frequentam o Pré I em meio 

período. São 27 funcionários no total, sendo: 21 professores, 2 pessoas no 

administrativo (secretaria e especialista/coordenadora), 2 pessoas na limpeza e 2 

pessoas na merenda. 

As crianças que frequentam a instituição, segundo a análise informal realizada 

na matrícula escolar, são de classe média e baixa. Em grande parte as famílias 

sobrevivem do Bolsa Família e trabalhos temporários.  
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Baseado em informações retiradas na fixa cadastral dos alunos, ou matricula, 

acredita-se que 50% das famílias são constituídas de pais separados, 20% com 

famílias com pai e mãe, 10% apenas as mães criam seus filhos, 10% a 

responsabilidade está com os avós e 10% está com famílias acolhedoras. 

O CMEI recebe ajuda mensal do município, sendo o responsável pela 

alimentação e manutenção do edifício. Recebe duas verbas anuais o Programa 

Dinheiro Direto na Escola e Escola Acessível. Com essas duas verbas pode comprar 

o que está faltando e até fazer algumas pequenas reformas no CMEI. 

A coordenação da Educação Infantil hoje no município de Caçador está sobre 

a responsabilidade de duas coordenadoras, sendo quem orienta e traça as linhas que 

os CMEIs devem caminhar, junto com a especialista/coordenadora que atua na 

entidade. 

As decisões são tomadas sempre com a coordenação da secretaria, nada do 

que é feito no CMEI de maior grandeza é decido sem o aval da coordenação. O 

calendário escolar é organizado no início do ano com a secretaria sendo, repassado 

às professoras e famílias. 

O CMEI conta com a Associação de Pais e Professores-APP, tendo o maior 

número de representantes entre os professores. No início do ano 2017 foi realizado a 

eleição da nova diretoria, sendo que os pais não tiverem interesse na participação. 

Desta forma, para que a chapa ficasse completa, foram incluídos em maior número 

os funcionários do educandário. 

A presidente e tesoureira da APP, são duas professoras efetivas da instituição 

e as decisões são tomadas em conjunto com as demais professoras e coordenação, 

facilitando admiração de verbas, ou valores arrecadados em eventos promovidos. 

A participação de pais fica mais restrita a eventos realizados na creche como: 

Dias das mães, Dia dos pais, Dia da Família na Escola e festas no geral. Tendo ainda 

uma pequena parcela de participantes da comunidade. 

As reuniões de pais acontecem a cada seis meses no geral ou quanto sente-

se a necessidade de chamar algum pai específico. O PPP que a instituição possui 

hoje foi elaborado apenas pela especialista do CMEI, sendo repassado apenas para 

leitura e concordância dos professores. 
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O currículo vem determinado pela Secretaria de Educação, baseada nas 

Experiências propostas pela Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe-

AMARP.  

O calendário escolar, vem determinado pela Secretaria, podendo ser 

acrescentado festividades na escola, reuniões, mas as datas e quantidades de dias 

letivos não podem ser alteradas. 

2.10 PLANO DE AÇÃO 

Analisando e planejando com base no referencial teórico acima exposto, 

passamos à construção do Plano de Ação, que apresenta os meios para se alcançar 

os objetivos traçados. 

O primeiro passo foi a análise da instituição, já relatada, e a busca de 

referenciais teóricos para embasar o plano de ação delineando caminhos para 

construção dos objetivos e o problema de ação.  

O segundo passo foi o primeiro encontro com os professores, delineando-se 

como seria a elaboração do PPP e o diagnóstico do que as professoras conhecem 

sobre o assunto, e a partir desse encontro “sentir” qual é o conhecimento das 

professoras para então partir para o encontro com a participação das famílias. 

Planejar-se dividir com os professores participantes e a organização para 

elaboração, por exemplo: quem iria escrever a ata das reuniões, ou fazer um diário de 

campo sobre a elaboração do Projeto, quem ficaria responsável pela divulgação entre 

os pais para participação. 

O terceiro passo é a participação dos pais e equipe escolar 

(professores/merendeira/servente/secretario), e o início dos estudos sobre o Projeto, 

sua importância, a história do CMEI o que deve conter no PPP e efetivamente a sua 

elaboração.  

O quarto passo: ouvir as crianças, o que eles tem a dizer sobre a entidade e 

o que pode melhorar. Com as crianças planejou-se contar a história “E essa tal de 

escola? Como será?” (BEL, 2005), proporcionar um momento de conversa, ouvi-los 

sobre o que acham da escola em que estão. Fazer um passeio pela escola e perguntar 

a eles o que poderia ter de diferente em cada espaço, principalmente o que eles mais 
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utilizam. Questioná-los sobre as aulas, o que gostariam de aprender. Instiga-los para 

colher o maior número de informações. Dessa forma, poderíamos ter a opinião deles 

para o projeto. 

Durante todo esse processo estarei registrando no meu Diário de Campo, 

todas as informações possíveis. Que ao final fazem parte da análise dos dados, como 

fonte de pesquisa, para confirmação dos dados coletados. 

O quarto passo e último a análise do plano de ação, e o questionamento se 

os objetivos traçados foram concretizados e o que deu certo e o que não deu, 

fomentando sugestões para melhoras, pensando em futuras construções. Essa 

análise foi realizada com a ajuda de um questionário aplicada a todos os envolvidos 

do processo.  

 



3 PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE PESQUISA   

A pesquisa é de natureza e caráter aplicado com objetivo a utilização de toda 

informação disponível caracterizando a busca de resultados palpáveis. De acordo com 

Barros e Lehfeld (2000, p. 78), a pesquisa aplicada tem como objetivo e contribuição 

de produzir conhecimento para aplicação de seus resultados, com o intuito de 

“contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema 

encontrado na realidade”, através do diagnóstico de problemas e necessidades 

concretas.  

A abordagem do problema tem caráter qualitativo identificando fenômenos no 

mundo natural, exigindo a realização de uma exploração bibliográfica sobre o assunto 

em destaque, definindo a coleta de dados, a forma de registro e análise. Godoy (1995, 

p.58) explicita algumas características principais de uma pesquisa qualitativa: 

[...] considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como 
instrumento chave; possui caráter descritivo; o processo é o foco principal de 
abordagem e não o resultado ou o produto; a análise dos dados foi realizada 
de forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisador; não requereu o uso de 
técnicas e métodos estatísticos; e, por fim, teve como preocupação maior a 
interpretação de fenômenos e a atribuição de resultados. 

A descrição dos objetivos utilizados no decorrer desse plano de ação de 

caráter exploratório, sendo também uma pesquisa de campo com análise dos dados 

coletados no decorrer. 

Cervo e Silva (2006) relatam sobre pesquisa exploratória e pesquisa-ação:  

A pesquisa exploratória estabelece critérios, métodos e técnicas para a 
elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações sobre o objeto desta 
e orientar a formulação de hipóteses. 
 
O projeto proporcionará um autoconhecimento da instituição descrita por 
seus agentes contribuindo na transformação, caracterizando-se como uma 
pesquisa-ação. Segundo Elliott (1997, p.15), a pesquisa-ação permite 
superar as lacunas existentes entre a pesquisa educativa e a prática docente, 
ou seja, entre a teoria e a prática, e os resultados ampliam as capacidades 
de compreensão dos professores e suas práticas, por isso favorecem 
amplamente as mudanças. 
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3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA   

A pesquisa foi realizada em um determinado CMEI no município de Caçador, 

contando com a participação de:  

21 professores, 

2 pessoas na equipe administrativa (secretario e coordenação),  

Equipe de apoio (2 serventes e 2 merendeiras),  

Coordenação da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação 3 

pessoas, 

Alunos das turmas Maternal II, Pré I e Pré II. 

Comunidade em geral e os pais da instituição (estimando 50 pessoas). 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Para a coleta de dados, foi utilizado roteiro pré-elaborado para entrevista, com 

a equipe de apoio, sobre a elaboração do PPP atual da instituição e a gestão 

desenvolvida no momento.  

Ao planejar a entrevista optou-se por um roteiro pré-estabelecido, deixando 

assim as perguntas como um norte da conversa. Dessa forma como aborda Manzini 

(2006, p.4) “a linguagem é uma maneira que o ser humano permite expressar a 

mesma ideia de diferentes formas. De repente na hora da entrevista o entrevistador 

faz uma pergunta diferente daquela que está no roteiro, mas que parece melhor do 

que aquela que fora planejada e que costa do roteiro”. 

Procurando deixar os entrevistados a vontade, para obter a maior 

possibilidade de informações possíveis o roteiro pré-estabelecido foi o caminho mais 

adequado para esses momentos. Durante uma semana será o processo de coleta de 

dados com as entrevistas, após análise e início do próximo passo.  

O diário a bordo conhecido também como diário de campo, percorrerá todo o 

processo de construção desse projeto, como um guia de registros. Sendo nele 

documentado todas as informações coletadas dia a dia, com o propósito de base e 

coleta de dados dos acontecimentos diários do percurso, até o findar do Plano de 

Ação.  
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O diário de campo é uma prática comum para professores, especialmente na 

Educação Infantil, nele anota-se tudo que de relevante aconteceu no dia da criança, 

facilitando a avaliação da mesma. Como aborda Bortoni e Ricardo (2008, p.47) 

“escrever em um diário é uma prática muito familiar aos professores e é possível fazer 

anotações entre uma atividade e outra, sem que isso tome muito o tempo. O diário 

também é uma antiga prática de letramento bem consolidada em nossas culturas.” 

Utilizado como um meio de guardar informações poderá ser a forma mais 

condizente com a necessidade desse plano de ação, servindo como um registro 

prático e continuo facilitando o planejamento e o diagnóstico da realidade. Lewgoy e 

Arruda (2004, p.123-124) “o diário consiste em um instrumento capaz de possibilitar o 

exercício acadêmico na busca da identidade profissional”. 

A análise documental foi a base para confirmação de datas e o histórico da 

entidade, pesquisando no PPP atual e na Lei de Criação, obteve-se a confirmação de 

informações relatadas na entrevista. Medeiros (2017, p.143) ressalta sobre a pesquisa 

documental, “Em suma os documentos estão ligados às suas realidades sociais e 

dizem muito a respeito das sociedades aos quais foram ou estão inseridos.”  

3.4 ANÁLISE DA COLETA DE DADOS 

A entrevista, análise documental e o diário a bordo concluíram a coleta de 

dados iniciais. Podendo assim descrever o Plano de Ação que será aplicado em três 

momentos, diagnosticando os pontos positivos e negativos do problema e objetivos 

em questão, chegando até analise final. 

3.5 PLANO DE AÇÃO 

a) Primeiro Passo: Encontro com os professores 

Data: 26 de Junho de 2018  Horário: 18hrs30mim   

Local: Auditório da Casa da Cultura  

Tema: Apresentação do projeto: A Gestão Democrática em um Centro 

Municipal de Educação Infantil do Município de Caçador. 
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Objetivo: Apresentar as professoras do CMEI o projeto e o Plano de Ação, 

expondo a importância da participação do grupo na elaboração do PPP. Convidando-

as a participar do encontro que acontecerá com os pais e comunidade. 

Convidados: Secretaria da Educação (Coordenadoras da Educação Infantil 

Marluci Dalpias e Agnese Filipini Chaves), professoras do CMEI. 

Mediadores: Mestranda Mayara Maria Ariotti  

Participantes: Professores da Educação Infantil e Secretaria de Educação. 

Metodologia:  

Para iniciar o encontro, a secretaria de Educação terá a palavra, dando as 

boas vindas e agradecendo a presença de todos, seguindo o protocolo de encontros.  

Explicará aos participantes que a mestranda: Mayara Ariotti terá esse espaço 

para expor o projeto que irá desenvolver no CMEI Sonho Encantado. Passando a 

palavra a mesma. 

Tendo a palavra, agradecerá a presença de todos e fará as devidas 

considerações. Em seguida, será exposto aos presentes com uma apresentação em 

power point o projeto e o seus objetivos, procurando deixar clara a natureza do projeto 

e o envolvimento de cada pessoa e sua devida importância nessa construção.  

Os encontros pretenderão compartilhar com as professoras, comunidade, 

equipe pedagógica da Secretaria de Educação e famílias, informações sobre a 

importância do PPP, como é a sua elaboração, o que deve contar nele, percorrer um 

caminho em conjunto para o entendimento. Dessa forma então colocar em prática a 

sua elaboração.  

Os presentes terão sempre espaço durante a fala para expor sua opinião, 

debater, sendo essa uma das chaves fundamentais para elaboração de PPP 

democrático. 

Durante o encontro propor a leitura de um texto, sendo o capítulo 2.2: Gestão 

Escolar e 2.3: Gestão Participativa e Gestão Democrática desse projeto, iniciando 

assim o debate sobre o PPP. A partir desse debate convida-las a participar do Google 

sala que foi criado como um espaço de conversa e troca de ideias, podendo nele 

propor sugestão de leituras e até mesmo construção de objetivos para o PPP. 
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Pensando na praticidade e correria do dia a dia, o Google sala de aula vem a 

facilitar e contribuir para que possa acontecer momentos de encontros e discussões 

para nossa construção coletiva. 

 

Fechamento do encontro:   

A mestranda finalizará o encontro destacando algumas das ideias 

apresentadas pelos convidados, reforçará o convite para o próximo encontro, 

acontecendo com os pais e agradecerá a presença das professoras e equipe da 

SMED.  

 

b) Segundo Passo: Encontro com os pais, professores, comunidade em geral. 

 

Data:05/07/2018   Horário: 18hrs30mim  Local: CMEI  

Tema: O Projeto Político Pedagógico- O que é? Para que serve? 

Objetivo: Conversar, com a ajuda do professor Dr. Joel convidado, sobre a 

importância da participação da família na escola, principalmente no momento de 

construção do PPP e todo seu processo. 

Convidados: Professor Dr. Joel Haroldo Baade (UNIARP); Secretaria da 

Educação (Coordenadoras da Educação Infantil Marluci Dalpias e Agnese Filipini 

Chaves) 

Mediadores: Mestranda Mayara Maria Ariotti  

Participantes: Pais e Professores da Educação Infantil  

Metodologia:  

Para iniciar o encontro, a mestranda e também especialista do CMEI terá a 

palavra, onde a mesma agradecerá a presença de todos e fará as devidas 

considerações. Em seguida, a Mestranda e seu orientador terão a palavra para 

compartilhar com os pais os motivos que envolvem esse Projeto de Pesquisa. 

Estaremos expondo a ideia de realizar encontros para elaboração do PPP do CMEI e 

a sua importância para a instituição. 



45 

Os encontros pretenderão compartilhar com as famílias informações sobre a 

importância do PPP, como é a sua elaboração, o que deve contar nele, percorrer um 

caminho para o entendimento. Dessa forma então colocar em prática a sua 

elaboração.  

Logo após teremos uma breve fala do professor Dr. Joel Haroldo Baade sobre 

a importância da participação da família na escola principalmente na construção do 

PPP e todo seu processo. 

Fechamento do encontro:   

A mestranda finalizará o encontro destacando algumas das ideias 

apresentadas pelo palestrante convidado, anunciará a data e o tema do próximo 

encontro e agradecerá a presença do palestrante, da equipe da SMED, da direção da 

escola, dos pais e dos professores.   

 

c) Terceiro passo: Encontro com as crianças: 

Data: 09/07/2018  Horário:14hrs Local: CMEI  

Tema: Descobrindo o que eu acho sobre a minha escola. 

Objetivo: Conversar, com ajuda das professoras da turma sobre o que elas 

acham da escola, o que elas gostariam que muda-se, o que gostariam de aprender. 

Instiga-las sobre diferentes aspectos da instituição, para obter o maior número de 

informações possíveis. 

Recursos: Livro, gravação da voz e imagem dos pés das crianças. Devido a 

autorização negada, nenhuma entidade municipal pode fazer o uso de imagem das 

crianças. Dessa forma irei filmar apenas pernas e pés das crianças. 

Mediadores: Mestranda Mayara Ariotti e professoras da turma. 

Participantes: alunos do CMEI Sonho Encantado das turmas: Pré II e Maternal 

II 

Metodologia:  

Conversar com as crianças, juntamente com as professoras da turma e 

explicando o que estarei fazendo na sala e o porquê desse momento.  
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Será um momento para conversarmos sobre a escola, o que eles gostam de 

fazer, o que eles acham que poderia mudar, o que eles gostariam de aprender. E além 

da nossa conversa vou mostrar imagens no data show dos espaços do CMEI, 

instigando-os sobre e descobrindo o que eles tem a dizer.  

Para iniciar vou contar a história “E essa tal de escola? Como será?”, fazendo 

um círculo com as crianças para que possam ficar à vontade para falar. Partindo da 

curiosidade da personagem sobre como é a escola, instiga-los para o debate. 

 

Fechamento do encontro:   

Agradecer as crianças pela oportunidade em ouvi-las, aprendendo e 

entendendo a visão delas sobre a escola que estão semanalmente. Acredito ser de 

fundamental importância esse momento. Entregar um pirulito como forma de agrado 

pelo trabalho desenvolvido. 

3.6 CRONOGRAMA DO PLANO DE AÇÃO E ETAPAS DAS PESQUISA 

OBJETIVOS: FONTES: INSTRUMENTOS: AÇÕES: 

Analisar a 
situação atual 
da gestão 
escolar frente 
as 
perspectivas 
democráticas 
do Centro 
Municipal de 
Educação 
Infantil Sonho 
Encantado, 
situado no 
município de 
Caçado 

Professores do 
CMEI 
 
 
 
 

Encontros com os 
professores 

Promover um encontro entre 
professores e equipe da 
coordenação, com o objetivo de 
apresentar o Plano de Ação e o 
projeto desenvolvido até o 
momento. Convidando-as para 
fazerem parte da construção e a 
participação dos passos 
seguintes do Plano. 

Equipe 
administrativa:  

Convidar a equipe 
administrativa a 
participar dos 
encontros de 
estudos 

Coletar informações pertinentes 
a elaboração do PPP. 

Coordenação da 
E.I frente a 
Secretaria 
Municipal de 
Educação. 

Participação da 
Coordenação 
Infantil nos 
encontros com 
professores e pais. 

Por meio da participação, anotar 
elementos sobre a elaboração 
do PPP nas instituições e a 
gestão atual. 

Pais:  Questionário  Aplicar um questionário aos pais 
da instituição. Enviar para casa 
um bilhete explicativo 
convidando-os para participar 
desse questionário, com o 
propósito de investigar sobre a 
gestão e o PPP.  

Crianças: Contação de 
história com uma 
roda de conversa. 

Contar a história “E essa tal de 
escola? Como será?” em uma 
rodinha de conversa deixando 
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as crianças a vontade para 
conversar. Instigando-os para 
descobrir o que acham da 
instituição, o que poderia 
mudar, o que gostariam de 
aprender, sobre o espaço físico, 
as regrinhas... 

Equipe de apoia 
da instituição  

Entrevista com as 
serventes e 
merendeiras em 
um diálogo 
informal, 
procurando deixa-
las a vontade para 
falar o que acham 
sobre. 

Entrevistar as serventes e 
merendeiras da instituição. 
Conversando informalmente 
para descobrir informações 
sobre o PPP e a gestão atual. 

Diário de Bordo  Um diário que 
acompanhará todo 
o percurso de 
construção, 
descrevendo nele 
toda as 
informações 
possíveis.  

Utilizar como fonte de pesquisa.  

Documentos: 
PPP; 
Lei de criação; 
 

Análise 
documental. 

Analisar os documentos 
possíveis, retirando informações 
sobre o PPP, ano de criação da 
instituição.  

Descrever 
referenciais 
teóricos 
necessários 
para 
implantação 
de um projeto 
de ação 
visando uma 
gestão 
democrática e 
participativa. 

Bibliográfica  Análise 
bibliográfica de 
diferentes autores. 

Analisar as referências 
coletadas com o objetivo de 
construir uma base solida de 
informações. 

Desenvolver 
plano de ação 
para a 
construção do 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
com a 
participação 
de pais, 
professores, 
alunos e 
comunidade 
em geral. 

Professores e 
Coordenação da 
Educação Infantil 
frente a 
Secretaria 
Municipal de 
Educação. 

Reunião com os 
professores da 
instituição e equipe 
da coordenação. 

Iniciar a elaboração do PPP, 
revisando o projeto atual e 
complementando com as novas 
adequações. 

Alunos da 
instituição 

Contação de 
história com uma 
roda de conversa. 
Utilizar como 
recuso: Filmagem 
dos pés das 
crianças, devido ao 
uso de imagens. 
Gravação do áudio 
da conversa  

Contar a história “E essa tal de 
escola? Como será?” em uma 
rodinha de conversa deixando 
as crianças a vontade para 
conversar. Instigando-os para 
descobrir o que acham da 
instituição, o que poderia 
mudar, o que gostariam de 
aprender, sobre o espaço físico, 
as regrinhas... 

Encontro com os 
pais, professores, 
equipe de apoio e 

Encontro com os 
envolvidos na 
construção do PPP. 

Promover um encontro entre 
professores, equipe da 
coordenação, pais, equipe de 
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coordenação 
infantil. 

apoio e comunidade em geral. 
Com o objetivo de apresentar o 
que é o PPP e a importância da 
participação dos pais na escola.  

Questionário Aplicação de um 
questionário aos: 
pais e professores. 

Aplicar um questionário aos: 
pais e professores visando 
informações sobre o Plano de 
Ação e sua aplicação. 

Diário a bordo... Análise do diário 
que acompanhou 
todo o percurso de 
construção, 
descrito nele toda 
as informações 
possíveis. 

Analisar a fonte de pesquisa 
retirando informações 
pertinentes para o trabalho. 

 Análise de dados  Analisar resultado do 
questionário aplicado ao final da 
reunião. 

Diário a bordo Análise do diário 
que acompanhou 
todo o percurso de 
construção, 
descrito nele toda 
as informações 
possíveis. 

Analisar a fonte de pesquisa 
retirando informações 
pertinentes para o trabalho. 

Registro do 
trabalho 
desenvolvido com 
as crianças 

Análise de imagens 
e vídeos  

Analisar a participação das 
crianças através dos registros 
de vídeos. 

 



4 RESUTADOS E ANÁLISE 

A participação para efetiva democracia vai muito além de se fazer de corpo 

presente em reuniões ou debates, é “entregar-se” aos objetivos propostos e lutar por 

mudanças e melhorias.  

O propósito desse capítulo é a análise dos dados, coletados no decorrer do 

Plano de Ação. Norteando-se pela metodologia escolhida e fazendo-se ligação com o 

referencial teórico esboçado no capítulo segundo do projeto.  

O campo de investigação foi um Centro Municipal de Educação Infantil, 

localizado no município de Caçador/SC. A unidade contava com 100 crianças 

matriculadas e 26 funcionários.  

Iniciou-se o percurso de investigação seguindo o que estava programado no 

Plano de Ação, com: entrevistas, análise documental, questionários e debates. O que 

foi observado e vivenciado no contexto educacional foi registrado no diário de campo 

com anotações e relatos da rotina do CMEI. Tais registros foram utilizados como 

subsídios durante todo o percurso. 

Para citar a fala ou escrita de qualquer personagem dessa análise, a 

identificação foi alterada para garantir o anonimato, sendo referida com a função 

exercida, seguida das letras do alfabeto na sua sequência, A, B... Exemplo: 

merendeira A professora A Maternal I A, professora A Maternal I B, professora B 

Maternal I B, e assim consecutivamente.  

4.1 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DA ENTIDADE 

O objetivo da análise é verificar os documentos possíveis, que contribuam na 

coleta de informações acerca da entidade e o PPP atual. O único documento 

encontrado na instituição foi o PPP, no qual não consta muitas informações sobre o 

histórico da instituição. Analisando os pontos descritos nele, encontramos 

informações como:  

• Missão e valores da instituição; 

• Um breve histórico, desde a fundação até o momento; 
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• Objetivos e metas; 

• Plano de matrícula; 

• Quadro de turmas; 

• Quadro de funcionários; 

• Função e deveres dos cargos da entidade; 

• Direito e Deveres dos alunos; 

• Proposta pedagógica, dividida em faixas etárias. 

Ao verificar esses itens, considerando a versão exposta no capítulo 2, Veiga 

(1995) ressalta o que o PPP deve conter, entre eles o calendário da escola e a 

avaliação da instituição e dos alunos. Estes elementos não estavam contemplados 

nessa última versão. 

A Diretriz Curricular da Educação Infantil da Associação dos Municípios do 

Alto Vale do Rio do Peixe- AMARP (DCEI-AMARP), contempla o currículo que a 

instituição segue, esse documento é mencionado do transcorrer do PPP, como uma 

“bússola”.  

A DCEI-AMARP foi elaborada em 2016 por um grupo de professores, 

consultora educacional, coordenação e equipe de apoio, e é entendido como um 

documento norteador do currículo dos municípios pertencentes à Associação. Na 

visão apresentada no próprio documento, ele deve se integrar ao PPP da instituição, 

com o objetivo principal de direcionamento das práticas pedagógicas, mediadoras de 

aprendizagens e desenvolvimento das crianças da Educação Infantil. 

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

4.2.1 Entrevista as merendeiras e serventes 

A entrevista realizada com as serventes e merendeiras aconteceu no dia 25 

de março de 2018, nas dependências da unidade escolar. Estas funcionárias são 

contratadas por uma empresa terceirizada. Para que durante a entrevista não 

ocorresse nenhum mal-entendido, buscou-se obter autorização prévia da empresa 

terceirizada para a realização das entrevistas. A empresa não impediu, apenas 
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solicitou que a entrevista acontecesse fora do horário de expediente. Pensando nesse 

critério, o melhor horário foi o intervalo para o almoço.  

Com o intuito de resgatar informações para elucidar as dúvidas, a entrevista 

procurou percorrer um caminho de liberdade de expressão e pensamento, deixando 

que elas falassem tudo o que gostariam.  

A entrevista foi iniciada explicando sobre o objetivo e a importância do trabalho 

em questão, que consistia na elaboração de um plano de trabalho orientada por uma 

gestão democrática e participativa com vistas à construção do PPP da escola. Foi 

colocado também às participantes que havia um roteiro pré-estabelecido, mas que 

pontos relevantes poderiam ser destacados ao falar, sem que houvesse uma 

necessidade rígida de seguir o roteiro.  

O anonimato e identificação dos entrevistados foi preservada. Esse ponto 

favoreceu para que as mesmas se sentissem a vontade ao falar. Uma preocupação 

que ficou explicita no semblante de cada uma.  

Ao coletar as informações das serventes e merendeiras, senti no olhar de 
cada uma a preocupação em falar sobre a instituição. O medo em dizer algo 
que eu não gostaria de ouvir, como uma crítica ou sugestão (Adaptação de 
Notas do Diário de Campo da pesquisadora: Março de 2018). 

Essa afirmação ficou clara na fala das mesmas: “como vamos falar do lugar 

que trabalhamos, para nossa diretora?” (Servente A). Explicou-se então, que as 

informações fazem parte de uma pesquisa de mestrado, sendo que as informações 

que elas relatariam não as prejudicariam, e que cada uma poderia ficar à vontade para 

responder aos temas propostos.  

Como no CMEI são apenas duas serventes e duas merendeiras, a entrevista 

foi realizada com as quatro pessoas juntas. Ao questioná-las sobre o tempo de 

trabalho nessa unidade, nenhuma das quatro estava atuando há mais de seis meses 

naquele local. Devido à terceirização da limpeza e merenda, elas são funcionárias 

recentes na rede.  

Sinto nesse momento um olhar fuzilante, e uma preocupação nítida sobre o 
que seria essa entrevista. O fato da função que exerço na entidade poderá 
interferir nas respostas, acredito que o receio de responder aquilo que não 
estou esperando poderá preocupá-las (Adaptação de Notas do Diário de 
Campo da pesquisadora: Março de 2018). 



52 

As perguntas seguintes estavam relacionadas com o PPP da escola, ao que 

se sentiu certa dificuldade em questioná-las, pois não havia compreensão sobre o que 

se tratava, dificultando o entendimento das perguntas. Isso ficou bastante evidente na 

fala de uma merendeira: 

[...] a participação nesse ponto fica com as professoras, nós não sabemos 
falar, não temos formação para isso, somos apenas do serviço braçal (risos) 
(Merendeira A). 
 
Ficamos sempre ouvindo somente o que acontece, mas procuramos não nos 
envolver em nada (Servente A). 

Analisando as falas das merendeiras e serventes, pode-se relacioná-las com 

a temática da modernidade líquida de Bauman (1999). Na modernidade líquida, o 

agente passa de passivo para ativo, refletindo sobre os por quês das coisas e sua 

ação na sociedade. Um tema inicialmente desconhecido àquelas pessoas, pela 

interação social, passa a fazer parte da sua vivência, mesmo que seja apenas em um 

determinado momento, mas torna-se conhecido para elas, e indiretamente pode 

causar futuras mudanças de comportamento. 

Além de mera informação, através da participação no projeto, as merendeiras 

e serventes tornaram-se também coparticipantes do processo de construção do PPP 

da escola. A situação inicial delas era de passividade e não participação. A 

modernidade líquida pode levar à mudanças de paradigmas, que possibilitaram a 

ampliação dos processos de comunicação entre os agentes. A comunicação, por sua 

vez, possibilita o acesso à informação e participação nos processos de construção do 

conhecimento. 

As quatro pessoas ao mencionarem que não conheciam o assunto, que 

sequer tinham ouvido falar a respeito e nunca haviam participado de nenhuma 

reunião, levam a uma atitude de reflexão. 

[...] não somos convidadas para participar de nada que envolve as 
professoras ou crianças, a orientação que recebemos da empresa é que 
devemos ficar dentro da cozinha e não nos envolver em nada (Merendeira 
B).  

A servente B complementou: 
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[...] isso, o Coordenador orienta que não devemos “piar” em nada, ficar 
invisível, que ele não quer incomodo com isso” (Servente B). 

Para fazer parte dessa equipe de trabalho, a orientação recomendada a elas 

é, não opinar, ser “invisível”. Não interferir no dia a dia escolar, nem com atitudes, 

sugestões ou opiniões. Como pensar em democracia? Para garantir o seu trabalho, 

você precisa ser “invisível”.  

A participação está comprometida com o valor democrático, não sendo capaz 

de estimular o discurso vida comum. Outra questão importante a ser destacada é o 

não interesse demostrado por duas. A Servente B ao ser questionada responde: “não 

quero participar de nada, tenho minha casa, meus filhos isso deve ser fora do meu 

horário, não ganho para isso”. A merendeira A complementa “eu até teria vontade, 

mas de noite, não posso, tenho minha casa. 

Essa expressão “tenho minha casa”, remete-se as “donas de casa”, profissão 

que no Brasil, é regulamentada pela Lei 8.212 de 24 de julho de 1991, para fins 

de previdência social. O que nesse caso seria a segunda profissão da merendeira, 

mas sem pró-labore.  

Essa realidade pode ser compara a de muitas mulheres que fazem parte 

dessa instituição, apenas algumas não utilizam isso como escudo para manter-se 

alienadas a não participação, pelo contrário, organizam suas atividades e com esforço 

conseguem fazer parte. 

Observa-se que as merendeiras ou serventes não sabem da existência do 

PPP, e tampouco o que ele representa. Consequentemente, não sentem a 

necessidade de fazer parte do processo para a sua construção. 

A esse respeito, Luck (2008) pressupõe o conceito de gestão, como um eixo 

norteador para a participação de todos os envolvidos, associando o trabalho 

cooperativo ao encaminhamento das ações. Destaca-se aqui a necessidade da 

participação dos agentes da instituição, compartilhando informações e necessidades. 

4.2.2 Encontro com professores e equipe pedagógica 

O primeiro encontro com as professoras e equipe pedagógica da Secretaria 

de Educação aconteceu no dia 26 de junho de 2018, às 18h30min. Nessa ocasião se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1991
https://pt.wikipedia.org/wiki/Previd%C3%AAncia_social
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teve a oportunidade de expor ao grupo a proposta de trabalho e ouvir o que elas 

achavam do tema em questão.  

Ao expor sobre a importância da construção efetiva de um PPP, em conjunto 

com pais, professores, alunos, equipe escolar e comunidade, sendo que todas 

demostraram interesse e curiosidade. Explicou-se passo a passo sobre o Plano de 

Ação e os objetivos do trabalho.  

Após a explanação inicial, indagou-se as educadoras sobre a proposta, o que 

achavam, a importância para a instituição e sugestões. O grupo demostrou interesse 

e aprovação do projeto, relatando que: “Será a primeira vez que teremos a 

oportunidade em fazer parte da elaboração do PPP. Há muito tempo atrás até foi 

parado um momento para falar nele, mas nada de como seria, quem escreveria, nada 

disso” (Professora A do maternal II A). 

A professora A maternal I relata: 

Tivemos apenas um único momento como a professora falou, sobre o PPP, 
há muito tempo atrás, quando estávamos iniciando o trabalho nessa 
instituição. Mas paramos assim: apenas uma meia hora para falar que o PPP 
deveria ser elaborado, que devíamos entregar à Secretaria de Educação até 
tal data, mas nada muito específico. 

A professora B do Maternal II A complementou:  

Acho bem importante a construção com os pais, porque assim é uma forma 
deles saberem como a gente trabalha. Qual é a nossa “cara” ou espelho da 
instituição.  

Na sequência, a professora A do Maternal II B complementou:  

O PPP deve conter também os deveres dos pais e dos alunos, porque aí sim 
podemos cobrar deles, quando o aluno está com piolho, maus tratos, quando 
falta à aula. Vai estar escrito e principalmente feito em conjunto. Não foi nada 
decidido somente pela coordenadora da creche. 

A LDB (1996) aponta princípios para a elaboração e participação de pais e 

professores no PPP. Reiterando essa necessidade, cabe aos educadores e à equipe 

pedagógica e administrativa fazer valer o que nela está escrito.  

A esse respeito, a coordenadora pedagógica A, da Educação Infantil da 

Secretaria de Educação aborda: 
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O PPP é um norte da instituição. É uma referência teórica para que vocês 
saibam o que a instituição deve fazer quando acontece algo, e principalmente 
um respaldo, nele deve conter todos os caminhos que segurem vocês e as 
crianças.  

Gadotti (2000) discorre acerca do PPP como um projeto incluso, com direção 

e finalidade. Um novo horizonte para a escola. Permeando um caminho com cautela, 

análise e discernimento, como objetivo principal, a responsabilidade da formação 

social e psicológica dos indivíduos. 

No segundo encontro com as professoras e equipe pedagógica da Secretaria 

de Educação, iniciou-se a reconstrução do PPP. Partindo com a definição dê: 

objetivos, visão, missão, justificativa, valores e a parte histórica da instituição.  

No primeiro momento descreveu-se na lousa quais seriam os passos para a 

elaboração do documento. A grande maioria dos participantes opinou, relatou ideias 

e sugestões. 

Os relatos e discussões, ilustram a frase de Robert (1998), “Administração 

Cristóvão Colombo: Quando ele partiu, não sabia para onde ia. Quando chegou, não 

sabia onde estava. Quando voltou, não sabia onde esteve”. A elaboração de PPP 

define a ambição da escola, o processo com base de partida e chegada, sinalizando 

o caminho a percorrer. Diferente da jornada de Colombo. 

Esse processo tem a intencionalidade de orientar a organização, metas e 

planos. Possibilitando o avanço, de maneira que rompa-se a experiência de tarefa 

cumprida, articulando algo em comum na sua produção. 

Nesse ponto confirma-se a necessidade de momentos, em que professores 

possam dialogar e juntos construir a identidade da instituição, contemplando um PPP 

coerente e inclusivo. Veiga (1994) descreve, o grande desafio da escola ao construir 

sua autonomia, assumindo o papel predominante na formação dos profissionais.  

Seguindo a ideia proposta, passou-se a revisar e discutir em conjunto cada 

etapa, pensando sempre na proposta pedagógica e na formação dos cidadãos. 

A discussão e ponto chave da elaboração foi o início da justificativa e 

referencial teórico. Nesse momento algumas professoras expõem sua visão, e seu 

ponto de vista, defendendo-o sobre os demais. Abriu-se um diálogo de qual visão 

ideológica poderia embasar a elaboração do PPP. 
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A professora A do Berçário II aborda, “não temos uma visão a seguir, na minha 

opinião, cada uma de nós elabora seu planejamento na forma que acha melhor. 

Seguimos as experiências da AMARP.”  

Professora B do Maternal I: 

Então se seguimos as experiências, elas foram elaboradas em cima de uma 
visão, devemos seguir o que está escrito lá. 

Vasconcelos (2000), atribui as relações e debates como ponto positivo, 

favorecendo a transformação grupal por meio do respeito mútuo, do diálogo, da 

participação e engajamento de ambas as partes. 

A participação é uma necessidade humana, pois pode ser considerada uma 

estratégia emancipatória. A responsabilidade transferida às instituições de ensino, 

conduz à criação de mecanismos e instrumentos com atuação de todos.  

Na gestão participativa, a autonomia consiste na liberdade de propor e opinar 

sobre o que está em pauta. Aredes (2002) contempla que a criação de hábitos 

democráticos deve ser vivenciado por todos que estão ligados diretamente ou 

indiretamente à instituição educacional.  

4.2.3 Questionários às professoras 

A análise dos questionários aos professores visa coletar informações sobre o 

Plano de Ação e sua aplicação. Propondo aos educadores destacar as possíveis 

mudanças e sugestões. Os dados nesse ponto são apresentados quali-

quantitativamente.  

Ratifica-se essa preocupação do todo, ao concordarem com uma 

porcentagem elevada da necessidade de um PPP atuante e democrático. 

Evidenciando esforçar para atuar junto nessa construção, aproximando família a 

escola. 

A partir do PPP, pode ocorrer a extensão de valores democráticos no cotidiano 

escolar. Ao questioná-los sobre a importância da participação de famílias e 

educandos, 98% concorda que ela é imprescindível. Almeja-se então a elaboração de 
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mecanismos que possam trazer a família para escola, não apenas em dias de 

comemoração.  

Abaixo o gráfico com os valores obtidos, 26 questionários entregues aos 

professores da entidade, com 100% de devolutiva. 

 

Gráfico 1 – Avaliação geral do Plano de Ação da pesquisadora 

  
Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 
 

Fica evidente com o percentual elevado, a preocupação do grupo para 

melhorias e benefícios que essa elaboração possa trazer. Os horários escolhidos para 

os encontros propuseram a participação de toda equipe pedagógica, podendo assim 

coletar sugestões do grande grupo. 

O nível de aproveitamento acerca do trabalho e apresentação dos objetivos, 

devem ser revistos. Ficou evidente entre o grande grupo, que não ficou tão claro aos 

participantes o objetivo e os passos da elaboração, visto que o aproveitamento para 

os participantes também não atingiu o percentual máximo.  

4.2.4 Análise das falas das crianças 

Quando se fala em gestão democrática na escola, as crianças não poderiam 

ficar de fora do processo. Contudo, o trabalho com crianças exige uma metodologia 

diferenciada. O objetivo desse passo é contar a história “E essa tal de escola? Como 

será?” em uma roda de conversa, deixando as crianças a vontade para conversar. 

Instigando-as para descobrir o que acham da instituição, o que poderia mudar, o que 
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gostariam de aprender sobre o espaço físico, como as regras da sala são construídas, 

informações que possam contribuir. 

As crianças são uma caixa de surpresas, esperando as mais distintas 

respostas e ideias advindas delas, optou-se em organizá-las em grupos de 4 e 5 anos. 

A apresentação inicial e qual seria o objetivo daquele momento, resultou em um 

semblante nos pequenos de ansiedade e alegria. 

A gente vai falar? (Aluna A, 4 anos) 
 
Do que é essa história? (Aluna B, 4 anos) 

Sobre esse momento, também houve registros no diário de campo: 

Nesse momento o grande entusiasmo das crianças seria a minha presença 
na sala, realizando uma experiência com elas. As professoras delicadamente 
explicam o que iria acontecer e o porquê desse fato (Adaptação do Diário de 
Campo, agosto de 2018). 

No auge de 3 ou 4 anos, as crianças da Educação Infantil instigadas, relatam 

sua opinião sobre diversos pontos do dia a dia escolar. Considerando o ponto de vista 

dos pequenos sobre o educandário, para-se para observar detalhes que passam 

despercebidos. Fica nítido na fala de uma criança: 

Podia ter pedra lá no parquinho, eu gosto de brincar com pedras pequenas 
(Criança C, 4 anos). 
 
Eu também gosto, podia ter uma galinha (Criança D, 4 anos) 
 
Eu queria desenhar uma cabeça, com olho e nariz no quadro com a 
professora (Criança E, 4 anos). 
 
Eu também queria uma galinha, podia ser um coelho? (Criança F, 3 anos). 

 

A imagem que se tinha no século passado, de crianças sozinhas, não condiz 

com a atualidade que se pode encontrar. O trabalho dinâmico, organizado de forma 

intencional, propondo experiências educativas, estimulam a criança a tornar-se 

protagonista de sua própria história. 

Segundo as DCEI-AMARP (2016, p. 25) 
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Aos longos dos primeiros anos há um avanço incrível na capacidade de 
deslocamento pelo espaço e na capacidade de comunicação, por isso, a 
importância da forma como o professor concebe, comunica-se, interage e se 
relaciona com ela.  

Nas diferentes idades, cada uma do seu jeito, as crianças aprendem como 

melhor se relacionar com o mundo. 

Com outro grupo de crianças, na faixa etária de 5 anos, a preocupação em ter 

animais no entorno do CMEI foi elencada novamente. 

A diretora poderia colocar um galinheiro, a gente queria dar comida para os 
pintinhos (Aluno A, 5 anos). 
 
Podia ter um coelho, aí ele teria filhinhos (Aluna B, 5 anos). 

Dessa forma, mesmo pequenas podem tornar-se sujeitos de sua própria 

história, desmistificando apenas a ação de sujeitos com necessidades. Rinaldi (2012) 

relaciona a criança com o seu desejo de participar, atuando nas decisões. 

Tonucci (2005) ressalta sobre a escuta da criança, muitos dizem ter interesse 

sobre, mas poucas ações são realizadas. O protagonismo da criança deve ser foco 

de análise e consideração por parte dos adultos que a rodeiam. 

4.2.5 Análise do questionário aos pais 

A importância da família em tudo o que diz respeito à escola, é também uma 

peça chave na elaboração do PPP. O laço entre família e escola deve ser fortalecido 

e edificado sobre objetivos sólidos. 

O questionário aos pais objetivou coletar informações sobre o conhecimento 

prévio em relação ao PPP, o interesse em conhecer sobre o assunto e a relação entre 

escola e família. 

Um bilhete anexado ao questionário buscou explicar sobre o que seria, e para 

qual finalidade as respostas seriam utilizadas. 

Entregue a 90 famílias no início da primeira semana do mês de setembro, com 

a proposta de retorno até o findar da semana, o retorno não foi o melhor possível. 

Apenas 38 questionários foram devolvidos. Com esse dado, questiona-se: qual a 

importância advinda da família sobre a vida escolar de seus filhos? O questionário foi 
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o meio mais prático encontrado, pensando na vida corriqueira do mundo 

contemporâneo. As indagações estavam coerentes e possibilitaram o entendimento 

dos pais? 

Staciollli (2013) relata sobre a importância da relação entre família e escola, e 

os mecanismo para essa cogestão. A Educação Infantil é o espaço em que a relação 

entre família e escola é mais presente, devido à faixa etária e imaturidade dos 

pequenos em resolver seus conflitos e necessidades.  

O próximo passo seria um encontro entre famílias e escolas no findar do mês 

de setembro. Criou-se aqui uma nova expectativa de participação dos envolvidos. Um 

dado coletado no questionário foi o horário mais apropriado para esse encontro, sendo 

que 90% dos respondentes declarou preferir reuniões após às 18h.  

O gráfico 2 demostra os valores coletados para os questionamentos propostos 

no questionário.  

Gráfico 2 – Questionário aos pais 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

Os resultados obtidos demostram a satisfação com o trabalho desenvolvido 

no CMEI, mas alguns apontamentos devem ser analisados para que se possa 
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Esses pontos devem ser revistos, repensando em uma nova hipótese de mudança 

que englobe mais momentos de interação entre os envolvidos. 

Gadotti (2000) aborda que a participação na elaboração do PPP deve ser 

advinda de pais, professores, alunos e comunidade. No item 6, 87% dos pais não tem 

conhecimento sobre o PPP. Por outro lado, 95% deseja participar da construção do 

documento. Observando esses pontos confirma-se a necessidade de um encontro 

propondo a apresentação do PPP, objetivos da sua elaboração, finalidades e a 

importância de todos os envolvidos na construção. Libanêo (2006) relata sobre a 

importância de uma gestão democrática partindo da participação de todos os 

envolvidos na tomada de decisões. O PPP torna-se o início de um efetivo elo entre 

ambos.  

A importância da participação da família também se destaca nos itens 9 e 10 

do questionário. Oliveira e Araújo (2010) dialogam sobre a relação entre escola e 

família e a necessidade que a instituição sente de permear pelos problemas 

domésticos; em contrapartida, as famílias não dispõem da mesma liberdade.  

A participação em eventos e no próprio cotidiano é analisada com 95% de 

aceitação como um ponto importante na vida escolar dos pequenos. Ao questionar 

sobre a porcentagem de pais, que os mesmos acreditam estar presente nesses 

momentos, 70% de participação, os avaliadores observam como participantes. 

4.2.6 Encontro com os pais 

O Plano de Ação abordava um encontro com os pais e comunidade escolar, 

para juntos dialogarem sobre o PPP que estava sendo construído. Mas no decorrer 

do mês de setembro, recebeu-se uma notícia não oficial de possível mudança. Essa 

notícia repercutiu entre professores, comunidade, pais e alunos, uma possível 

mudança da equipe de profissionais para outra entidade, sendo que a atual passaria 

aos cuidados de um grupo filantrópico, deixou todos abalados. 

Sentindo e ouvindo esse ar de incertezas e angustias, o encontro foi 

cancelado. O plano de ação findou-se da forma que foi elaborado até o momento. Não 

há como planejar mudanças sem saber como poderá ser o futuro. 
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O grupo pedagógico questionou-se várias vezes a “tristeza” em não terminar 

o trabalho que juntos elaboramos, pensou-se em várias possibilidades, mas o 

questionamento final foi, qual a valia de um encontro com os pais para iniciar um 

trabalho que o ano seguinte não teria continuidade?  

Dessa forma, optou-se em deixar inacabado. O aprendizado, os encontros a 

construção prévia irá com o grupo para a nova entidade, os passos delineados 

facilitarão a nova construção.  

4.3 PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO 

O plano de ação buscou delinear os caminhos para elaboração do PPP, 

levando em consideração a realidade da instituição e os participantes da comunidade 

escolar. Acredita-se ser o primeiro passo, e de suma importância pensando em um 

projeto que valorize as necessidades e anseios da instituição. 

Para elaboração do PPP que se aproxime mais do que se julga ideal, 

necessita-se de uma certa ousadia, discussões, desejo de mudança, reflexão e a 

participação de todos, em suma, de uma grande parcela de engajados. Rossi (2004) 

relata sobre esse desafio e a superação da visão meramente burocrática e reguladora 

do PPP. O PPP, para fazer jus ao que representa, precisa ser resultado de ação 

coletiva, de um movimento que envolve toda a escola e toda a comunidade em seu 

entorno. 

Mas a concepção do PPP também não é possível como resultado do acaso e 

do senso comum. Antes de se elaborar um plano de ação exige-se a leitura e a busca 

de referências teóricos, que são indispensáveis para formar uma base de saber que 

ajudaram diretamente nessa elaboração. Luck (2008), Gadotti (2000) e Libâneo 

(2006) são autores que podem orientar nesse tema. Do ponto de vista legal, essa 

concepção é determinante na LDB (1996) e na própria Constituição Federal (1988). 

Com base na importância do PPP, tanto para a escola como do ponto de vista 

teórico e legal, partindo da experiência realizada no CMEI Sonho encantado, propõe-

se a seguir um plano de ação revisto e com indicações para a sua concretização em 

novos contextos. Entenda-se que se trata de um roteiro e não uma regra. O roteiro ou 

plano é uma proposta, mas que deve ser adaptada às realidades e circunstâncias 

específicas. 
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4.3.1 Análise dos documentos da entidade 

A análise documental objetiva conhecer como está o PPP em vigor da 

instituição. O que consta nele e o que contempla da parte legal, como estão 

organizados os capítulos, objetivos, metas e a estrutura curricular da instituição.  

Esta análise demanda uma ampla coleta de informações. Quanto mais 

detalhada for a busca, de mais informações e subsídios se pode fazer uso na hora da 

reconstrução do PPP. Pode ser de grande ajuda criar um roteiro sobre o que analisar, 

elencado passo a passo do que já está pronto. Este roteiro pode elencar questões que 

mobilizem o grupo a refletir para, a partir desse esboçar o novo. 

A análise documental precisa ser realizada em conjunto com o grupo escolar, 

pois dessa forma algumas dúvidas já poderiam ser sanadas e até mesmo coletar os 

anseios das pessoas que integram o grupo.  

Como ressalta Habermas (1997) em sua teoria da ação comunicativa, o 

desenvolvimento humano consistiu na interação e capacidade de resolução dos 

problemas através das interações comunicativas. Desse modo, a criação de espaços 

de diálogo é elemento fundamental para a construção de uma gestão democrática e 

participativa. Não é possível, portanto, conceber o PPP da escola senão por meio da 

interação dos sujeitos que por ele são implicados. O gestor, nesse sentido, tem papel 

fundamental de ser criador de espaços de diálogo e interação; ele não precisa ser o 

autor e relator de tudo, ele está aí para fomentar a participação. 

Rossi (2004) em seu livro “Gestão do PPP: entre corações e mentes”, seria 

uma sugestão de leitura que pode nortear as discussões. 

4.3.2 Envolvimento da equipe de apoio 

Para a construção do PPP de forma colaborativa, é fundamental o 

envolvimento também da equipe de apoio, merendeiras e serventes. Este grupo pode 

ser considerado fundamental para que o trabalho pedagógico aconteça. Muitas vezes, 

sente-se a necessidade e falta desse grupo, quando o resultado final não está como 

diariamente. Por exemplo: sala de aula suja, banheiro molhado, o lanche não está 

pronto no horário certo... 
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São esses pequenos elementos que fazem a diferença no dia a dia, e é esse 

mesmo grupo que muitas vezes não participa de nenhuma reunião, sendo 

simplesmente “esquecido” no momento de elaboração do PPP ou de qualquer outra 

ação da escola. Embora muitas vezes as pessoas que integram as equipes de apoio 

tenham pouca escolaridade, mesmo assim elas têm algo a dizer sobre a escola e o 

que se espera dela. Os olhos da equipe de apoio podem ver o que se passa na escola 

e que foge aos olhos dos demais sujeitos, como direção e professores. 

O instrumento utilizado para coleta de dados no caso específico foi a 

entrevista, e ela foi de grande valia. Considerando que a grande maioria dessas 

pessoas tem um grau de escolaridade baixo, o que não impede a sua participação, 

mas pode dificultar o entendimento se a opção utilizada tivesse sido o questionário, 

por exemplo. 

A entrevista acredita-se ter facilitado o diálogo e o entendimento das 

questões. Utilizando essa metodologia fica uma abertura para novos questionamentos 

que podem surgir no decorrer da conversa, tanto do entrevistador como o 

entrevistado. 

 A valorização desse grupo é um ponto fundamental na construção de uma 

escola participativa e democrática. Muitas ações necessitam de um grande grupo, e 

esse grupo engajado resultará em bons resultados.  

Outra possibilidade seria incluir esse grupo de profissionais com o grupo 

pedagógico. Misturar os dois grupos, poderia resultar em um melhor entendimento do 

assunto, definindo novas sugestões e visões que ambos podem ter sobre o trabalho 

prestado na entidade, consecutivamente, colaborando na elaboração do PPP. 

4.3.3 Encontro com professores e equipe pedagógica 

Esses encontros proporcionaram a sensibilização e engajamento do grupo 

para a proposta. O que ficou falho foi:  

• A quantidade de encontros: necessitaríamos de um maior número de 

encontros, para debates e estudos. 

• A apresentação dos objetivos: Percebeu-se no decorrer dos encontros a 

insegurança de qual seria o resultado final e como seria alcançado. Acredito 
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que o primeiro encontro deveria ser bem explicativo, passo a passo para 

facilitar o entendimento. 

• Os impasses encontrados no final desse plano advindos da “mudança” que 

ocasionaram na ruptura do plano. Percalços que não eram esperados, mas 

que atingiram significativamente na reconstrução. 

Observava-se que a equipe estava engajada nesse objetivo, participando e 

contribuindo com sugestões na reconstrução. É claro que, como já citado 

anteriormente na Análise 4.2.2, não conseguimos atingir a parcela total de 

participação, mas um grande número da equipe. 

Um encontro inicial explicativo como abordado acima, mais elaborado sobre 

a importância dessa elaboração para instituição, professores, alunos, equipe e 

comunidade escolar, pode ser uma alternativa para conquista dessa parcela “não 

participante”. 

Há necessidade de desejo de mudança, da autonomia ampliando caminhos 

para a escola, e a dificuldade em resolver problemas cotidianos, podem contribuir na 

conquista desses educadores. Paulo Freire (Apud Aguiar,1999) em uma de suas 

frases coloca “O educador ou coordenador de um grupo é como um maestro que rege 

uma orquestra. Da coordenação sintonizada com cada instrumento, ele rege a música 

de todos.” O que prevalece é não desistir, ou deixar que a sintonia não aconteça.  

4.3.4 Questionário às professoras  

O questionário objetivou a avaliação do que os educadores participaram nos 

encontros e o decorrer da proposta. O intuito é melhorar a continuidade, com um 

feedback das mudanças e sugestões por eles indicadas. Propondo esse diálogo 

aberto e continuo contemplará um canal de comunicação entre ambos, facilitando a 

interação do grupo. 

Esse processo não pode ocorrer, nesse plano de ação. Mas acredito que seja 

de grande valia na construção, é um momento para o relator do plano de ação avalia 

o que deu certo, e o que pode ser mudado. Os anseios e desejos do grupo estarão 

sempre evidentes em discussões, que ajudará o trabalho pedagógico.  
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Ao final de cada encontro, sugiro que esse feedback, poderá ser realizado. 

De uma forma simples, deixando os participantes falarem, de como foi o encontro, e 

o que ainda estão com dúvidas. Passa a ser um ponto esclarecedor para aqueles que 

não compreenderam o processo e estão com dúvidas. 

Sugiro ainda leituras sobre o feedback, instigando o relator a sugar o máximo 

de informações possíveis com essa metodologia. Tendo o entendimento sobre todos 

os detalhes e informações acerca.  

4.3.5 Relato das crianças  

A metodologia utilizada nesse plano de ação, acredito não ter sido a melhor. 

Após a contação de história, a qual falava de animais, o encantamento das crianças 

voltou-se aos animais. E nas falas ficou evidente essa confirmação. 

Uma nova proposta deve ser incorporada para diagnóstico mais preciso nesse 

ponto. Pensando em crianças devemos tomar o cuidado para não interferir 

indiretamente na sua opinião. Alterando assim o resultado final. 

Mais encontros com os pequenos, em diferentes momentos poderia ser uma 

alternativa. Dessa forma em brincadeiras livres, ou após experiências dirigidas eles 

teriam outras sugestões que possam ser agregadas ao PPP. 

No dia a dia as crianças, contam e recontam informações da sua vida familiar, 

desejos e anseios que sentem. Essa expressão espontânea pode contribuir na 

construção. Acredito que esses relatos comtemplados em um “Diário de Bordo” do 

estudante poderá registrar pontos importantes. 

4.3.6 Questionário para os Pais e Encontro com os Pais 

O questionário encaminhado para casa, com uma pequena carta de 

apresentação, pretendia coletar informações que pudessem esclarecer sobre: 

• O conhecimento dos pais sobre PPP; 

• O interesse dos pais em participar dos encontros;  

• O melhor horário para acontecer esses encontros; 

• Qual a visão geral que eles obtêm sobre a instituição e a gestão atual; 
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• Qual a relação que eles têm com professores e equipe administrativa; 

Essa metodologia ajudou a compreender qual a visão dos pais a cerca desses 

pontos. Contribuindo no planejamento do encontro que aconteceria no ano de 2018. 

Percalços como este esse, da não continuidade do plano, podem acontecer. 

São questões que ultrapassam o nosso desejo, influenciando diretamente no findar 

dessa proposta. Essa relação de poder que a entidade mantenedora exerce sobre a 

instituição é algo que se sobrepõem a qualquer proposta.  

A concretização da proposta encerra-se com o PPP incompleto, mas com um 

aprendizado significativo sobre o tema abordado. Caminhos foram descritos, 

resultados positivos alcançados. O engajamento da equipe demostrou que podemos 

iniciar um processo de gestão democrática e a elaboração de um PPP com o 

envolvimento de um grande percentual da comunidade escolar. 

4.3.7 O Diário de Bordo 

O Diário de Bordo foi utilizado durante todo o processo de elaboração, 

execução e análise da proposta. O objetivo principal foi o registro momentâneo de 

informações pertinentes. 

O registro dessas informações colabora no momento de escrita e formulação 

da análise. Nesse ponto muitas informações passam em branco por devido 

esquecimento. Tendo-as registradas pode-se recorrer a o Diário de Bordo, facilitando 

a recordação. 

O Diário de Bordo já é utilizado como fonte de pesquisa em escolas. É uma 

metodologia utilizada por professores, principalmente da Educação Infantil, o registro 

diário proporciona o acompanhamento da vida escolar da criança.  

Seu desenvolvimento, frustações e amadurecimento pode ser registrado pela 

professora, facilitando no momento de avaliação individual. Pode-se incluir nesse 

registro, como citado acima, as sugestões e anseios que os pequenos demostram 

sobre a instituição. 

Dessa forma, eles participaram ativamente no PPP. Relembrando que essa 

reconstrução deve ser constante, contando com a participação de todos os 

envolvidos.   



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal do Plano de Ação, sendo a construção do PPP de uma 

forma democrática e participativa, obteve seu resultado em partes. A identidade da 

instituição é retratada no PPP, o trabalho em conjunto resultará numa reconstrução 

possível, com um desejo de renovação. 

A notícia que permeou nos últimos meses o cenário nessa instituição refletiu 

diretamente na elaboração do PPP. A ideia da mudança e troca, a insegurança do 

novo deixou o grupo instável e consequentemente o objetivo desse plano de ação não 

seria o alvo principal dessa instituição. 

Sente-se aqui que o trabalho que foi construído até o momento sofreu 

rupturas, mas pode resultar em algo positivo e futuramente na sua continuidade. A 

mudança e escolhas são advindas da entidade mantenedora, algo que a instituição 

não tem como mudar ou escolher. 

Kant (1999) e Machiavelli (2006) citam em seus relatos a necessidade que o 

ser humano sente de ter a razão nas decisões e o interesse que as move para isso. 

Parafraseando, comparo com a decisão tomada, não cabível de mudanças. 

Uma nova oportunidade oferecida ao grupo pedagógico, um novo projeto que 

a rede municipal implantará, mas por outro lado um trabalho construído há anos na 

entidade atual que ficará a mercê. 

A nova entidade filantrópica que assumira desenvolve um trabalho 

diferenciado do atual, questiono-me então e as crianças, famílias e comunidade? Um 

elo que para muitos profissionais que ali estão, rompe-se não por vontade deles. 

Na LDB (1996) encontram-se os três grandes eixos relacionadas a essa 

construção: flexibilidade, avaliação e a liberdade. Rossi (2004) relata sobre o desafio 

em construir uma escola com um projeto emancipatório e transformador.  

O Plano de Ação buscou construir um PPP para um Centro Municipal de 

Educação Infantil no ano de 2018, envolvendo todos os agentes participantes 

diretamente e indiretamente da instituição. 

Essa construção tornou-se parcialmente possível, devido à interação desses 

agentes. Ao galgar o caminho proposto, encontrou-se uma equipe de professores e 
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coordenação de secretaria interessados e apoiando para que os objetivos chegassem 

ao esperado. 

O momento certo de planejar, segundo Gandin (2004), é quando todos os 

autores se sentem envolvidos nessa elaboração, reconhecendo a necessidade e 

melhoria em atuar coletivamente, propondo mudanças da realidade.  

A elaboração do PPP, permite a escola uma gestão democrática e 

participativa, guiando-a para atingir a sua finalidade, organizando o planejamento da 

sua prática pedagógica, articulando propostas que resultaram em um trabalho 

formador.  

Sousa (1998) relata que planejar é antecipar uma ação, transformando 

situações. Planejar pressupõem transformação, e consequentemente desestrutura o 

que já está elencado.  O PPP da instituição é essa ação organizada, repensada e 

reestruturada.  

A gestão democrática é o princípio do PPP, com a participação de pais, 

alunos, comunidade promove a interação e o elo entre escola e família. A visão 

burocrática e centrada na figura do gestor, passa a ser desmistificada e reconstruída. 

A elaboração do PPP, permite a escola concretizar a sua função e atingir a 

sua finalidade. Gadotti (2004) relata sobre a ousadia que o projeto pressupõe, 

definindo sentido sobre o que se quer inovar. 

A construção do PPP foi registrada e pensada para participação de todos os 

envolvidos, seja por meio de entrevistas, questionários, encontros ou debates. Esses 

caminhos propiciaram esse objetivo, refletindo sobre até mesmos aqueles que não 

poderiam estar presentes em determinados horários.  

No decorrer do Plano de Ação sentiu-se a necessidade de expressão das 

educadoras, preocupadas em criar um projeto que torne claro qual é a essência da 

Educação Infantil, possibilitando as famílias o conhecimento do que é desenvolvido 

no CMEI. 

O PPP foi montado até a parte teórica, faltando a análise e discussão com os 

pais sobre os pontos descritos até aquele momento, findando-se com a avaliação e a 

parte da inclusão que ficou em aberto para novas discussões. Terminando esses 



70 

elementos ter-se-ia o resultado final, com um PPP elaborado dentro de objetivos 

democráticos como preza a LDB. 

O caminho percorrido foi construtivo e desafiador, descobertas e análises 

demostraram um interesse por parte dos profissionais em fazer a diferença. Os pais 

contribuíram na entrega dos questionários, mesmo não atingindo uma grande parcela, 

mas o resultado desses envolvidos, mostraram satisfação no trabalho que a entidade 

desenvolve. 

Outro ponto a ser destacado é a participação. Como podemos avaliar a 

participação? O que é participar? Estar de corpo presente e concordar com tudo, é 

realmente participar? Como dialogar democraticamente se alguns podem demostrar 

interesse, estando ali, mas não dialogam ou expressam nenhum movimento a favor 

ou contra? 

A organização da entidade, o direcionamento do trabalho, as normas o 

regimento da escola, objetivos, metas, faz parte da construção coletiva do PPP, 

possibilitando a recuperação do proposito mediador. Como não contribuir? Calar-se 

sobre o assunto?  

Pinto (1995) relata sobre tipologias centradas no comportamento estratégico 

dos indivíduos, entre elas a participação poderá ser: apática, os atores (professores, 

alunos, pais e funcionários) optam pelo conformismo.  

Padilha (2002), aborda a perspectiva do Instituto Paulo Freire, o PPP é a 

escola cidadã, um processo dialógico, uma nova alternativa para superar o 

planejamento burocrático, autoritário e centralizado.  

A entidade educacional é um espaço multicultural, lida com a diversidade, 

ética, cultura, valores, gênero em todos os campos do corpo docente ou discente. 

Cabe aos mentores criar mecanismos para o diálogo, compreensão e reflexão, 

trilhando caminhos em busca de uma melhor qualidade de ensino. 

O PPP não pode ser algo acabado ou engavetado anualmente, deve estar 

sempre em construção e análise. Ampliando e reconstruindo de acordo com as 

necessidades da instituição. 
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ANEXOS 

ANEXO A: QUESTIONÁRIO AOS PAIS 

Senhores Pais. 
Esse questionário abaixo faz parte de um projeto em parceria com a Universidade do 
Alto do Rio do Peixe- UNIARP junto com a mestranda: Mayara Ariotti, com o objetivo 
de elaborar com os pais/professores/alunos e comunidade o Projeto Político 
Pedagógico da instituição. Esse questionário servira de base para o início da 
pesquisa, os dados aqui coletados farão parte da análise do projeto. A sua identidade 
será preservada. Gostaria muito que todas as famílias participem e juntos poderemos 
fazer um novo trabalho no CMEI. Os resultados serão utilizados para análise dos 
objetivos propostos bem como possíveis mudanças e melhoras no projeto. Você não 
receberá nenhuma remuneração por responder ao questionário. 

 
1-Como você observa a organização do CMEI? 
Marque todas que se aplicam. 
(   )Bem organizada 
(   )Mais ou menos 
(   )Pouco organizada 
 
 2-Os pais tem espaço para conversar com as professoras sobre seus filhos(as) no 
momento que acham oportuno? 
Marcar apenas uma oval. 
1(   )2(   ) 3(   )  4(   ) 5(   ) 
Concordo Muito Discordo Muito 
 
3-Ao procurar a coordenação para conversar e resolver algum problema ou oferecer 
alguma sugestão, você foi bem recebido e a sua opinião foi aceita? 
Marcar apenas uma oval. 
1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 
Concordo Muito Discordo Muito 
 
4-A coordenação sempre demostra interesse ou está presente na instituição 
conversando com os pais e alunos(as) na chegada ou saída? 
Marcar apenas uma oval. 
1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 
Concordo Muito Discordo Muito 
 
 5-Você acha importante a escola ter esses momentos de encontros para tratar de 
assuntos sobre a educação e mudanças na escola? 
Marcar apenas uma oval. 
1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 
Concordo Muito Discordo Muito 
 
6-Você já ouviu falar sobre o Projeto Político Pedagógico- PPP da escola? 
Marcar apenas uma oval. 
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(   )Sim (   )Não 
7-Você gostaria de conhecer melhor sobre o PPP e participar do início da sua 
construção nesse ano de 2018? 
Marcar apenas uma oval. 
(   )Sim 
(   )Não 
 
 8-O PPP é um projeto que a escola cria junto com os pais/alunos/professores e 
comunidade, envolvendo nele tudo que faz parte. Principalmente a formação de 
cidadãos críticos. Qual horário você acharia melhor acontecer essas reuniões? 
Marcar apenas uma oval. 
(   )Durante o horário de funcionamento do CMEI (período da tarde) 
(   )Após ás 18:00 horas 
 
9-Como você elenca a participação dos pais quando convidados para reuniões ou 
apresentações? 
Marcar apenas uma oval. 
(   )20% participa 
(   )50% participa 
(   )70% participa 
(   )100% participa 
 
10. 10-Na sua opinião é importante para a criança a presença dos pais e família nas 
reuniões/apresentações da escola? 
Marcar apenas uma oval. 
(   )1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5 

ANEXO B: QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES 

Este instrumento tem como objetivo coletar dados referentes ao plano de 
ação sobre o projeto A GESTÃO DEMOCRÁTICA CONTEMPLADA NO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGOGICO DE UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR no qual o objetivo geral é: Desenvolver 

um projeto de ação no âmbito da construção do Projeto Político Pedagógico, visando 
uma gestão democrática e participativa. Aplicando entre professores, alunos e 

comunidade. Os resultados serão utilizados para análise dos objetivos propostos 
bem como possíveis mudanças e melhoras no projeto. 

A sua participação é livre e voluntária. Você não receberá nenhuma remuneração por 
responder ao questionário. 
A sua identidade também permanecerá anônima. 
*Obrigatório 
 
1. Você concorda em participar desta pesquisa? * 
Marcar apenas uma oval. 
(   )Sim 
(   )Não 
 
Sobre a forma de planejamento 
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2. Os encontros foram organizados de uma forma clara e objetiva propondo o 
entendimento do trabalho que estava sendo proposto. 
Marcar apenas uma oval. 
1 (   )2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   )  
Discordo Muito Concordo Muito 
 
3. Os textos de leitura foram esclarecedores e propuseram um novo entendimento 
sobre o tema. 
Marcar apenas uma oval. 
1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 
Concordo Muito Discordo Muito 
 
4. O projeto buscou envolver os critérios de uma gestão democrática e ouvinte, 
presando pelo compartilhamento de ideias. 
Marcar apenas uma oval. 
1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 
 
5. Os horários das reuniões proporcionaram a participação de todas as pessoas 
envolvidas. 
Marcar apenas uma oval. 
1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 
Discordo Muito Concordo Muito 
 
Sobre o conteúdo 
6. O projeto proporcionou melhorias e a sua continuidade poderá trazer benefícios a 
entidade. 
Marcar apenas uma oval. 
1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 
Concordo Muito Discordo Muito 
 
7. Com essa nova visão de construção do P.P.P podemos contemplar as 
necessidades da entidade. 
Marcar apenas uma oval. 
1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 
Concordo Muito Discordo Muito 
 
8. O tema gestão democrática nos remetemos a Autonomia e a Participação. Como 
você elenca a participação dos docentes/pais/comunidade na construção do novo 
projeto da instituição. 
Marcar apenas uma oval. 
1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 
Concordo Muito Discordo Muito 
 
9. O tema escolhido para estudo: Projeto Político Pedagógico foi relevante? 
Contemplou as dificuldades da instituição. 
Marcar apenas uma oval. 
1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 
Concordo Muito Discordo Muito 
 
Sobre a metodologia utilizada 
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10. A proposta foi exposta de uma forma clara expondo os objetivos do plano. 
Marcar apenas uma oval. 
1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 
Concordo Muito Discordo Muito 
 
11. A metodologia utilizada deixou clara a intenção democrática e o compartilhamento 
de ideias. 
Marcar apenas uma oval. 
1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 
Concordo Muito Discordo Muito 
 
Sobre a prática escolhida 
12. Como classifica o seu nível de aproveitamento sobre o tema trabalhado e as 
discussões propostas. 
Marcar apenas uma oval. 
1(   )2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 
Concordo Muito Discordo Muito   
 
13. Os encontros dispuseram momentos de aberturas, onde os envolvidos puderam 
expressar sua opinião e compartilhar ideias. 
Marcar apenas uma oval. 
1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 
Concordo Muito Discordo 
 
Comentários, críticas e sugestões: 
14. Aspectos negativos e críticas ao projeto desenvolvido. 
___________________________________________________________________ 
15. Aspectos positivos e elogios ao projeto desenvolvido. 
___________________________________________________________________ 
16. Espaço para comentários. 
___________________________________________________________________ 
  


