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RESUMO 
 
 

Pensando em nossa trajetória até o curso de Pedagogia, trabalhando no 

Colégio Integrado Santa Inês e vivenciando o cotidiano do mesmo e a vida escolar 

de vários alunos, começamos a nos perguntar por que cada vez menos os alunos, 

professores e pais participam das atividades propostas pelo Colégio. Hoje sabemos 

que a participação de nossos pais em nossa vida escolar foi de extrema importância, 

assim como a presença marcante dos nossos professores e gestores das escolas 

em que estudamos. O objetivo principal desse projeto foi estudar o tema Gestão 

participativa, implementando as relações significativas dos atores da comunidade 

educativa, e elaborar contribuições ao projeto educacional do Colégio Integrado 

Santa Inês. O trabalho baseou-se em pesquisa bibliográfica, incluindo leitura e 

análise de textos diversos, e também em questionários propostos aos alunos, 

professores e gestores, com o intuito de saber como avaliam e vêem a própria 

participação nas atividades extracurricular propostas pelo Colégio. Após a análise 

dos questionários e das bibliografias, propomos algumas mudanças no Projeto 

Educacional do Colégio, principalmente no que diz respeito às atividades 

extracurriculares, com o intuito de aumentar a participação dos vários atores da 

comunidade escolar. 

 
Palavras-Chave: Gestão; Comunidade Escolar e Participação. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Thinking about our trajectory until the course of Pedagogia, working in the 

Integrated College Saint pertaining to school life and daily one Ines , living deeply the 

same of some pupils, we start in asking ourself, because each time less the pupils, 

professors and parents participate of the activities proposals for the College. Today 

we know that the participation of our parents in our pertaining to school life was of 

extreme importance, as well as the marcante presence of our professors and 

managers of the schools where we study. The main objective of this project was to 

study the subject of the participated management implementing the significant 

relations of the actors of the educative community; and to elaborate contributions to 

the educational project of the Integrated College Saint Ines. The work was based on 

bibliographical research, including reading and analysis of texts diverse, and in 

questionnaires also considered to the pupils, professors and managers, with intention 

to know as they evaluate and see the participation of same in the extracurricular 

activities the proposals for the College. After the analysis of the questionnaires and 

bibliographies, we consider some changes in the Educational Project of the college, 

mainly what it says respect the extracurricular activities, with intention to increase the 

participation of the some actors of the pertaining to school community. 

 
Key Words: Management; Pertaining to school community and Participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 8 

SUMÁRIO 

I- INTRODUÇÃO........................................................................................................10 

1. DO CAMINHO COMO EDUCADORA À ESCOLHA DO TEMA DE  

INTERESSE A SER INVESTIGADO........................................................................10 

1.1 Natália ...........................................................................................................10 

1.2 Luíza .............................................................................................................11 

1.3 Preocupações comuns ao tema/indagação ..................................................12 

1.4 Objetivos .......................................................................................................13 

1.5 Pressupostos ................................................................................................14 

II - MARCO TEÓRICO: UM PROJETO EDUCACIONAL  

SOCIOINTERACIONISTA .......................................................................................15 

1. Apresentação da instituição em estudo ..........................................................15 

2. Bases teóricas do PP.......................................................................................16 

3. Em busca de uma gestão participativa............................................................23 

III - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................................30 

1. Pesquisa bibliográfica e legislação ..................................................................30 

 2. Coleta de dados de campo .............................................................................30 

 3. Plano de intervenção .......................................................................................31 

IV - DADOS DE CAMPO ...........................................................................................32 

1.  Apresentação dos dados ................................................................................32 

2.  Análise dos dados ..........................................................................................42 

V - CONTRIBUIÇÕES AO PROJETO EDUCACIONAL DO COLÉGIO EM  

ESTUDO ....................................................................................................................46 

1.  Em relação aos gestores (direção e coordenação) ........................................47 

2.  Em relação aos professores ...........................................................................48 

3.  Em relação aos alunos ...................................................................................49 

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS ...............................................................................50 

VII - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................51 

ANEXOS ...................................................................................................................53 

1. Anexo 1 ............................................................................................................53 

2. Anexo 2 ............................................................................................................54 

3. Anexo 3 ............................................................................................................55 

4. Anexo 4 ............................................................................................................56 

 



 9 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ensino direto de conceitos é impossível 
e infrutífero. Um professor que tenta fazer 
isso geralmente não obtém qualquer 
resultado, exceto o verbalismo vazio, uma 
repetição de palavras pela criança, 
semelhante a de um papagaio, que simula 
um conhecimento dos conceitos 
correspondentes, mas que na realidade 
oculta um vácuo.  

(Vygotsky, 1987 , p.72) 
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I - INTRODUÇÃO 

 

 Este projeto será desenvolvido por duas autoras com preocupações afins 

sobre um mesmo tema, que será apresentado e desenvolvido ao longo das 

próximas páginas. 

  

1. Do caminho como educadora à escolha do tema de interesse a ser 

investigado. 

 

1.1 Natália 

 

Eu, Natália Bertoni Rodrigues, 24 anos, bacharel em Turismo, quase bacharel 

em Pedagogia, filha de professores/ educadores, não poderia seguir outra área 

senão a da Educação, tão importante e significativa para as nossas vidas. 

 Minha jornada começa quando era pequena, pois vivia em um ambiente 

ligado à Educação, uma vez que meu pai era professor e minha mãe administrava 

uma escola. Na adolescência, sempre tive meus pais presentes em todas as minhas 

atividades escolares ou fora delas, e por mais que não concordasse com essa 

presença na época, percebo o quanto essa participação foi importante no meu 

desenvolvimento e amadurecimento como pessoa. 

 Quando estava no Ensino Médio, começaram as perguntas sobre o que 

cursar em uma universidade. Inicialmente, optei por Turismo na Universidade 

Anhembi Morumbi; nela, amadureci muito como pessoa e profissional, afinal entrei 

na universidade quando havia acabado de completar 17 anos. Tive a oportunidade 

de estudar Espanhol em Madri e me encantar com a língua. Após voltar da Espanha 

pela segunda vez, resolvi que gostaria de lecionar, coisa que, talvez, já estivesse em 

minha herança cultural e familiar, porém não aflorada; resolvi, então, que, o terminar 

curso de Turismo, faria outra, e esta seria a Pedagogia. Hoje estou no penúltimo 

semestre, leciono Espanhol e trabalho na secretaria de uma escola. 

 Escolhi a Habilitação em Administração Escolar, uma vez que, como já 

mencionado, trabalho na secretaria de um colégio, onde desenvolvo várias 

atividades relacionadas a essa área e porque, futuramente, posso vir a assumir a 

direção do mesmo.  
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1.2     Luíza 

 

Eu, Luíza Araújo Pereira, tenho 23 anos e sou estudante do último ano da 

faculdade de Pedagogia. 

Resolvi entrar na área da Educação quando cursava o Ensino Médio. Ficava 

impressionada com a forma que cada professor transmitia seu conhecimento para 

os alunos e, ao comentar isso com um dos meus professores de Matemática, ele me 

disse que não havia nada mais gratificante do que transformar o conhecimento de 

uma pessoa. Mas, acredito também que outro fator que me trouxe para a Pedagogia 

foi o fato dos meus pais também serem educadores. Meu pai é formado em 

Matemática e minha mãe, em Pedagogia. Apesar de não terem exercido a profissão 

por muito tempo, eles sempre foram fascinados pela Educação. 

Após três anos na faculdade, havia chegado a hora de decidir qual habilitação 

eu iria cursar. A princípio, pensei em fazer Educação Infantil; pois no ano passado, 

lecionei Inglês para crianças de 3 a 6 anos e gostei muito, e Administração Escolar, 

porque quero, futuramente, construir e administrar uma escola. Como tenho de 

trabalhar e não teria tempo de estudar e fazer os estágios das duas habilitações, 

optei por fazer Administração Escolar.  

Durante a minha vida escolar, meus pais sempre estiveram presentes. 

Participavam de todas as reuniões, festas e eventos do colégio; olhavam meus 

cadernos, livros e agenda todos os dias; ajudavam-me com as lições de casa e com 

os trabalhos escolares. Mesmo quando não podiam acompanhar de perto meus 

estudos, pois estavam viajando a trabalho, eles ligavam, tanto em casa como no 

colégio para saber como “andavam as coisas”. Na época, eu achava que era 

perseguição, mas hoje percebo o quanto foi importante a participação dos meus pais 

na minha vida escolar. 
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1.3 Preocupações comuns ao tema/indagação 

 

Pensando em nossa trajetória até o curso de Pedagogia, trabalhando em um 

colégio e vivenciando o cotidiano do mesmo e a vida escolar de vários alunos, 

começamos a nos perguntar: Com que freqüência os pais vão à escola? Os pais 

acham que a Educação é responsabilidade apenas da escola? Com qual 

intensidade os pais participam da vida escolar de seus filhos? Os professores 

participam de atividades extracurriculares? Será que essa participação é perda de 

tempo? Ou será medo do novo? Qual a razão da resistência dos alunos em estar 

mais próximo da escola? Por que o desinteresse dos alunos quanto ao conteúdo 

ensinado? Por que existe uma pequena participação em atividades extracurriculares 

sobre o conteúdo desenvolvido e uma grande participação em atividades de lazer? 

Será que os pais não as consideram importantes? Será falta de estímulo dos 

professores? Será que os alunos não percebem que podem aprender fora da sala 

de aula? Por que os professores do Ensino Fundamental I se envolvem mais com os 

alunos, participativamente, do que os professores do Ensino Fundamental II e 

Médio? Será pelo fato dos professores dos Ensinos Fundamental I passarem mais 

tempo com os alunos do que os professores dos Ensinos Fundamental II e Médio? 

O que o gestor poderia fazer para trazer os pais, alunos e professores para dentro 

da escola?  

Como já citamos anteriormente, a participação de nossos pais em nossa vida 

escolar foi de extrema importância, pois faziam com que soubéssemos que eles se 

preocupavam com o nosso desenvolvimento, e era uma maneira de conhecerem o 

filho que tinham. 

Não menos importantes, os professores e gestores das escolas em que 

estudamos também são responsáveis pelo que somos hoje, tendo em vista que 

achávamos que eles eram a maior fonte de conhecimento e informação que 

tínhamos. Mesmo tendo mais afinidade por uns do que por outros, sabíamos que 

eles estavam ali pelo mesmo propósito, lidar com nossa educação. Aqueles com que 

tínhamos maior afinidade despertaram, em nós, mais interesse pela matéria e eram 

considerados como exemplos/heróis. 

 Sabemos que hoje existem alguns fatores que comprometem a participação 

dos diferentes atores da comunidade escolar, dentre os quais podemos citar a 

estrutura familiar, que não é mais como a de antigamente, já que algumas famílias 
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contam com pais divorciados e/ou “juntados”, mães(pais) solteiras(os), pais menos 

preparados e mais jovens, e a correria do dia-a-dia responsável pelo distanciamento 

familiar e profissional do cotidiano escolar. Talvez os professores não se envolvam 

tanto nas atividades, pois têm de trabalhar em mais de uma escola e não lhes sobra 

tempo para se dedicar, atualizar-se e participar mais das atividades propostas pela 

instituição. 

  Podemos notar que uma das grandes dificuldades do gestor escolar é 

trabalhar com as famílias, uma vez que estas acreditam que a Educação é 

responsabilidade apenas da escola. 

 Considerando as afirmativas acima e o fato de estarmos trabalhando em uma 

mesma escola, com a linha que se declara sociointeracionista, escolhemos a 

temática da participação após observarmos o cotidiano dos pais, professores e 

alunos, que poderiam ser mais freqüentes se mobilizados a assumir sua 

responsabilidade na comunidade educativa, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento das atividades propostas pelo colégio, sendo ou não em sala de 

aula.  

 Deste modo, o tema focado é Gestão participativa, mobilizando os diferentes 

atores da comunidade educativa. Partimos, portanto da indagação: Como 

implementar  uma gestão participativa que mobilize pais, professores e alunos? 

 

 

 1.4. Objetivos 

 

 1.4.1 Objetivos gerais: 

 

• estudar o tema da gestão participativa implementando as 

relações significativas dos atores da comunidade educativa; 

• preparar a construção de um projeto de intervenção 

considerando a gestão participativa no colégio em que 

trabalhamos. 
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1.5. Pressupostos  

 

 Devido ao fato de termos nossos pais presentes em nossa vida escolar e 

também de nossos professores terem nos incentivado a estudar e participar das 

atividades extracurriculares, partimos do pressuposto que, com a participação mais 

assídua dos pais e professores no cotidiano escolar, os alunos demonstrarão maior 

interesse pelas atividades desenvolvidas pela Escola. 

Temos observado que a participação dos pais na escola tem diminuído por 

causa das novas estruturas familiares e também pela falta de tempo dos mesmos. 

Também notamos que a participação dos professores já não é tão assídua, devido, 

ao fato de, trabalharem em mais de uma escola e não conseguirem se dedicar como 

gostariam às atividades extracurriculares propostas.  

Acreditamos que, por meio da gestão participativa, mobilizaremos a 

comunidade escolar do Colégio Integrado Santa Inês para uma participação maior 

em suas atividades propostas. Uma interação entre o grupo e a divisão da 

responsabilidade entre todos. 
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II – MARCO TEÓRICO: Um Projeto Educacional Sociointeracionista 

 

 Neste capítulo, apresentaremos os fundamentos que dão sustentação aos 

PPP´s (Projetos Político-Pedagógicos) da instituição em estudo iniciando por 

apresentá-la 

 

1. Apresentação da instituição em estudo. 

 

A instituição, objeto de estudo, chama-se Colégio Integrado Santa Inês. Este 

colégio é particular e está localizado na Rua General Souza Neto, 74, no bairro      

Vl. Nova Aricanduva. Próximo da estação Penha do metrô, o Colégio possui três 

entradas, uma que dá acesso à Av. Conde de Frontim (Radial Leste) e que se 

encontra fechada; outra, que dá acesso à Rua Dr. Luís Carlos e pela qual os alunos 

entram e saem do Colégio, pois é uma rua tranqüila, com pouca circulação de 

automóveis; e a outra entrada localiza-se na Rua General Souza Neto, onde 

funciona a secretaria. 

Por estar localizado próximo ao metrô, muitas crianças utilizam esse meio de 

transporte para ir à escola; outras, usam ônibus ou ônibus escolar e algumas, os 

pais vêm buscar. 

 O Colégio já existe há 52 anos, foi inaugurado em 15 de outubro de 1956 e 

era conhecido como Madureza Santa Inês. Em 1974, passou a se chamar Escola de 

Ensino Supletivo Santa Inês. Quando o atual mantenedor (junto com mais dois 

sócios) o comprou, 20 anos atrás, eles mudaram o nome para Centro Educacional 

Santa Inês (CESI). Existiam duas unidades, uma no Centro e outra, em Pinheiros, 

porém a unidade do Centro teria de ser transferida, pois o prédio onde funcionava 

havia sido vendido. Na época, não conseguiram essa transferência, por isso os 

donos tiveram de abrir uma nova unidade, que se encontrava na Consolação. Em 

1987, os donos transferiram o CESI, unidade do Centro, para a Penha. Passados 

alguns anos, um dos sócios vendeu a sua parte e os outros dois resolveram dividir a 

sociedade, sendo que um deles ficou com as unidades da Consolação e de 

Pinheiros e o outro, com a unidade da Penha e com os direitos de imagem do 

Madureza Santa Inês. Por esse motivo, o atual mantenedor teve de trocar o nome 

da instituição, que, em 1994, passou a se chamar Colégio Integrado Santa Inês. Ele 

utilizou o nome Integrado, pois o ensino passou a ser integrado ao pré-vestibular e 
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ao curso Técnico em Processamento de Dados. Em 1998, o Colégio Integrado 

Santa Inês iniciou o Ensino Médio Regular e, no ano de 1999, iniciou o Ensino 

Fundamental da 1a à 8a série. 

 Hoje, o Colégio funciona com o Ensino Fundamental I (1o ao 5o ano) somente 

no período da tarde e com o Ensino Fundamental II (6o ao 9o ano) e o Ensino Médio 

(1a a 3a série) somente no período da manhã, atendendo, em sua maioria, alunos da 

classe média. 

 A estrutura física do Colégio está em perfeitas condições de funcionamento, 

possui sala dos professores, sala da direção, sala da coordenação, biblioteca, sala 

de vídeo, sala de informática, sala de Educação Física, uma quadra de esportes 

descoberta, uma secretaria, uma cantina e dez salas de aula. Todas as salas de 

aula possuem ventilador, relógio, mesas, cadeiras e armários para os professores. 

Quanto à estrutura arquitetônica, um dos prédios possui três andares; o outro, dois e 

o outro, apenas um piso. Por dentro, as paredes são pintadas de cinza, branco e um 

amarelo claro por fora, o prédio é pintado nas cores amarelo, lilás, branco, verde e 

salmão. 

 

 

2. Bases Teóricas do PP 

 

Por trabalharmos na instituição, percebemos que ela propõem uma educação 

em que a informação seja transformada em conhecimento e que isso tenha, como 

conseqüência, a formação de cidadãos críticos, reflexivos e participantes em seu 

cotidiano, ou seja, a proposta pedagógica é sociointeracionista.  

O sociointeracionismo é a proposta na qual, estimulados pelo meio social 

(família, escola e comunidade), professores e alunos constroem, juntos, novos 

conhecimentos apoiados pelo Sistema Sigma de Ensino. 

A proposta é embasada nos encaminhamentos sugeridos pela UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Ciência Cultura e Educação), para que o 

processo educacional seja feito de acordo com os quatro eixos para a Educação do 

século XXI, trabalhados por meio de competências e habilidades. Entendemos por 

competência o saber agir e habilidade, o como agir. 

Já os quatro eixos citados compreendem: 
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1) aprender a ser, em que são desenvolvidas as competências e habilidades 

pessoais. O aluno busca o caminho para seu desenvolvimento pessoal. 

Desenvolve um pensamento autônomo e crítico; 

2) aprender a fazer, em que são desenvolvidas competências produtivas. O 

aluno mostra a coragem de errar na busca do acertar. Encontra o caminho para a 

sua gestão pessoal;  

3) aprender a conviver, em que são desenvolvidas competências 

relacionais. Ter prazer no esforço comum e respeito a todos no exercício da 

fraternidade. Isso é alcançado por meio do relacionamento com o outro, com a 

comunidade e com o meio ambiente; 

4) aprender a aprender, em que são desenvolvidas competências cognitivas. 

Reconstruir o conhecimento e reinventar o pensar. Isso é conquistado por meio do 

autodidatismo, isto é, ter desenvolvida a competência de aprender sozinho e ao 

longo da vida. 

Constituem alguns princípios da proposta do Colégio Integrado Santa Inês, 

que seus alunos: 

1) adquiram conhecimentos organizados; 

2) contribuam para o exercício da cidadania plena, respeitando a dignidade e 

as liberdades fundamentais do homem, condenando qualquer tratamento 

desigual por motivos de convicção filosófica, política, religiosa, de gênero, 

bem como quaisquer preconceitos de classe ou raça; 

3) entendam o contexto desse mundo;  

4) sejam autores e atores da própria história; 

5) cultivem o sentimento de solidariedade; 

6)  lutem por uma sociedade mais justa; 

7) aprendam a usar o poder de visão crítica; 

8) desenvolvam integralmente sua personalidade;  

9) vinculem a educação oferecida pela escola às práticas sociais; 

10) valorizem e fortaleçam vínculos familiares. 

 

Como afirma Jacques Delors, coordenador da Unesco que criou a proposta 

da Educação para o século XXI: 
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[...] A educação é também, um grito de amor à infância e à juventude, 

que devemos acolher nas nossas sociedades, dando-lhes o espaço 

que lhes cabe no sistema educativo, sem dúvida, mas também na 

família, na comunidade de base, na nação [...] 

 

[...] Por outras palavras, a educação é também uma experiência social, 

em contato com a qual a criança aprende a descobrir-se a si mesma, 

desenvolve as relações com os outros, adquire bases no campo do 

conhecimento e do saber-fazer. Esta experiência deve iniciar-se antes 

da idade da escolaridade obrigatória, assumindo formas diferentes, 

conforme a situação, e nela devem estar implicadas as famílias e as 

comunidades de base.[...]  

 

 Para tanto, o Colégio Integrado Santa Inês estruturou seu ensino de maneira 

que os alunos passem a compreender a cidadania como participação social e 

política; posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais; utilizar o pensamento lógico, a criatividade, a intuição e a 

capacidade de análise crítica na formalização e solução de problemas; conhecer e 

valorizar as características socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se 

contra qualquer tipo de preconceito; e construir conhecimentos por meio de 

diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos. Estes são alguns dos 

objetivos dês sua proposta. E, além do citado anteriormente, estruturou o Ensino 

Médio para esgotar o conteúdo em dois anos e meio, ficando o último semestre da 

3a série destinado à revisão para os exames vestibulares. As apostilas para a 

revisão incorporam as questões dos últimos vestibulares do país. 

 O Colégio adota o Sistema Sigma de Ensino, que tem papel preponderante 

no que se refere ao uso de novas tecnologias da comunicação e informação, ao 

multiculturalismo e às abordagens interdisciplinares por meio de atividades 

significativas, que contribuem para que os alunos compreendam a importância de 

sua inserção social, política e econômica. Abrangendo uma nova postura 

pedagógica do professor e da escola, o Sistema é um norteador, que tem presente o 

fato de que a educação chega ao aluno por várias fontes, além de observar que ele 

tem saberes que devem ser considerados no processo ensino-aprendizagem. 
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 (...) o pressuposto de toda a história humana é a existência de 

indivíduos concretos, que na luta pela sobrevivência organizam-se em 

torno do trabalho estabelecendo relações entre si e com a natureza. 

Apesar de fazer parte da natureza (é um ser natural, criado pela 

natureza e submetido às suas leis), o homem se diferencia dela na 

medida em que é capaz de transformá-la conscientemente segundo 

suas necessidades. É através dessa interação, que provoca 

transformações recíprocas, que o homem se faz homem. Dessa forma, 

a compreensão do ser humano implica necessariamente na 

compreensão de sua relação com a natureza, já que é nesta relação 

que o homem constrói e transforma a si mesmo e a própria natureza, 

criando novas condições para sua existência. (REGO, 1995, p.96) 

  

“Como o homem cria cultura?” foi o que Lev Vygotsky perguntava-se até 

entrar no curso de Psicologia. Elaborou a Teoria do Desenvolvimento Intelectual, 

teoria essa que nos mostra que o conhecimento é construído socialmente junto às 

relações humanas, ou seja, diz que é de extrema importância a vivência em 

sociedade e quem, sem ela, não ocorre a transformação do homem biológico em ser 

humano; portanto, na ausência do outro, o homem não se constrói homem. 

 Para explicar a evolução intelectual, Vygotsky criou o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, que é a distância do Desenvolvimento Real (ações que a 

criança consegue alcançar sozinha) com o Desenvolvimento Potencial (ações que a 

criança consegue fazer, mas precisa do auxílio de alguém mais experiente – o 

mediador). 

 Vygotsky fornece-nos uma pista sobre o papel da ação docente: o professor é 

o mediador da aprendizagem do aluno, facilitando-lhe o domínio e a apropriação dos 

diferentes instrumentos culturais. Mas, a ação docente somente terá sentido se for 

realizada no plano da Zona de Desenvolvimento Proximal. Isto é, o professor 

constitui-se na pessoa mais competente que precisa ajudar o aluno na resolução de 

problemas que estão fora do seu alcance, desenvolvendo estratégias para que, 

pouco a pouco, possa resolvê-las de modo independente. 

É preciso que a Escola e seus educadores atentem que não tem como função 

ensinar aquilo que o aluno pode aprender por si mesmo, mas, potencializar o 

processo de aprendizagem do estudante. A função da Escola é fazer com que os 
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conceitos espontâneos, informais, que as crianças adquirem na convivência social, 

evoluam para o nível dos conceitos científicos, sistemáticos e formais, adquiridos 

pelo ensino. Eis aí o papel mediador do docente. 

O sociointeracionismo ou sociocontrutivismo são os termos utilizados para 

distinguir a teoria de Lev Vygostsky da Teoria Construtivista de Jean Piaget. Essas 

linhas de evolução intelectual sustentam igualdades e discórdias. São iguais quando 

se referem ao desenvolvimento do intelectual, em que a inteligência é construída por 

meio das relações do homem com o meio; e divergem-se nas teorias empiristas e na 

concepção racionalista. 

  A teoria empírica diz que o desenvolvimento da inteligência é determinado 

pelo meio ambiente e não pelo sujeito, ou seja, ocorre de fora para dentro. O ser 

humano não nasce inteligente; mas, quando submetido ao meio, podemos observar 

que reações satisfatórias são mantidas e as insatisfatórias, eliminadas. Já a 

concepção racionalista acredita que o desenvolvimento da inteligência é 

determinado pelo indivíduo e não pelo meio, ou seja, de dentro para fora. Afirma que 

o ser humano já nasce com a inteligência pré-moldada; a lógica seria uma 

capacidade inata do homem. Conforme o ser humano amadurece, reorganiza sua 

inteligência pelas percepções que tem da realidade. 

Vygotsky, assim como Piaget, defende a idéia de que a criança não é a miniatura 

de um adulto e sua mente funciona de forma bastante diferente. Esta compreensão 

tem grandes implicações para os professores, porque nos obriga a compreender o 

aluno da forma com que ele é, e não da forma com que nós compreendemos o 

mundo. Assim, para a formação docente, é de vital importância o estudo das 

diferentes teorias do desenvolvimento de forma que nos permita abordar o processo 

de ensino-aprendizagem de modo que o mesmo venha a responder às 

necessidades particulares da natureza infantil.  

Tanto Piaget como Vygotsky pensam que o desenvolvimento do indivíduo implica 

não somente em mudanças quantitativas, mas, em transformações qualitativas do 

pensamento. Ambos reconhecem o papel da relação entre o indivíduo e a sociedade 

e, em Vygotsky, é esta relação que determina o desenvolvimento do indivíduo.  

A teoria de Piaget, chamada Epistemologia Genética ou Teoria Psicogenética, é 

a mais conhecida concepção construtivista da formação da inteligência e afirma que 

ela necessita de um equilíbrio. Quando esse equilíbrio é rompido, o indivíduo passa 

por um processo de Adaptação e de Organização. A Adaptação ocorre de duas 
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formas, pela Assimilação, o indivíduo usa as estruturas psíquicas que já possui;e 

pela Acomodação, quando tais estruturas não são suficientes, há uma construção de  

novas estruturas. Já a Organização articula esses processos com as estruturas 

existentes e reorganiza todo o conjunto fazendo com que o indivíduo construa e 

reconstrua continuamente as estruturas que o tornam cada vez mais apto ao 

equilíbrio.  

As construções citadas anteriormente seguem um padrão em idades mais ou 

menos determinadas. São os estágios, que se dividem em vários subestágios, com 

formas específicas de inteligência. Segue uma tabela publicada na revista Nova 

Escola com as características dos estágios: 

ESTÁGIOS DESCREVEM EVOLUÇÃO DO RACIOCÍNIO  
Veja algumas características e exemplos das principais etapas, segundo Piaget  

Sensório-motor (0 a 2 anos) - A partir de reflexos neurológicos básicos, o bebê 
começa a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio. A 
inteligência é prática. As noções de espaço e tempo, por exemplo, são construídas 
pela ação. O contato com o meio é direto e imediato, sem representação ou 
pensamento. 

Pré-operatório (2 a 7 anos) - A criança se torna capaz de representar mentalmente 
pessoas e situações. Já pode agir por simulação, "como se". Sua percepção é 
global, sem discriminar detalhes. Deixa-se levar pela aparência, sem relacionar 
aspectos. É centrada em si mesma, pois não consegue colocar-se, abstratamente, 
no lugar do outro. 

Operatório-concreto (7 a 11 anos) - Nessa fase, a criança já é capaz de relacionar 
diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Não se limita a uma 
representação imediata, mas ainda depende do mundo concreto para chegar à 
abstração. Desenvolve também a capacidade de refazer um trajeto mental, voltando 
ao ponto inicial de uma situação. 

Lógico-formal (12 anos em diante) - A representação agora permite a abstração 
total. A criança não se limita mais à representação imediata nem somente às 
relações previamente existentes, mas é capaz de pensar em todas as relações 
possíveis logicamente. 

Não podemos esquecer-nos de Henri Wallon, que compartilha com Vygotsky a 

mesma matriz epistemológica, o materialismo histórico e dialético, sendo que, para 
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Wallon, a emoção é o principal mediador, enquanto que, em Vygotsky, o sistema de 

signos e símbolos ocupa tal papel. 

Wallon rompe com uma noção de desenvolvimento linear e estática, 

demonstrando que o ser humano desenvolve-se no conflito. Sua construção é 

progressiva e se sucede por estágios assistemáticos e descontínuos. Os estágios de 

desenvolvimento importantes para a formação do ser humano não são demarcados 

pela idade cronológica, mas por regressões, conflitos e contradições que propiciem 

a reformulação e ampliação de conceitos e funções. 

Apresentamos o desenvolvimento do ser humano na concepção de Wallon 

(1981, 1989) sem fazer menção direta a sua relação com a aprendizagem, contudo 

precisamos reafirmar que tal relação é constante, uma vez que a aprendizagem 

ocorre na interação. Sua teoria aponta a escola/educação como um meio promotor 

do desenvolvimento. 
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3. Em busca de uma gestão participativa 

 

Considerando que o objetivo desta pesquisa é preparar a construção de um 

projeto de intervenção considerando a gestão participativa no Colégio Integrado 

Santa Inês, que é o colégio em que trabalhamos, este capítulo tem por objetivo 

retratar a pesquisa bibliográfica realizada com a finalidade de conceituar a idéia de 

gestão participativa. 

 A origem da palavra gestão “provém do verbo latino gero, gessi, gestum, 

gerere e significa: levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer, gerar. 

Trata-se de algo que implica o sujeito. Isto pode ser visto em um dos substantivos 

derivados deste verbo. Trata-se de gestatio, ou seja, gestação. É o ato pelo qual se 

traz, em si e dentro de si, algo novo, diferente: um novo ente. Da mesma raiz 

provém os termos genitora, genitor, gérmen. Neste sentido, a gestão é, por analogia, 

uma geração similar àquela pela qual a mulher se faz mãe ao dar a luz a uma 

pessoa” (CURY, 2002, apud FERREIRA N., 2002, P. 164). 

 Outros conceitos sobre gestão estão presentes na literatura, como a forma de 

planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar um determinado projeto, sinônimo de 

administração que visa à racionalização de recursos materiais, recursos humanos e 

tem por meta o alcance de determinada finalidade. 

 Já, em relação ao conceito de gestão escolar, encontramos sua definição nas 

literaturas como a forma de organizar o trabalho pedagógico que implica 

planejamento de objetivos e metas dentro da instituição escolar; implica gestão de 

recursos materiais e humanos, planejamento de suas atividades, distribuição de 

funções e atribuições na relação interpessoal de trabalho e partilha do poder; diz 

respeito a todos os aspectos da gestão participativa da Escola e na democratização 

da tomada de decisões. 

  

(...) conceituar gestão é vê-la como um processo de mobilização da 

competência e da energia de pessoas coletivamente organizadas para 

que, por sua participação ativa e competente, promova a realização, o 

mais plenamente possível dos objetivos de sua unidade de trabalho, no 

caso, os objetivos educacionais. (LUCK, 2006, p.21). 
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 O conceito de gestão pressupõe a idéia de participação, ou seja, do trabalho 

associado e cooperativo de pessoas na análise de situações, na tomada de 

decisões e na ação sobre as situações, em conjunto, a partir de objetivos 

organizados, entendidos e avaliados por todos. O conceito de gestão, portanto, parte 

do pressuposto de que, para uma organização social ter bons resultados, é preciso a 

mobilização conjunta de seus componentes pelo trabalho associado, gerando um 

todo orientado por uma vontade coletiva. 

 As expressões “gestão participativa” e “democracia participativa” são, de certa 

forma, redundantes, pois o significado de gestão parece já trazer implícito o caráter 

participativo e também democráticas. Para LUCK (2006, p.23), trata-se de uma 

redundância útil, no sentido de reforçar uma das dimensões mais importantes da 

gestão educacional democrática, sem a qual esta não se efetivaria. 

 Por este motivo, o conceito e práticas concretas de participação devem ser 

analisados quando se considera a questão da gestão educacional democrática. Em 

decorrência da complexidade desse conceito associada à diversidade de 

entendimento sobre a questão, são analisados e apresentados, a seguir, aspectos 

julgados essenciais para o seu entendimento, como os vários sentidos e formas de 

participação, a importância da participação, as limitações da participação no espaço 

escolar e a promoção da gestão participativa na Escola. 

  Dentre as formas de participação no processo de gestão escolar,   

encontram-se as que LUCK considera fundamentais para o conhecimento e análise: 

 A participação passiva e a participação efetiva, quando se observa a 

participação de professores na realização de atividades extracurriculares, como em 

festas juninas, promoção de campanhas, atividades de campo, dentre outras, ou 

quando a tomada de decisões para a solução dos problemas da Escola são 

apontados pelo diretor, servindo as assembléias apenas para referendar tal decisão. 

 A participação efetiva na Escola é aquela em que os professores, 

coletivamente organizados, discutem e analisam os problemas pedagógicos que 

vivenciam e, a partir dessa análise, definem caminhos para superar dificuldades que 

julgam carentes de atenção e assumem compromisso com a transformação nas 

práticas escolares. Nesse sentido, as situações e os problemas desejados são 

apontados pelo próprio grupo e não apenas pelo diretor da Escola ou seu 

representante, gerando, dessa forma, um sentimento de autoria e de 
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responsabilidade coletivas pelas ações educacionais, condição fundamental para 

sua efetividade. 

 Quanto às práticas da participação em diferentes contextos, podem ser 

identificadas como participação como presença, participação como expressão verbal 

e discussão, participação como representação política, participação como tomada de 

decisão e participação como engajamento. 

 Entendemos por participação como presença a situação em que o 

participante que pertence a um grupo ou organização, tais como conselhos ou 

associações, mas não tem voz ativa sobre o que faz, ou seja, está apenas 

fisicamente presente em suas atividades. Essa participação ocorre geralmente por 

obrigação. 

 Na participação como expressão verbal e discussão de idéias, é comum 

encontrar quem considere este um espaço democrático de participação e existe 

quando as pessoas envolvem-se em debates e discussões de idéias. Porém, 

verifica-se, por exemplo, que as reuniões de pais com os professores não passam 

de simples verbalização de opiniões, pois só é discutido o que já foi decidido pela 

direção da Escola. 

 A participação como representação é necessária em grupos sociais grandes 

que não permitem a participação direta de todos e o caráter representativo é 

garantido pelo voto. Essa situação constitui-se no princípio básico de gestão 

democrática, pois vem demonstrar a participação típica das sociedades e 

organizações democráticas. 

 Já a participação como tomada de decisão implica compartilhar poder, 

responsabilidades por decisões tomadas em conjunto como uma coletividade e o 

enfrentamento dos desafios no sentido de melhoria e transformações necessárias. A 

prática participativa na tomada de decisões nas escolas tem gerado uma situação de 

falsa democracia, pela qual tudo se decide em reuniões com o corpo docente, ou 

não se decide, pois não há esses espaços de discussão. 

 A participação como engajamento representa o nível pleno de participação, 

pois corresponde a uma situação conjunta, superadora das expressões de alienação 

e passividade de um lado e autoritarismo e centralização do outro. Ou seja, a ação 

do diretor de Escola é a de assumir um sentido de bom senso que lhe permita 

analisar a relevância e a amplitude da repercussão da tomada de decisão para a 
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Escola enquanto coletividade, para a qualidade do processo educacional e para o 

sentido de autonomia e desenvolvimento de seus profissionais. 

 Como prática social, LUCK afirma que a ação participativa depende de que 

seja realizada dentro de valores como ética, solidariedade, equidade e 

compromisso, dentre outros. A ética é representada mediante a ação orientada pelo 

respeito ao ser humano. A solidariedade é manifestada mediante o reconhecimento 

do valor inerente a cada pessoa e o sentido de que os seres humanos  

desenvolvem-se em condições de troca e reciprocidade. A equidade é representada 

pelo reconhecimento de que as pessoas e grupos, em situações diferenciadas ou 

desfavoráveis, necessitam de atenção e condições especiais, a fim de que possam 

colocar-se em paridade com seus semelhantes. O compromisso se traduz na ação 

dos envolvidos no processo pedagógico e identificada com os seus objetivos. 

  As condições fundamentais para que a Escola realize sua proposta 

pedagógica depende dos objetivos adotados como práticas participativas: 

 

(...) promover o desenvolvimento do ser humano como ser social 

e a transformação da escola como unidade social dinâmica e 

aberta à comunidade, de modo que a educação se transforme 

em valor cultivado pela comunidade e não sendo considerada 

uma responsabilidade exclusiva de governo e da escola.; 

desenvolver o espírito de coletividade, caracterizados pela 

responsabilidade social conjunta. (LUCK, 2006, p. 47) 

 

 Quanto aos objetivos específicos, as práticas participativas devem: 

 

(...) garantir significado social às ações e práticas pedagógicas 

no contexto escolar e elevar os padrões de qualidade da 

organização escolar e dos resultados de seu trabalho 

educacional; envolver a família e a comunidade no processo 

político-pedagógico escolar; promover o sentido de                         

co-responsabilidade e compromisso coletivo dos participantes da 

escola por suas ações; estabelecer maior integração entre 

currículo escolar e aprendizagem dos alunos e a realidade; criar 
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ambiente formador de cidadania e aprendizagem de habilidades 

participativas. (LUCK,2006, p. 52) 

 

A gestão participativa fundamenta-se por princípios interligados que se 

expressam como condição fundamental para que a organização escolar se traduza 

em um coletivo atuante, cujos deveres emanam dele mesmo, a partir da sua 

maturidade social, e configuram-se em sua expressão e identidade, que se renova e 

se supera continuamente. 

A construção do conhecimento da realidade escolar refere-se à relação da 

construção da realidade e do respectivo conhecimento, cuja ação é fundamental, 

uma vez que, na Escola como organização social, são reproduzidos os movimentos 

sociais e conflitos entre grupos diferenciados pelo interesse, pela disputa de poder e 

tensões respectivas. 

Em relação à participação como necessidade humana, compreende-se que, 

mediante uma atuação participativa em seu contexto, a pessoa, ao mesmo tempo, 

contribui tanto para a construção desse contexto como para seu próprio 

desenvolvimento pessoal como ser humano e cidadão. Portanto, é pela participação 

que o indivíduo desenvolve a consciência do que é como pessoa, mobilizando suas 

energias e sua atenção como parte efetiva de sua unidade social e da sociedade 

como um todo. 

A ação participativa constitui-se em um todo indissociável e manifesta-se em 

três dimensões na Escola: política, pedagógica e técnica. 

A dimensão política refere-se ao sentido do poder das pessoas de 

construírem a sua história e a história das organizações de que fazem parte, para 

torná-las mais significativas e mais produtivas. No sentido pessoal, a participação dá 

às pessoas a oportunidade de controlarem seu próprio trabalho e, dessa forma, 

desenvolverem maior consciência de responsabilidade por ele, o que não acontece 

quando as decisões vêm do supervisor, do diretor ou dos órgãos do sistema de 

ensino. 

A dimensão pedagógica refere-se à pratica da participação como processo 

formativo, ou seja, aprender a participar, construindo-se em processo permanente 

de ação-reflexão. Por meio das discussões colegiadas das questões escolares na 

busca de concretização de seus objetivos, os participantes têm a oportunidade de 
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desenvolver o senso da co-responsabilidade, bem como do desenvolvimento de 

conhecimento, habilidades e atitudes relativas a essa prática social. 

Já a dimensão técnica é fundamental por se constituir no veículo para o 

alcance dos resultados esperados. Não se trata de negar a dimensão política, mas 

reconhecer que uma ação política depende, sobremodo, da competência técnica 

que realiza a vontade política. 

Percebemos que, muitas vezes, diretores e professores têm idéias claras do 

sentido da ação pedagógica e até mesmo da própria participação, mas não as 

colocam em prática, pois faltam-lhes competências técnicas apropriadas para 

transformá-las em ação.  

Segundo LUCK, é como ouvir queixas de diretores escolares no sentido de 

que “têm de fazer tudo sozinhos”, não encontram apoio nem eco para o trabalho da 

Escola como um todo uma vez que os “professores limitam-se as suas 

responsabilidades de sala de aula”. Quanto à participação dos pais, ela é, muitas 

vezes, desejada para tratar questões periféricas da vida escolar, como aspectos 

físicos, materiais ou fazer acompanhamento dos problemas de comportamento e/ou 

aprendizagem. Nas reuniões de pais, é freqüente constatar os responsáveis pelos 

dos alunos que não apresentam problemas mais sérios. 

Essas queixas demonstram práticas de diretores que se sentem isolados em 

seu trabalho, sendo, portanto, considerados centralizadores. Os professores, por 

sua vez, sentindo-se parte de outro grupo, percebem a situação da mesma forma, 

isto é, como isolados, e passam a agir como tal, fragmentando as ações 

educacionais. 

O trabalho de articulação e desenvolvimento de habilidades e atitudes de 

participação na Escola constitui-se em uma condição fundamental do papel do 

gestor no espaço de participação dos professores, tais como promover na Escola, 

um ambiente de participação em conjunto e espírito de equipe sem alteração das 

práticas de relacionamento do sistema de ensino com a instituição; conceder aos 

professores o espaço à participação e não envolver, nesse processo, os alunos e os 

pais; estabelecer vínculos de liderança e tomada de decisão compartilhada entre os 

membros da equipe de gestão escolar, incluindo funcionários da secretaria da 

escola e também operacionais sobre questões que afetam sua atuação. 

No desenvolvimento de práticas no espaço de participação dos pais, em 

geral, ouve-se de alguns gestores que os pais têm pouca participação no que 
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acontece na Escola. Algumas vezes, teme-se a participação daqueles pais mais 

eloqüentes e de temperamento forte, porque tentam impor a sua vontade sobre os 

procedimentos escolares que facilitariam a vida de seus filhos, mas não para 

melhorar a qualidade do ensino ou do coletivo escolar. Em vista disso, evitam dar 

espaço para a participação familiar por terem receio de perder espaço e autoridade. 

Nos estudos de LUCK sobre gestão escolar, tem-se o registro da falta de 

integração entre escola e família como o maior problema a ser enfrentado nas suas 

escolas. E, ao mesmo tempo, registrou-se um imobilismo ou uma certa incapacidade 

da Escola superar essa limitação, caracterizando um certo desânimo e falta de 

vontade dos gestores em mudar a situação. Em contrapartida, existem exemplos, 

nesses registros, de que, em situações em que houve esforços em mudança para a 

superação dessa dificuldade, ao tomarem a iniciativa de promover encontros, 

realizar reuniões e palestras com os pais e abrindo-se para integrar-se com as 

famílias, observou-se que houve um índice de participação dos pais nessas escolas. 

Portanto, esses exemplos demonstram que, quando os pais são aceitos, 

comprometidos e estimulados, participam da vida escolar e dão muita contribuição 

para a melhoria da qualidade do ensino de fato, sem contar com maior 

comprometimento dos mesmos com a realização de propostas transformadoras feita 

pelos gestores.  

 

A participação dos pais na vida escolar tem sido observada, em 

pesquisas internacionais, como um dos indicadores mais 

significativos na determinação da qualidade do ensino, isto é, 

aprendem mais os alunos cujos pais participam mais da vida da 

escola. (LUCK,2006, p. 75). 
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III. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
1. Pesquisa bibliográfica e legislação 

 

Este é um trabalho de natureza teórico-pratica fundamentado em um 

levantamento bibliográfico sobre o tema em questão e na legislação pertinente. A 

fundamentação teórica geral e específica esboçada até aqui articula idéias 

promovedoras de transformação social, em que se propõem mudanças efetivas no 

planejamento das atividades extracurriculares do Colégio Integrado Santa Inês, 

visando, com este estudo, a uma abertura de conhecimento para a Gestão 

Participativa. 

Orienta e encaminha aos educadores, aos educandos e aos pais formas de 

rever seus conceitos e atitudes, possibilitando mudanças que focam a participação 

dos mesmos. 

 

2.   Coleta de dados de campo 

 

  Os dados de campo constituem-se como estudo exploratório para o 

conhecimento da visão dos gestores, alunos e professores referente à melhor 

execução da gestão participativa.  

 Por isso, serão propostos três questionários, sendo um para a direção e 

coordenação (anexo 1), um para os alunos (anexo 2) e um para os professores 

(anexo 3). Os questionários possuem cinco questões cada um, e focam a 

participação dos professores, gestores, alunos e pais nas atividades 

extracurriculares propostas pelo colégio em estudo.  

O questionário dos professores serão propostos, voluntariamente, a vinte 

professores, sendo dez professores do Ensino Fundamental e dez do Ensino Médio. 

O questionário destinado aos alunos serão propostos, voluntariamente, a vinte 

educandos, sendo dez alunos do Ensino Fundamental e dez do Ensino Médio. 

Como a direção e a coordenação são formadas por três pessoas, iremos propor o 

questionário a todas. 

Os dados obtidos serão de extrema relevância para a realização do plano de 

intervenção, porque constituem um modo de sabermos como os gestores, os 
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professores e os alunos vêem a consecução da ação participativa e se acreditam 

nesta como uma atuação positiva de transformação.  

 

3.    Plano de intervenção 

 

O plano de intervenção será projetado considerando as necessidades e 

dificuldades enfrentadas no Colégio Integrado Santa Inês, em fazer com que os 

alunos, pais, professores e gestores participem mais assiduamente das atividades 

extracurriculares propostas pelo Colégio. 
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IV- DADOS DE CAMPO  

 

1. Apresentação dos dados: 

 

• Da coordenação e da direção: 

 

Questão / 

Sujeitos 

1) Qual a sua opinião sobre a participação dos 

professores nas atividades extracurriculares do 

Colégio? 

A Quando solicitada, a participação é boa. 

B As atividades realizadas dentro do horário das aulas 

possuem uma maior participação dos professores em relação às 

que são desenvolvidas fora do horário das aulas e do Colégio. 

C A participação é pequena. 

 

Questão / 

Sujeitos 

2) Você acha que os professores deveriam e /ou 

poderiam participar mais das atividades 

extracurriculares? 

A Sim, mas considero a participação boa. 

B Em qualquer que seja a atividade, é fundamental a 

participação, o envolvimento e a pré-disposição de todos. 

C A participação poderia ser melhor, embora compreenda 

que alguns não participam por trabalharem em outros 

estabelecimentos. 

 

Questão / 

Sujeitos 

3) O que você acha da participação da comunidade 

escolar? O que poderia ser feito para aumentar a 

participação da comunidade escolar? 

A A participação pode ser considerada boa e, para  

melhorá-la, deveria aumentar a comunicação com a comunidade 

e fazer  reuniões com temas que interessem aos pais.  

B Reuniões de pais são pouco freqüentadas; nas festas, os 

alunos trazem mais amigos do que os pais e, quando os pais 
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vêm, eles ficam por pouquíssimo tempo; e para trazer a 

comunidade, deve-se tentar resgatar a valorização da Escola e a 

importância da participação da comunidade escolar. 

C Tem diminuído a cada ano e são os fatores que 

contribuem para isso: correria do dia-a-dia, falta de interesse na 

vida escolar do filho, atividades repetitivas e não significativas. 

Para aumentar essa participação, devemos trazer atividades e 

temas de interesse dos mesmos.  

 

Questão / 

Sujeitos 

4) O que você acha da participação dos alunos? Acredita 

que exista algo a ser feito para que os alunos 

participem mais?  

A Eles participam bastante. Gostam da escola 

B A participação acontece quando o aluno se sente seguro 

junto ao profissional que está ao seu lado. 

C A participação depende da atribuição ou não de nota; 

uma solução seria fazer com que os alunos participem das 

decisões tornando-os co-responsáveis. 

 

Questão / 

Sujeitos 

5) O que, em sua opinião, poderia ser feito para 

aumentar a participação da comunidade escolar? 

A Já foi respondido na questão 3. 

B Pensar em ações coletivamente, junto à comunidade e 

estreitar os laços.   

C Já foi respondido na questão 3, mas reafirmo a 

necessidade de buscar algo de interesse da comunidade escolar 

 

• Dos professores do Ensino Médio: 

 

Questão / 

Sujeitos 

1) Você trabalha em outras escolas? Quantas? 

A Sim, em mais uma. 

B Não, mas trabalho em outra empresa. 
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C Sim, em mais duas. 

D Não, mas trabalho em outra empresa. 

E Não devolveu o questionário. 

 

Questão / 

Sujeitos 

2) O que acha das atividades extracurriculares propostas 

pelo Colégio? 

A As atividades são boas e despertam o interesse dos 

alunos. 

B Poderiam ser em maior número. 

C Interessantes, pois, para alguns alunos, esse é o único 

acesso a mais conhecimento. 

D Adequadas, mas poderiam ser em maior número, porém 

faltam verbas e interesse de pais e alunos. 

E Não devolveu o questionário. 

 

Questão / 

Sujeitos 

3) Você participa de todas elas? Por quê? 

A Não, porque algumas atividades são desenvolvidas pelos 

professores em horário de aula. 

B Não, porque trabalho em outras empresas fora da área 

educacional. 

C Não, por causa da incompatibilidade de horários. 

D Sim, mas depende de quantos professores serão 

liberados para ir. 

E Não devolveu o questionário.  

 

Questão / 

Sujeitos 

4) Acredita que as atividades propostas atingem os 

objetivos? 

A Sim, pois conscientizam os indivíduos. 

B Sim. 

C Pelo menos parcialmente. 

D Sim; pois, se não atingissem, não teriam propósito. 
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E Não devolveu o questionário. 

 

Questão / 

Sujeitos 

5) Como você avalia a participação da comunidade 

escolar (pais, alunos e direção)? 

A Ela existe, mas poderia ser melhor. 

B Existe falta de interesse da parte dos pais e dos alunos. 

C Existe pouca integração, pouco tempo e a falta de 

interesse em tratar a Educação como algo realmente sério e 

importante. 

D A direção é a que mais se envolve; alguns pais, por terem 

pouco tempo, desestimulam os alunos e essas atividades são 

vistas apenas como de lazer. 

E Não devolveu o questionário. 

 

• Dos professores do Ensino Fundamental: 

 

Questão / 

Sujeitos 

1) Você trabalha em outras escolas? Quantas? 

A Sim, em mais uma. 

B Não. 

C Sim, em mais uma. 

D Não. 

E Não devolveu o questionário. 

 

Questão / 

Sujeitos 

2) O que acha das atividades extracurriculares propostas 

pelo Colégio? 

A As atividades sendo, de lazer ou de estudo, são 

importantes para o desenvolvimento dos alunos. 

B Têm uma excelente proposta, pois têm objetivos 

educacionais e pedagógicos. 

C Interessantes; pois, para alguns alunos, esse é o único 

acesso a mais conhecimento. 

D Boas. 
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E Não devolveu o questionário. 

 

Questão / 

Sujeitos 

3) Você participa de todas elas? Por quê? 

A Não, porque ultrapassa o horário de aula e teria de faltar 

na outra escola. 

B Sim; porque, além de acompanhar os alunos, aumento 

meus conhecimentos. 

C Quando possível, pois trabalho em outra escola. 

D Sim. 

E Não devolveu o questionário. 

 

Questão / 

Sujeitos 

4) Acredita que as atividades propostas atingem os 

objetivos? 

A Sim. 

B Sim, pois sempre são motivadas e feitas de maneira 

prazerosa. 

C Sim, pois envolve toda a escola e, assim, pode-se 

conseguir ótimos resultados. 

D Sim. 

E Não devolveu o questionário. 

 

Questão / 

Sujeitos 

5) Como você avalia a participação da comunidade 

escolar (pais, alunos e direção)? 

A Os alunos participam mais das atividades de lazer, pois 

existe um maior interesse dele e dos pais. 

B Positivamente, pois a comunidade sempre participa das 

atividades propostas pela escola, desde a formação do projeto 

até a realização do mesmo. 

C É importante, porém a participação dos pais é pouca e 

pode prejudicar o trabalho do professor junto ao aluno. 

D Boa, pelo menos com os pais que conheço. 

E Não devolveu o questionário. 
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• Dos alunos do Ensino Médio: 

 

Questão / 

Sujeitos 

1) Você participa das festas, passeios, visitas 

monitoradas, etc. propostas pelo Colégio? Por quê? 

A Participo apenas das visitas e dos passeios, pois acredito 
que agregam conhecimentos que não vemos em sala; das 
festas, não participo. 

B Não, por motivos financeiros. 

C Sim, porque aprendemos muitas coisas em um dia e por 
nos divertirmos nas festas e nos passeios. 

D Sim, mais nas visitas a museus ou teatros. 

E Participo das visitas, mas não das festas. 

F Participo, porque ajudam o aprendizado vendo as teorias 
na prática. 

G Às vezes, pois é importante para o desenvolvimento 
extracurricular. 

H Às vezes, pois só participo das coisas que me interessam. 

I Sim, pois acho importante o envolvimento dos alunos com 
a escola fora da sala de aula. 

J Sim, porque aprendemos coisas novas e por nos 
divertirmos de maneira diferente. 

 

Questão / 

Sujeitos 

2) Em sua opinião, o que poderia ser feito para que os 

pais participem mais dessas atividades? 

A Para visitas e passeios, os pais deveriam ser mais bem 
informados dos objetivos e, para as festas, deveriam ajudar na 
organização e nas vendas. 

B Serem comunicados através de correspondências de 
cobrança da escola. 

C Serem comunicados através de cartas e outros meios de 
comunicação. 

D Nada mais precisa ser feito, os pais participam se 
quiserem. 

E Não é preciso fazer nada, os pais já participam o 
suficiente. 

F Uma comunicação maior, planejar projetos no começo do 
ano para melhorar a relação entre escola e pais. 

G Desenvolver propostas para que haja interação entre os 
pais. 

H Proporcionar atividades mais interativas com os pais. 

I A escola deveria despertar o interesse dos pais para que 
eles participem mais. 
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J Tornar as atividades mais interessantes para eles e 

permitir uma maior participação nas atividades. 

 

Questão / 

Sujeitos 

3) O que você acha da participação dos professores 

durante essas atividades? 

A Deveriam participar mais e relacionar o conteúdo com o 
que foi visto. 

B Nas que eu fui, foram boas. 

C Acho fundamental, pois eles ajudam muito. 

D São bem interessados e atendem aos pedidos dos 
alunos. 

E Os professores participam moderadamente nesse tipo de 
atividade. Aulas mais práticas e menos teóricas seriam melhores 
para a interação aluno-professor. 

F Os professores acompanham para “monitorar” os alunos, 
não deixar que façam brincadeiras ou se distraiam. Poderiam 
aproveitar para explicar durante o passeio. 

G Acho essencial. É importante a participação dos 
professores e alunos. 

H Acho legal, pois há integração aluno-professor, 
desfazendo as barreiras que existem. 

I A participação é essencial, pois mistura a aula teórica 
com a prática. 

J São bem interessados, interativos e incentivam as 
atividades. 

 

Questão / 

Sujeitos 

4) O que você acha da participação da direção e 

coordenação nas atividades extracurriculares? 

A Deveriam participar mais agendando mais visitas e 
passeios. 

B Têm participação ativa. 

C A participação é ativa e sempre buscam trazer atividades. 

D Ter uma participação mais intensa para buscar novos 
lugares. 

E Deveriam organizar melhor e com mais tempo e propor 
atividades como teatro, aulas de música, etc. 

F Eles devem ir atrás de atividades para que o aluno 
adquira mais conhecimento. 

G É necessário para organização e desenvolvimento dessas 
atividades. 

H É necessário para organizar e integrar as idéias dos 
alunos. 

I Deveriam existir mais atividades como antigamente: 
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teatro, treinos, atividades que mantivessem os alunos mais 
tempo na escola. 

J Fazem o possível para ouvir e integrar as idéias e 
sugestões dos alunos. 

 

Questão / 

Sujeitos 

5) O que você acredita que possa ser feito para que haja 

uma maior participação dos alunos nas atividades da 

escola? 

A Agendar mais passeios interativos e mais atividades que 
atendam aos interesses dos alunos. 

B Não sei, talvez um passeio divulgado com mais 
antecedência. 

C Avisar com mais antecedência. 

D Fazer um slogan para os alunos. 

E Realizar mais atividades que envolvessem teatro, música, 
canto... 

F Propor as atividades desde o começo do ano para que os 
pais possam ter conhecimento e planejar aulas ao ar livre. 

G Avisar com mais antecedência e desenvolver atividades 
de maior interesse dos alunos. 

H Avisar com mais antecedência e desenvolver atividades 
de maior interesse dos alunos. 

I Ter mais saídas e focar a importância das aulas práticas. 

J Avisar com mais antecedência e desenvolver atividades 
de maior interesse dos alunos. 

 

• Dos alunos do Ensino Fundamental: 

   

Questão / 

Sujeitos 

1) Você participa das festas, passeios, visitas 

monitoradas, etc. propostas pelo Colégio? Por quê? 

A Às vezes, pois só participo das coisas que me interessam 
ou quando eu posso. 

B Sim, pois aprendemos coisas diferentes e que, às vezes, 
nunca vemos. 

C Sim, pois são divertidos e aprendemos fora do ambiente 
escolar. 

D Às vezes, pois só participo das coisas que me interessam. 

E Sim, porque são legais. 

F Sim, porque são passeios culturais e podemos aprender 
mais. 

G Às vezes, pois depende do valor e se me chama a 
atenção. 
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H Sim, pois são divertidos e aprendemos fora do ambiente 
escolar. 

I Sim, pois são divertidos e aprendemos fora do ambiente 
escolar. 

J Sim, quando são do meu interesse. 

 

Questão / 

Sujeitos 

2) Em sua opinião o que poderia ser feito para que os 

pais participem mais dessas atividades? 

A Convidá-los para alguma atividade entre pais e filhos. 

B As festas são realizadas em horários que os pais 
trabalham e, quando os mesmos chegam em casa, já estão 
muito cansados. 

C Fazer uma pesquisa entre os pais para saber o que eles 
gostariam que fosse feito. 

D Realizar mais festas sem ser Dia dos Pais ou dia Das 
Mães. 

E Meus pais não deveriam participar porque eu não gosto. 

F Fazer mais festas para que os pais possam compartilhar. 

G Realizar os eventos em horários que os pais não tenham 
compromissos. 

H Uma comunicação maior, planejar atividades de maior 
interesse. 

I Atividades levadas mais a sério pelos alunos e pela 
escola trarão mais pais. 

J Deveriam ter temas interessantes aos pais; para isso, 
poderia ser feita uma pesquisa. 

 

Questão / 

Sujeitos 

3) O que você acha da participação dos professores 

durante essas atividades? 

A Acho interessante, pois, assim, alunos e professores 
podem interagir. 

B Os professores participam; mas, na maioria das vezes, 
são sempre os mesmos. 

C Acho interessante, pois assim alunos e professores 
podem interagir. 

D Eles ajudam e nos incentivam a fazer um bom trabalho. 

E Às vezes, é divertido quando os professores participam. 

F Eles ficam com a gente e têm muita participação. 

G Acho importante a participação dos professores em 
atividades ligadas ao aprendizado; mas acho que, às vezes, eles 
inibem os alunos nas atividades de lazer. 
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H Acho importante a participação dos professores em 
atividades ligadas ao aprendizado; mas acho que, às vezes, eles 
inibem os alunos nas atividades de lazer. 

I Acho importante a participação dos professores em 
atividades ligadas ao aprendizado; mas, nas atividades de lazer, 
somos mais independentes. 

J Os professores participam, mas poderiam participar e 
incentivar mais na elaboração de trabalhos, etc. 

 

Questão / 

Sujeitos 

4) O que você acha da participação da direção e 

coordenação nas atividades extracurriculares? 

A Os alunos não interagem muito com a coordenação e 
direção, dificultando o diálogo. 

B A direção está ocupada com outros assuntos, por isso 
não participa das atividades. 

C Acho importante para ter uma maior integração entre 
alunos e professores. 

D Não tenho muito contato com a direção, mas eles ajudam 
bastante. 

E É legal, mas ficamos muito afastados. 

F Muito importante, eles têm o controle. 

G Não gosto muito da participação, mas não tenho nada 
contra, eles nos inibem. Poderia ser feito mais festas e mais 
organizadas. 

H É boa, mas poderia ser melhor, a direção deveria ficar 
mais próxima dos alunos 

I A participação da coordenação é muito importante; já a 
direção, fica mais distante. 

J Poderiam propor mais atividades e nos dar mais liberdade 
nos eventos como festa junina e as mostras. 

 

Questão / 

Sujeitos 

5) O que você acredita que possa ser feito para que haja 

uma maior participação dos alunos nas atividades da 

escola? 

A Poderiam ocorrer palestras e eventos.  

B Propor mais atividades que motivem os alunos. 

C Avisar com mais antecedência e desenvolver atividades 
de maior interesse dos alunos. 

D Mais festas, eventos esportivos, palestras relacionadas à 
adolescência. 

E Trazerem propostas como atividades e gincanas entre os 
alunos. 

F Participar mais das atividades e trazerem novas 
propostas. 
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G As atividades deveriam ser mais diversificadas e avisadas 
com antecedência. 

H Eu participo bastante; mas, para obter mais participação 
deveria ser realizada uma pesquisa para saber o que os alunos 
querem e ser avisado com mais antecedência. 

I Propor mais e verificar as sugestões dos alunos; porque, 
quando tem, eu venho. 

J Poderiam incentivar mais a participação dos alunos e 
fazer pesquisas para saber o que queremos. 

 

2. Análise dos Dados: 

 

A seguir, serão apresentados os dados das análises dos questionários e 

gostaríamos de ressaltar que algumas das respostas dos professores e da 

coordenação não correspondem ao que vemos no dia-a-dia da escola. 

Durante a elaboração do projeto, foi proposto um questionário (anexo 3) aos 

professores do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Propomos o questionário 

a dez professores, sendo cinco do Ensino Fundamental e cinco do Ensino Médio, 

contudo apenas oito professores responderam ao questionário. 

A respeito dos quatro professores do Ensino Fundamental II, observamos as 

seguintes características: todos são graduados; dois fizeram e/ou fazem cursos 

complementares; um é formado à 24 anos e atua há 13 anos no Colégio Integrado 

Santa Inês; um é formado há 18 anos e trabalha há 8 anos no Colégio Integrado 

Santa Inês; dois são formados a menos de 5 anos e trabalham há menos de 2 anos 

no Colégio Integrado Santa Inês. 

Após a análise do questionário dos professores do Ensino Fundamental II, 

podemos observar que 50% trabalha em outra escola além do Colégio Integrado 

Santa Inês; 100% dos professores acreditam que as atividades extracurriculares 

propostas pelo Colégio são excelentes, pois possuem objetivo pedagógico 

determinado, além de proporcionarem uma maior interação entre alunos, 

professores e direção; 50% desses professores participam de todas as atividades 

propostas pelo Colégio, já os outros 50% alegam não poder participar de todas as 

atividades, pois trabalham em outra escola; 100% dos professores afirmam que as 

atividades propostas pelo Colégio atingem os objetivos; 50% afirma que os alunos 

se interessam mais pelas atividades de lazer do que pelas atividades de cunho 

educativo e acredita que, se houvesse uma maior participação dos pais tanto nas 

atividades extracurriculares como na vida escolar do aluno, a participação do aluno, 
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tanto nas atividades extracurriculares como em sala de aula, seria maior. Já os 

outros 50% dos professores acreditam que os pais participam integralmente de 

todas as atividades extracurriculares. 

Já a respeito dos quatro professores do Ensino Médio observamos as 

seguintes características: todos são graduados; apenas um fez e/ou faz cursos 

complementares; um é formado há 8 anos e trabalha esse mesmo tempo no Colégio 

Integrado Santa Inês; um é formado há 9 anos e trabalha há 7 anos no Colégio 

Integrado Santa Inês; um é formado há 19 anos e trabalha há 17 anos no Colégio 

Integrado Santa Inês; e um é formado há 4 anos e trabalha há 1 ano no Colégio 

Integrado Santa Inês. 

 Em relação aos professores do Ensino Médio que responderam ao 

questionário, observamos que 100% trabalha em outros lugares, sendo que 50% em 

outras escolas e 50% em empresas; 100% considera as atividades extracurriculares 

interessantes, porém 50% acredita que poderiam ser em maior número; 100% dos 

professores alegam não participar de todas as atividades extracurriculares, pois 

trabalham em outros lugares; para 100% dos professores, as atividades atingem os 

objetivos propostos; 100% dos professores diz em que os pais devem participar 

mais das atividades escolares dos filhos; pois, assim, haveria uma interação maior 

entre pais, alunos e corpo docente. 

Propomos, também, um questionário (anexo 2) aos alunos do Ensino 

Fundamental II e do Ensino Médio. Conseguimos a participação de vinte alunos, 

sendo dez do Ensino Fundamental II e dez do Ensino Médio. 

Quanto aos alunos do Ensino Fundamental II que responderam ao 

questionário, observamos que 60% são meninas e 40% meninos; todos têm entre 12 

e 14 anos; 70% dos alunos estudam há menos de 5 anos na instituição e 30% dos 

alunos estuda nesse local há 7 anos; 60% dos alunos realizam cursos fora do 

Colégio, entre eles, natação, futebol, inglês, pintura, teatro e piano; 70% dos  alunos 

diz em participar das atividades propostas pelo Colégio, pois são interessantes e 

porque saem da rotina escolar; já 30% dos alunos só participam quando consideram 

a atividade interessante para eles; 60% dos alunos acreditam que, para haver uma 

maior participação dos pais, é necessário fazer uma pesquisa com eles para saber 

qual o melhor horário para estarem no Colégio e quais os eventos pelos quais se 

interessam mais; 30% dos alunos acredita que se houvesse mais eventos abertos, 

os pais participariam mais, e 10% dos alunos não acham legal os pais participarem 
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das atividades escolares; 100% dos alunos consideram a participação dos 

professores, nas atividades propostas pelo Colégio, muito importante, pois eles 

incentivam os alunos e colaboram na elaboração das atividades, porém todos 

ressaltam que são sempre os mesmos professores que participam; 100% dos alunos 

dizem que a participação da direção e da coordenação nas atividades 

extracurriculares é de extrema importância, porém os alunos acham que ambas 

participam, mas estão distantes; 70% dos alunos acreditam que para ter uma maior 

participação dos alunos, a escola deveria organizar as atividades com antecedência 

e propor mais atividades abertas ao público, como festas e almoços, e também 

eventos fora do Colégio, como acampamentos, sítios e viagens; já os outros 30% 

acreditam que deveria ser feita uma pesquisa com os alunos para saber por quais 

atividades mais se interessam; 

Quanto ao questionário proposto aos alunos do Ensino Médio, observamos 

que dos dez alunos que responderam a ele, 50% são meninas e 50% são meninos; 

todos têm entre 15 e 18 anos; 60% dos alunos estudam há mais de 6 anos e 40% 

dos alunos estudam há menos de 5 anos no Colégio Integrado Santa Inês; 60% dos 

alunos realizam cursos ou outras atividades fora do Colégio, entre eles, inglês, 

música, trabalho voluntário e esportes; 70% deles participam das atividades 

propostas pelo Colégio, pois acham importantes para ampliar o conhecimento, e 

30% participa apenas das atividades que são feitas fora do ambiente escolar, pois 

acham mais interessantes; 80% acredita que, para haver mais participação dos pais, 

é preciso uma comunicação maior com eles, por meio de cartas e reuniões; e 20% 

acredita que os pais já participam o suficiente; 80% diz que os professores 

participam das atividades propostas e que essa participação é muito importante, e 

20% acredita que os professores deveriam participar mais das atividades, pois são 

sempre os mesmos que participam; 20% acredita que a direção e a coordenação 

devem participar mais das atividades além de agendar mais atividades fora do 

ambiente escolar; 30% gostaria que fossem oferecidos cursos extracurriculares, 

como teatro, música, etc. 50% acredita que a direção e a coordenação possuem 

uma participação ativa; para haver uma maior participação, 20% dos alunos acham 

que é necessário o agendamento de mais passeios de lazer e cultura; 20% gostaria 

que fossem oferecidas atividades extracurriculares; 10% acredita que as atividades 

devem ser apresentadas aos pais no começo do ano e relacionar o conteúdo 
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aprendido com sua proposta; 50% gostaria que as atividades fossem apresentadas 

com mais antecedência.  

A coordenação e direção do Colégio são compostas por três responsáveis, 

sendo que todos responderam ao questionário (anexo1), são graduados, já fizeram 

e/ou fazem cursos complementares e a pessoa que tem menos tempo de atuação 

na Educação já está na área há 24 anos. Com relação à participação dos 

professores, um afirma que as atividades realizadas dentro do horário das aulas 

contam com um maior número de profissionais em relação às que são 

desenvolvidas fora do horário das aulas e do colégio; outro, que a participação é 

pequena, contudo esses dois crêem que esta poderia ser melhor, embora 

compreendam que alguns não participam por trabalharem em outros 

estabelecimentos; e o terceiro acredita que, quando solicitada a participação é boa.  

Já no que diz respeito à participação dos pais, um dos gestores diz que as 

reuniões de pais são pouco freqüentadas; nas festas, os alunos trazem mais amigos 

do que os pais, e quando os pais vêm, eles ficam por pouquíssimo tempo. Revela 

também que a participação depende da atribuição ou não de nota; e, para esse 

mesmo gestor, a participação da comunidade tem de ser pensada coletivamente 

pela direção, coordenação e pelo corpo docente, pois as relações externas só serão 

possíveis quando a integração se der de dentro para fora. Um segundo gestor diz 

que a participação tem diminuído a cada ano devido à correria do dia-a-dia, à falta 

de interesse na vida escolar dos filhos e à repetição de atividades não significativas, 

e que, para reverter esse quadro, ele acredita que devem-se criar atividades com 

temas atuais e de interesse dos pais. Já o terceiro gestor acredita que a participação 

dos pais é boa, mas que para ser maior, deve-se aumentar a comunicação por meio 

de reuniões que abordem assuntos de seu interesse. A respeito da participação dos 

alunos, um dos gestores acredita que estes só participam quando acreditam no 

professor e/ou coordenador que está a seu lado, fazendo com que ele se sinta parte 

do processo; outro dos gestores diz que a participação do aluno está vinculada à 

nota e que, sem isso, ninguém participa. E acredita ainda que, se os alunos 

participarem da decisão e da escolha de quando e como será feita a atividade, ou 

seja, tornando-os co-responsáveis, eles participariam mais. E o terceiro gestor 

acredita que os alunos participam bastante, pois gostam da escola. 
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V- CONTRIBUIÇÕES AO PROJETO EDUCACIONAL DO COLÉGIO EM ESTUDO 

 

Após análise dos questionários, pudemos observar que, para aumentar a 

participação dos alunos, professores e comunidade escolar, existe a necessidade de 

mudanças nas atitudes tomadas para a realização das atividades extracurriculares, 

mudanças essas que acreditamos estarem diretamente relacionadas ao modo como 

o gestor e os docentes incentivam os estudantes para um aprendizado, ou 

simplesmente constituem uma vivência fora da sala de aula. Não se pode esquecer 

a falta de participação dos pais, fator que, infelizmente, não poderemos analisar, 

uma vez que não foi elaborado um questionário para os mesmos, pois existia, um 

certo receio e uma preocupação em relação a devolução do mesmo. 

Antes de começarmos a citar as contribuições ao projeto educacional, 

consideramos importante retomar as opiniões dos alunos, professores e gestores. 

Lembramos que, segundo os alunos, eles deveriam participar opinando na escolha 

das atividades e no modo como elas podem ser desenvolvidas. Outro ponto que eles 

levantaram é que a direção e a coordenação deveriam se programar com mais 

antecedência para realizar tais atividades. Já, segundo os professores, a 

participação dos pais nas atividades extracurriculares é de extrema importância, pois 

eles incentivariam os filhos a participar, além de estarem mais próximos de sua vida 

escolar.  

E em relação aos gestores, não podemos esquecer que, para eles, os pais 

poderiam participar mais das atividades e, para que isso ocorra, eles acreditam que, 

nas reuniões devem ser abordados temas atuais e de interesse dos pais. No que se 

refere à participação dos alunos, eles dizem que estes só participam quando a 

atividade está vinculada à nota e para mudar essa realidade, eles acham necessário 

que os alunos tornem-se co-responsáveis pela atividade, ou seja, participem da 

escolha de como e quando será feita a atividade. Outro ponto levantado pelos 

gestores é a falta de tempo dos professores de participarem das atividades 

extracurriculares, já que os mesmos trabalham em outros estabelecimentos. 

Relembrando as opiniões dos alunos, professores e gestores e também as 

nossas indagações, apresentaremos algumas contribuições que consistem em 

realizar algumas mudanças na forma de escolher, apresentar, comunicar, entre 

outras ações, as atividades extracurriculares do Colégio Integrado Santa Inês, tendo 

como objetivo aumentar a participação dos pais, alunos, professores e gestores. 
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1. Em relação aos gestores (Direção e Coordenação) 

 

Propomos aos gestores começar o ano letivo com uma grande reunião, na 

qual não só os pais e professores participem mas também os alunos e os próprios 

gestores. Para isso, preparamos um breve planejamento para esta reunião: 

• escolha do tema; 

• reunião com os professores; 

• preparação de uma pauta dos assuntos que serão abordados; 

• definição dia, hora, local e tempo de duração; 

• convite aos pais e alunos;  

• preparação do local onde será realizado o encontro. 

 

Quanto ao tema, sugerimos fazer um Café da Manhã ou um Lanche da Tarde, 

pois são eventos mais viáveis em termos financeiros. Depois é necessário fazer uma 

reunião com os professores para convidá-los a participar e ajudar na preparação do 

encontro. Eles podem ajudar na construção da pauta dando sugestões dos assuntos 

atuais e que sejam de interesse dos pais e também relacionando atividades 

extracurriculares. É importante passar para os professores a relevância das 

atividades que são feitas tanto dentro como fora do Colégio. 

Como o número de alunos é muito grande e não há uma sala que comporte 

os alunos e os pais, dividiremos a reunião em três dias, sendo um para o 6o e o 7o 

anos do Ensino Fundamental; outro, para o 8o e 9o anos do Ensino Fundamental; e o 

terceiro dia para as três séries do Ensino Médio. 

Na pauta da reunião, deve constar o calendário escolar, pelo menos do 

primeiro semestre, e algumas sugestões de atividades extracurriculares para esses 

primeiros seis meses; pois, neste evento, pretendemos passar para os alunos, 

professores e pais a importância de todos participarem das decisões das atividades 

extracurriculares do Colégio, ampliando, assim, a participação em todas as 

atividades propostas. 

Como foi citado nos questionários, alguns pais deixam de participar das 

atividades extracurriculares e da vida escolar dos filhos por causa da correria do  

dia-a-dia. Como sabemos que a maioria dos pais trabalham durante a semana 
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inteira, escolhemos um sábado para fazer o encontro; o local será no próprio Colégio 

e será realizado no período da manhã, provavelmente às nove horas. 

Começaremos a divulgar o Café da Manhã vinte dias antes; pois, deste modo, 

todos terão tempo suficiente para se programarem. A divulgação será feita através 

de e-mails, cartas e telefonemas, a cada 4 ou 5 dias sendo esse último efetuados 

três dias antes do encontro para a confirmação ou não da presença dos alunos, pais 

e professores. É preciso ter uma base de quantas pessoas comparecerão para a 

organização do Café da Manhã.  

Para convencer os alunos a participarem, uma das estratégias é convidá-los 

para rever os amigos e colocar o “papo em dia” após longas férias distantes uns dos 

outros. Já para convencer os pais, será preciso insistir e enfatizar, por meio de 

cartas, e-mails e telefonemas, o quanto a participação deles é importante, tanto para 

ele, como para o Colégio e, principalmente, para o desenvolvimento escolar do 

aluno. 

No dia do evento, iremos expor, pelo Colégio, fotos de atividades anteriores; 

trabalhos dos alunos; projetos desenvolvidos pelos gestores, alunos e  professores e 

também sugestões de passeios, atividades e visitas culturais e de lazer.   

Durante o encontro, será preciso fazer um cronograma das próximas 

atividades que serão desenvolvidas pelo Colégio. Os gestores não podem esquecer 

de enfatizar o fato de que, agora, os alunos farão parte da escolha das atividades 

bem como de sua elaboração e execução, ou seja, são co-responsáveis pelas 

atividades, e que os gestores e os professores vão estar sempre ao lado deles 

durante esse processo. 

 

2. Em relação aos professores 

 

Como observamos nos questionários, a maioria dos professores só participam 

das atividades que são realizadas no horário de aula, pois trabalham em outros 

estabelecimentos. Por isso, é importante que os professores utilizem esse tempo 

que têm com os alunos para divulgarem as atividades propostas pelo Colégio, 

descrevendo seus objetivos e sua relevância. 

Mesmo que os professores não tenham tempo para ajudar, é preciso que eles 

saibam que podem colaborar (e muito) para que os alunos participem; pois, como 
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até mesmo um dos gestores disse em seu questionário, para o aluno participar das 

atividades é importante que ele sinta confiança no profissional que está ao seu lado.  

É necessário também que os professores abram pequenos espaços em suas 

aulas para que os alunos possam se reunir para tomar pequenas decisões, e é 

imprescindível que o professor participe desse momento também. 

Quando as visitas e/ou atividades acontecerem fora do Colégio e dentro do 

horário das aulas, é importante que os professores participem e integrem a teoria e a 

prática, que o professor não vá somente como companhia, mas também como 

educador. 

 

3. Em relação aos alunos 

 

É necessário que, durante o encontro, sejam escolhidos representantes de 

classe, os quais podem ser mudados no decorrer do ano letivo, conforme a 

necessidade da turma. Para isso, é importante que eles saibam que um 

representante de classe é apenas um porta-voz e não um líder, ou seja, ele não 

tomará as decisões sozinho, mas com a ajuda de todos da sala. 

O representante de classe precisa reunir-se com os alunos de sua turma com 

certa periodicidade, para saber se há reclamações, opiniões, dúvidas, etc. Propomos 

que os alunos se encontrem quinzenalmente para colocar em discussão os assuntos 

de interesse de todos e, principalmente, a escolha, divulgação e realização das 

atividades extracurriculares. Evidentemente podem ser realizados encontros 

extraordinários a qualquer momento, e a direção, a coordenação e os professores 

deverão ser consultados sempre que necessário. 

Após as atividades, é importante que se façam reuniões para avaliá-las e que se 

registrem essas avaliações, para que se possa melhorar cada vez mais as 

atividades ou até mesmo substituí-las por outras que todos julguem mais 

interessantes. 
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VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Preocupadas cada vez mais com a educação de nossos alunos, com a 

participação dos professores e da comunidade escolar, realizamos o estudo 

apresentado com o intuito de oferecer contribuições ao Projeto Educacional do 

Colégio Integrado Santa Inês no que diz respeito à participação dos professores, 

alunos, pais e gestores nas atividades extracurriculares. 

 Esses estudos, infelizmente, não alcançaram todos os objetivos, pois existem 

muitos fatores externos que exercem influência e interferem em nossas metas. 

Alcançá-las não depende unicamente de nós, educadores, porém acreditamos 

que melhoras ocorrerão em todos os segmentos se as intervenções propostas 

forem utilizadas. 

 Nosso tema é muito atual e desperta interesse na área educacional. Não 

pretendemos parar essa pesquisa por aqui e sabemos que, ao longo dos tempos, 

muitas alterações deverão ser feitas.   
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ANEXOS 
 

1. Anexo 1 
 

I) Identificação: 
 
Nome:____________________________________________________________ 
Data de nascimento: ____/____/______ 
Formação:___________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Tempo de formado:_________________________ 
Tempo de atuação em Educação:_______________________ 
Cursos complementares: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

II) Questionário para a Coordenação e a Direção 
 
1) Qual a sua opinião sobre a participação dos professores nas atividades 
extracurriculares do Colégio?  
 
2) Você acha que os professores deveriam e /ou poderiam participar mais das 
atividades extracurriculares? 

 
3) O que você acha da participação da comunidade escolar? O que poderia ser 
feito para aumentar a participação da comunidade escolar? 

 
4) O que você acha da participação dos alunos? Acredita que exista algo a ser 
feito para que os alunos participem mais?  

 
5) O que, em sua opinião, poderia ser feito para aumentar a participação da 
comunidade escolar? 
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2. Anexo 2 
 
I) Identificação: 
 
Nome:____________________________________________________________ 
Data de nascimento: ____/____/______ 
Ano/série que está cursando no Colégio:_______________________________ 
 _________________________________________________________________ 
Há quanto tempo estuda no Colégio?__________________________________ 
Cursos que realiza fora do Colégio: ___________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
II) Questionário para os alunos 

 
1) Você participa das festas, passeios, visitas monitoradas, etc. propostos pelo 
Colégio? Por quê? 

 
2) Em sua opinião, o que poderia ser feito para que os pais participem mais 
dessas atividades? 

 
3) O que você acha da participação dos professores durante essas atividades? 

 
4) O que você acha da participação da direção e da coordenação nas atividades 
extracurriculares? 

 
 

5) O que poderia ser feito para você participar mais das atividades da escola? 
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3. Anexo 3 
 
I) Identificação: 
 
Nome:____________________________________________________________ 
Data de nascimento: ____/____/______ 
Ano/série que está cursando no Colégio:_______________________________ 
 _________________________________________________________________ 
Há quanto tempo estuda no Colégio?__________________________________ 
Cursos que realiza fora do Colégio: ___________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
II) Questionário para os professores 

 
1)  Você trabalha em outra escola? Quantas? 

 
2)  O que acha das atividades extracurriculares propostas pelo Colégio? 

 
3)  Você participa de todas elas? Por quê? 

 
4)  Acredita que as atividades propostas atingem os objetivos? 

 
5) Como você avalia a participação da comunidade escolar (pais, alunos e 
direção)? 
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4. Anexo 4 
 
Apresentação do TCC em PowerPoint: 
 

A GESTÃO PARTICIPATIVA MOBILIZANDO 
OS DIFERENTES ATORES DA COMUNIDADE 
EDUCATIVA

Luíza Araújo Pereira e Natália Bertoni Rodrigues

Trabalho de Conclusão de Curso

Habilitação em Administração Escolar

Orientadora: Profa. Dra. Marília J. Mariano

PUC – SP
2008

 
 
 

INTRODUÇÃO

� Do caminho como educadora à escolha 
do tema de interesse a ser investigado.

� Preocupações comuns ao tema.

� Indagação: Como implementar  uma 
gestão participativa que mobilize 
pais, professores e alunos?
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OBJETIVOS

� Estudar o tema da gestão participativa 
implementando as relações significativas 
dos atores da comunidade educativa.

� Propor contribuições ao Projeto 
Educacional do colégio em que 
trabalhamos considerando a gestão 
participativa.

 
 
 

CONHECENDO O COLÉGIO EM 
ESTUDO

� O Colégio Integrado Santa Inês é particular e está
localizado na Zona Leste de São Paulo.

� Possui o Ensino Fundamental I somente no período 
da tarde e os Ensinos Fundamental II e Médio 
somente no período da manhã. 

� Atende, em sua maioria, alunos da Classe Média.
� Sua proposta é o sociointeracionismo.
� Trabalha com o material apostilado do Sistema 

Sigma de Ensino, que tem presente o fato de que a 
educação chega ao aluno por várias fontes, além de 
observar que ele tem saberes que devem ser 
considerados no processo ensino-aprendizagem.
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COMO O HOMEM CRIA CULTURA?

� A vivência em sociedade “transformação 
do homem biológico em ser humano”.

� “ Na ausência do homem, o outro não se 
constrói homem”.

� ZDP  (Zona de Desenvolvimento 
Proximal)

 
 
 

Socioconstrutivismo x Construtivismo
(Vygotsky)         x    (Piaget)

� Epistemologia Genética: Adaptação, 
Assimilação x Acomodação,Organização.

� Quatro estágios:
� sensório–motor;
� pré–operatório;
� operatório–concreto;
� lógico–formal.
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GESTÃO PARTICIPATIVA

� Formas de participação: passiva e efetiva.
� Práticas de participação: presencial, 

expressão verbal e discussão, 
representação política, tomada de decisão e 
como engajamento.

� Principais valores da ação participativa: 
ética, solidariedade, equidade e 
compromisso.

� A ação participativa manifesta-se em três 
dimensões na escola: política, pedagógica e 
técnica.

 
 

DADOS DE CAMPO: GESTORES

� A participação dos professores nas 
atividades extracurriculares é pequena.

� A participação dos pais e alunos tem 
diminuído a cada ano.

� Acreditam que devem ser abordados, nas 
reuniões, temas de interesse dos pais, e 
que os alunos devem tornar-se co-
responsáveis pela escolha das atividades 
propostas pelo Colégio.
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DADOS DE CAMPO: PROFESSORES

� 60% trabalha em outros estabelecimentos, 20% só
trabalha no Colégio, e 20% não entregou o questionário.

� 80% considera que as atividades propostas pelo Colégio 
são boas, atingem os objetivos e poderiam ser em maior 
número, e 20% não entregou o questionário.

� 60% diz não participar das atividades propostas, pois 
trabalha em outros estabelecimentos, 20% participa, e 
20% não entregou o questionário.

� 40% diz que a participação da comunidade escolar é
pequena e precisa melhorar, 20% diz que a comunidade 
escolar participa, 20% diz que só há interesse nas 
atividades de lazer, e 20% não devolveu o questionário.

 
 
 

DADOS DE CAMPO: ALUNOS

� 55% diz participar, 5% não participa, 25% participa ás 
vezes, e 15% só participa das atividades que são fora do 
Colégio.

� 80% acredita que, se forem desenvolvidos temas de 
interesse dos pais e as atividades forem divulgadas com 
antecedência, participaria mais das atividades.

� 100% considera a participação dos professores boa, mas 
50% desses acreditam que poderia ser melhor.

� 55% acredita que a direção e a coordenação participam, 
30% considera a participação dos gestores boa, e 15% diz 
não haver integração nenhuma com os gestores.

� 100% acredita que, para haver uma participação maior dos 
alunos, é preciso realizar pesquisas para saber do que eles 
gostam e, sugere que as atividades devem ser divulgadas 
com antecedência.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

 

PLANO DE INTERVENÇÃO: EM 
RELAÇÃO AOS GESTORES

� Promover pesquisas com os alunos, pais e 
professores.

� Fazer reuniões que envolvam toda a 
comunidade escolar.

� Participar diretamente de todas as 
atividades propostas.

� Divulgar as atividades extracurriculares 
com antecedência.

� Tornar os alunos co-responsáveis pelas 
atividades extracurriculares propostas.

 
 
 

PLANO DE INTERVENÇÃO: EM 
RELAÇÃO AOS PROFESSORES

� Passar confiança ao aluno em relação às 
atividades extracurriculares que serão 
desenvolvidas.

� Abrir pequenos espaços em suas aulas para 
os alunos tomarem algumas decisões em 
relação às atividades extracurriculares e 
participar das mesmas.

� Integrar a teoria e a prática dentro e fora 
da sala de aula.
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PLANO DE INTERVENÇÃO: EM 
RELAÇÃO AOS ALUNOS

� Escolher representantes de classe.
� Propor encontros periodicamente com os 

gestores e professores.
� Agendar encontros entre os alunos para 

tomar decisões coletivamente.
� Ajudar na divulgação, elaboração e 

execução das atividades extracurriculares, 
principalmente de festas e encontros 
realizados no Colégio.

� Realizar avaliações das atividades 
extracurriculares.

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizamos o estudo apresentado com o intuito de 
oferecer contribuições ao Projeto Educacional do 
Colégio Integrado Santa Inês no que diz respeito à
participação dos professores, alunos, pais e gestores 
nas atividades extracurriculares.
Esses estudos, infelizmente, não alcançaram todos os 
objetivos, pois existem muitos fatores externos que 
não dependem unicamente de nós, educadores, 
porém acreditamos que melhoras ocorrerão em todos 
os segmentos se as intervenções propostas forem 
utilizadas.
Nosso tema é muito atual e desperta interesse na 
área educacional. Não pretendemos parar essa 
pesquisa por aqui e sabemos que, ao longo dos 
tempos, muitas alterações deverão ser feitas. 
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Muito obrigada!

� Luíza Araújo Pereira
� malulita_1814@hotmail.com

� Natália Bertoni Rodrigues
� narodrigues@hotmail.com

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


