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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa, tem como objeto de estudo A participação ativa dos estudantes nas 

decisões políticas e pedagógicas da Escola Estadual de Tempo Integral Rosa 

Pignataro (EETIRP). Objetivamos analisar as formas e espaços de participação ativa 

dos discentes na gestão dessa unidade de ensino no ano de 2019, orientando-se pela 

seguinte pergunta: quais as formas e espaços de participação ativa dos discentes na 

gestão da EETIRP? A partir dessa pergunta, construímos dados e informações 

trabalhando com as seguintes fontes: entrevista com alunos e equipe gestores; 

questionários com alunos; material orientador da implementação da Escola da 

Escolha, produzido pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE); 

material produzido pela equipe gestora da EETIRP e observação do ambiente escolar. 

Orientamos nosso olhar sobre o objeto de pesquisa e as fontes a partir de uma 

abordagem, que nominamos de Sertania. Essa abordagem se caracteriza por 

convidar o pesquisador a debruçar-se sobre o objeto, orientando-se por três 

concepções básicas: vastidão, itinerância e antropofagia. Além da abordagem e das 

fontes, nutrimos nossa pesquisa tendo como categorias: a participação, a partir da 

teorização de Pateman (1992), a gestão democrática, como vereda da política 

neoliberal, a partir dos escritos de Anderson (2008), Silva, (1988), Gohn (2011), 

teixeira (2017) e relação, baseando na obra de Freire (1967). Todo esse processo de 

busca na compreensão do objeto de estudo, revelou uma escola, que mesmo sendo 

um desdobramento das relações neoliberais presentes na atual sociedade brasileira, 

ela resguarda em si contradições com essa política e ativa espaços de participação e 

protagonismo dos estudantes, na medida em que os estudantes e seus projetos de 

vida, se constituem no ponto de partida do projeto educativo da escola. Mas, verifica-

se a presença de mecanismos que negam a emancipação da escola, na medida em 

que se substitui a história da escola por uma história construída em outros lugares, 

importando-se modelos que não respondem as necessidades e desejos da 

comunidade escolar e local, que chegam mesmo a relativizar os marcos regulatórios 

da Escola, como seu Projeto Político Pedagógico (PPP) e Regimento Interno, para 

implementar diretrizes construídas por instituições que desconhecem a realidade 

desta unidade de ensino.  

Palavras-chave: Estudantes. Participação. Relação. Gestão Democrática. 
 
 

 



ABSTRACT 
 

 
This research has as object of study: The active participation of students in the political 

and pedagogical decisions of the Escola Estadual de Tempo Integral Rosa Pignataro 

(EETIRP). We aimed to analyze the forms and spaces of active participation of 

students in the management of this teaching unit in 2019, guided by the following 

question: what are the forms and spaces of active participation of students in the 

management of the ESTIRP? From this question, we build data and information 

working with the following sources: Interview with students and management team; 

questionnaires with students; guiding material for the implementation of the School of 

Choice, produced by Instituto de Coresponsabilidade para Educação (ICE); material 

produced by the EETIRP management team and observation of the school 

environment. We guide our gaze on the research object and the sources from an 

approach, which we call Sertania. This approach is characterize by inviting the 

researcher to focus on the object, guided by three basic conceptions: Vastness, 

roaming and anthropophagy. In addition to the approach and sources, we nourish our 

research with the following categories: participation, from the theorization of Pateman 

(1992), democratic management, as a path of neoliberal politics, based on the writings 

of Anderson (2008), Silva, (1988), Gohn (2011), tTixeira (2017)  and relation, based 

on the work of Freire (1967). This whole process of seeking to understand the object 

of study revealed a school, which, despite being an unfolding of the neoliberal relations 

present in the current Brazilian society, it maintains contradictions with this policy and 

activates spaces of participation and protagonism of students, to the extent that 

students and their life projects constitute the starting point of the school's educational 

project. But, with everything, there is the presence of mechanisms that deny the 

emancipation of the school, to the extent that the history of the school is replaced by a 

history built elsewhere, importing models that do not respond to the needs and desires 

of the school and local community, which even relativize the regulatory frameworks of 

the Escola Estadual Rosa Pignataro, such as its Pedagogical Political Project (PPP) 

and Internal Rules, to implement guidelines built by institutions that are unaware of the 

reality of this teaching unit.  

Keywords: Students. Participation. Relationship. Democratic Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como objeto de pesquisa a participação ativa dos 

estudantes nas decisões políticas e pedagógicas da Escola Estadual de Tempo 

Integral Rosa Pignataro (EETIRP), localizada no município de Nova Cruz, situada na 

microrregião do agreste potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte.  

O ambiente escolar é resultado das relações que os segmentos da 

comunidade escolar estabelecem entre si, como alunos, funcionários, professores, 

equipe gestora e familiares dos estudantes e, também, a comunidade local, ou seja, 

a comunidade que vive em torno da escola.  

No caso específico da Escola Estadual Rosa Pignataro, existe uma relação 

entre a escola e a comunidade, que se manifesta através do respeito da comunidade 

para com a escola, isso se deve por se tratar de uma instituição que a mais de 50 

anos vem contribuindo para a educação da cidade de Nova Cruz/RN, sendo por várias 

décadas a única escola pública a oferecer o ensino médio, em diversas modalidades. 

Além de buscar compreender essas relações entre escola e comunidade, que 

possibilitam uma maior aproximação da compreensão do ambiente da EETIRP, me 

dediquei a buscar identificar e problematizar os amparos legais que serviram de base 

para a constituição da unidade de ensino onde localiza-se o nosso objeto de estudo. 

Na procura pelo amparo legal da Escola, se fez necessário buscar os marcos 

nacionais que orientam o sistema no qual a escola se encontra. Nesse sentido, 

partimos da Constituição Brasileira de 1988, que estabelece os princípios educativos 

da educação brasileira. 

Nesse sentido, encontramos no Art. 205 e 206 os seguintes princípios: Art.  

205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

(BRASIL, 1988) E, no Art. 206 figuram os nove (09) princípios em que o ensino será 

ministrado, a saber: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber;  
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III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV - 
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
V - valorização dos profissionais da educação escolar, 
garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das 
redes públicas;    
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - 
garantia de padrão de qualidade;  
VIII -piso salarial profissional nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos termos de lei federal;  
IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo 
da vida. (BRASIL, 1988, p. 113) 

   

Observe-se que estes princípios educacionais que constam na constituição 

instituem uma relação em que a educação é um direito subjetivo de todo cidadão e 

um dever do Estado e da família.  

Mas, é no sexto princípio que reside algo muito próximo do que estamos 

estudando em nossa dissertação. Pois, o inciso VI do Art. 206, estabelece a “gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei” 

Como a Constituição trata dos princípios, foi na Lei nº. 9.394/96, uma Lei 

complementar que desdobra os princípios constitucionais e que estabeleceu as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela tem como preceitos a garantia da 

participação tanto dos profissionais de educação quanto da comunidade a qual a 

escola está inserida, em todos os processos pedagógicos e políticos da escola. 

Além desse preceito, essa mesma Lei, no artigo 3º alínea VIII e artigo 14º, 

remete aos Estados e Municípios a responsabilidade em formular suas Leis de Gestão 

Democrática, de modo que materializem o princípio da gestão democrática em suas 

redes ou sistemas.  

No Estado do Rio Grande do Norte, a gestão democrática no sistema estadual 

de ensino foi implantada no ano de 2005, com a aprovação da Lei Complementar n. 

290, de 16 de fevereiro de 2005, com isso, a escolha dos gestores escolares passou 

a ser feita por eleição direta com a participação da comunidade escolar.  

A organização da gestão democrática no estado passou por algumas 

alterações a partir do ano de 2016, com a aprovação da Lei Complementar n. 585, de 

30 de dezembro de 2016, dentre essas modificações, destaco a ocorrida na ementa 

das Leis Complementares n. 290, de 16 de fevereiro de 2005 e n. 585, de 30 de 

dezembro de 2016, respectivamente: “Dispõe sobre a democratização da gestão 

escolar no âmbito da rede pública estadual de ensino do Rio Grande do Norte e dá 

outras providências” (RIO GRANDE DO NORTE, 2005), passando para “Dispõe sobre 

a Gestão Democrática e Participativa da Rede Pública Estadual de Ensino do Rio 
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Grande do Norte e dá outras providências.” (RIO GRANDE DO NORTE, 2016) (grifo 

meu).  

O acréscimo do termo Participativa, que qualifica a gestão democrática, é 

resultado de uma conjuntura nacional sobre a participação da população, reflexo de 

intenso embate sobre qual modelo de gestão deveria ser implantado nas escolas. 

Outros documentos legais que nos possibilitaram uma maior aproximação dos 

marcos regulatórios da escola que estudamos foram o Plano Nacional de Educação 

(Lei nº 13.005/2014) e o Plano Estadual de Educação (Lei nº 10.049/2016), uma vez 

que ambos elaboraram metas e estratégias para a consolidação da gestão 

democrática e participativa nas instituições de ensino.  

Nessa vereda de análise dos marcos legais, um documento fundamental que 

constituiu nosso processo de busca foi a Portaria n. 1.145/2016, que instituiu o 

programa de fomento à implantação de escolas de tempo integral no Brasil. Essa 

Portaria serviu de sustentáculo para o Decreto Estadual n. 27.836, de 02 de abril de 

2018, que transformou a Escola Estadual Rosa Pignataro em Escola Estadual em 

Tempo Integral Rosa Pignataro. A análise de cada documento foi realizada levando 

em consideração o contexto político e socioeconômico que foi elaborado, bem como 

as disputas entre os defensores de uma educação pautada na gestão democrática e 

os defensores de uma gestão nos moldes do pensamento neoliberal, principalmente 

após o ano de 2016, com a retirada da então presidente da república, Dilma Rousseff, 

que para Frigotto e Ramos (2016) foi através de um golpe, que resultaria em um golpe, 

também, na educação do país. 

Com a composição legal compreendida, empreendemos as primeiras visitas 

à escola, em busca de entender melhor a dinâmica das relações que ali se 

desenvolviam, a forma de distribuição dos espaços de aprendizagens, a sua 

organização pedagógica e política e como nesse ambiente ocorre a participação ativa 

dos estudantes. 

Esses caminhos percorridos nos possibilitaram problematizar e definir nosso 

objeto pesquisa, aqui já apresentado, bem como formular a pergunta norteadora: 

quais as formas e espaços de participação ativa dos discentes na gestão da Escola 

Estadual de Tempo Integral Rosa Pignataro? 

Essa pergunta nos orientou durante todo o curso da nossa pesquisa, pois 

sabemos que as escolas possuem elementos comuns como prédio, móveis, pátio, 

sirene, alunos, equipe gestora, dentre outros, mas as relações estabelecidas entre as 

pessoas e os elementos que constituem a comunidade escolar e local são próprias, 
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singulares. Talvez, esse seja o fenômeno que permite a existência de singularidades 

nas escolas, nesse caso citamos Freire (1967, p. 40), onde postula que nas “relações 

que o homem estabelece com o mundo há uma pluralidade na própria singularidade”. 

Ao considerarmos o ser humano um ente de relações, entendemos que no ambiente 

escolar de tempo integral, essa relação plural e singular é intensificada, dada a 

ampliação do tempo de convivência que tende a resultar na criação de mais condições 

e oportunidade de conexões, proporcionando um ambiente mais dialógico, 

democrático e participativo.    

Essa complexidade apresentada no ambiente pesquisado requer um labor 

específico, uma tratativa própria com os dados e informações construídas no curso da 

pesquisa e a compreensão daquilo que foi analisado, para poder captar tudo isso e 

transformar em texto.  

Gomes (2013) postula que há formas diferentes de compreensão das coisas. 

Para o autor “vemos ou compreendemos coisas diversas a partir da possibilidade de 

termos diferentes pontos de vistas, pontos de observação, contextos da observação”. 

(GOMES, 2013. p. 79) e finaliza fazendo uma relação com “a arte, que não é a simples 

cópia da natureza, ela é criadora de sensações” (Ibidem).  

Com isso, a arte de escrever sobre as relações cotidianas estabelecidas em 

uma escola partindo de observações, construção de dados e informações, tratamento 

do que foi garimpado, análise e reflexão sobre os achados durante a pesquisa é, 

também, criar sensações em que acessa e debruça-se sobre esse texto dissertativo.  

Dessa forma, objetivei meu esforço intelectual para identificar, problematizar 

e analisar as formas e espaços de participação dos discentes da EETIRP, buscando 

compreender em que medida essa participação era ativa, ou seja, modificava a 

escola, ao mesmo tempo em que afetava os estudantes envolvidos educando-os 

politicamente. 

A compreensão da participação ativa como toda ação do corpo discente que 

provoca uma alteração no planejamento pedagógico e/ou na forma de gestão política 

e que se materializando no cotidiano da instituição de ensino, norteou todo o processo 

de pesquisa dessa dissertação, bem como já era uma inquietação antiga, que eu 

carregava comigo. Assim, a pesquisa que realizei me proporcionou uma ampliação e 

aprofundamento sobre esse fenômeno por meio da literatura, observação e os 

movimentos que realizei durante o período em que me foi possível debruçar-me sobre 

o objeto de estudo.   
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O conjunto das ações de pesquisa e agora de apresentação dos resultados, 

por meio desse texto dissertativo me permitiram entender que a participação é uma 

necessidade da vida em sociedade, participar das discussões no núcleo familiar, nas 

organizações de moradores, em clubes ou em partidos políticos, em fóruns ou 

seminários de temáticas especificas, ou fazendo parte de conselhos deliberativos ou 

consultivos em diferentes níveis do governo. 

Dessa forma, procurei direcionar o entendimento da atuação dos discentes da 

EETIRP nos Clubes de Protagonismos, nos Componentes Curriculares Eletivos e no 

Conselho de Representantes de Turmas, espaços esses, que possuem formas 

próprias de atuação, resultando na organização política e pedagógica da escola, 

conforme será possível perceber no capitulo quatro (4) dessa dissertação, em que 

apresento as análises dos dados que possibilitaram a compreensão dos espaços e 

formas de participação dos estudantes na gestão política e pedagógica da Escola 

Estadual de Tempo Integral Rosa Pignatáro 

Cabe nesse momento em que estamos buscando construir uma panorâmica 

mais ampla da dissertação com essa introdução, evidenciar que a composição teórica 

da dissertação foi nutrida por sertania. 

Sertania em nossa dissertação se constitui em uma abordagem, ou seja, no 

modo de se aproximar e se relacionar com o objeto de estudo. Essa abordagem se 

constituiu na vereda de problematização das minhas ações enquanto pesquisador de 

fenômenos sociais e ampliou minhas percepções sobre a realidade que encontrei no 

campo de pesquisa.    

Sertania desorganizou e reorganizou o meu pensamento, uma vez que ao 

assumir a pesquisa em nível de Mestrado no ano de 2018, também assumi a docência 

em nível superior no Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy.  

Foi um turbilhão de sensações e responsabilidades que me impulsionavam a 

buscar uma identidade acadêmica própria. Em meio aos desafios que eram postos 

pela academia no nível de pós-graduando e de docente, foram os encontros e debates 

promovidos pelo Grupo de Pesquisa, intitulado: Sertania e educação, onde fui pouco 

a pouco compreendendo e assumindo uma visão diferente sobre o modo de fazer 

pesquisa no âmbito educacional e de tratar as temáticas abordadas em salas de aula. 

Seja na pesquisa, buscando sempre partir da realidade posta ou na sala de 

aula onde procurava compreender e me aproximar do modo de ser e de viver dos 

estudantes, sentia que os debates no grupo de pesquisa Sertania e Educação me 

ajudavam a entender mais e melhor o que estava em processo. 
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Sertania, enquanto uma palavra que carrega consigo múltiplos significados, 

apontava-me insistentemente que a pesquisa e à docência, não eram movimentos 

estranhos, mais entranhados em mim mesmo.  

Essa conclusão a que cheguei no momento de escrita desse texto, revela que 

Sertania como abordagem, aponta permanentemente para concepção de que o 

pesquisador e docente em que me constituo, não estuda nem pensa, mas estuda-se 

e pensa-se a cada momento da pesquisa e a cada encontro com os estudantes em 

sala de aula.  

Hoje, para efeito de produção dessa dissertação compreendo que existem 

categorias fundantes dessa abordagem, que são: vastidão, itinerância e antropofagia. 

Essas categorias, ou palavras que me permitem operar o conhecimento, carregam 

consigo sentidos que são partilhados por quem integra o Grupo Sertania e Educação 

e serão trabalhados no curso deste texto dissertativo. 

Por enquanto, vamos concluindo essa introdução evidenciando que ela se 

encontra composta por esta introdução; um segundo capítulo, intitulado: a construção 

do objeto, título que emergiu a partir das reflexões sobre minha jornada existencial 

que me permitiram descobrir que o desejo de pesquisar sobre a participação dos 

estudantes já estava em mim bem como, nesse segundo capitulo é possível o 

examinador entender os motivos da escolha da EETIRP como campo de pesquisa e 

se aproximar da cidade em que a escola foi construída. Neste capitulo, apresento 

também a metodologia de pesquisa, instrumentos e formas de análises.  

O terceiro capítulo aborda as temáticas das escolas de tempo integral no 

Brasil, enfatizando as ações de Anísio Teixeira até as ações governamentais para a 

implantação do Tempo Integral a partir do Plano Nacional de Educação (2014-2024). 

Neste capítulo, também se encontra uma reflexão sobre o neoliberalismo como 

referência para formulação das políticas educacionais do Brasil, no período de 1996 

a 2019; bem como a discussão sobre as formas de participação e a forma com que a 

gestão democrática das escolas foi concebida e implantada nos sistemas de ensino. 

O quarto capítulo procura demonstrar a práxis da participação dos estudantes 

na gestão política e pedagógica da EETIRP e as formas de materialização dessa 

participação nos processos cotidianos. Apresento também, o modelo pedagógico e de 

gestão implantado na escola pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação - 

ICE.  

Finalizo essa dissertação com minhas considerações sobre todo esse 

caminho percorrido, e como essa análise sobre a participação dos estudantes na 
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gestão de uma escola pode fortalecer a comunidade escolar, mas também, deixo 

algumas problematizações para reflexões posteriores, tais como a exclusão de uma 

parcela dos alunos que não se enquadram no perfil que uma escola de tempo integral 

requer; bem como apresento algumas fragilidades do processo de instituição da 

Escola de Tempo Integral, como a supressão do Regimento Interno ante os processos 

organizacionais implantados pelos cadernos do ICE.  

O texto ora apresentado é produto de um esforço acadêmico que me permitiu 

compreender aspectos do processo de participação ativa dos estudantes, que se eu 

não tivesse feito essa pesquisa, talvez eu não compreendesse. Assim, ele pode ser 

tomado como resultado da interpretação de múltiplos aspectos da realidade, baseado 

nas experiências e leituras, que foram se fazendo motivadas não pela busca do título 

de mestre em educação, mas pelo desejo de me constituir em um mestre em 

educação. Espero suscitar reflexões sobre a importância da participação ativa dos 

estudantes aos que se debruçarem sobre esse texto.  
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2. A CONSTRUÇÃO DO OBJETO 

 

No curso da pesquisa aprendi, pouco a pouco, que pesquisa e história de vida 

não se separam. E, essa compreensão foi se construindo e me constituindo enquanto 

pesquisador na medida em que avançávamos nos estudos e debates do Grupo de 

Pesquisa Sertania e Educação.  

Os estudos e as discussões que participei, especialmente o estudo da obra 

de Paulo Freire, intitulada: Extensão ou Comunicação (1969), me possibilitaram 

compreender aspectos importantes da gnosiologia, ou seja, do processo de 

conhecimento. Essa obra e outras leituras e discussões no grupo de pesquisa, me 

permitiram compreender que o objeto de pesquisa não é algo pronto e acabado, que 

se dá facilmente ao pesquisador.  

No entanto, o que mais marcou minha compreensão, foi saber que o objeto 

se constrói em um processo dialético que implica uma relação entre pesquisador e 

construção do objeto de pesquisa, ou seja, o objeto de pesquisa é construído a partir 

das experiências, dos desejos e necessidades que o pesquisador tem em realizar sua 

vocação ontológica, que como nos sugere Freire (1967) é a de ser mais.  

Portanto, vamos nos dedicar nesse capítulo a buscar em nossa trajetória de 

vida pessoal, profissional e de pesquisador, além de compreender os processos e 

movimentos que foram construindo em mim o objeto de pesquisa, que tomei como o 

meu a-se-pensar, no curso dessa pesquisa.  

Sou do Agreste Potiguar. Meu pai é seridoense e minha mãe uma 

agrestinense. Nasci em Santo Antônio do Salto da Onça/RN, mas fui criado em Lagoa 

Salgada/RN, ambos municípios localizados na Microrregião do Agreste Potiguar, uma 

Região espremida pela intensa economia e beleza do litoral e pela pulsante e 

fervorosa cultura do Seridó norte-rio-grandense. 

O Agreste tem sua economia baseada na agricultura de subsistência, 

basicamente no cultivo de feijão, milho, mandioca e pelos ciclos sazonais da manga 

e do caju, produtos básicos para a alimentação da família agrestinense e de fácil 

comercialização nas feiras livres da região. 

O rio Trairi, fonte de água em épocas de chuvas abundantes, oferece 

dessedentação aos animais e ao povo da região. É, também, marcada pelas várias 

lagoas, intermitentes, que quando estão com água se constituem em fonte de pesca 

e coleta de água e quando, em períodos secos, serve de fonte de tabatinga, argila 

utilizada na fabricação artesanal do tijolo branco. A região ainda conta com uma 
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vegetação hipoxerófila1, resistente a períodos de escassez de água, que margeiam 

as cidades.  

Eis alguns aspectos do cenário onde fui me educando e, por meio dessa 

pesquisa procurei entender quem sou eu nesse lugar, ao mesmo tempo em que fui 

entendendo os efeitos desse lugar no processo de construção do objeto de pesquisa 

em mim.  

Do ponto de vista da escolarização fui estudante de escola pública, que, como 

tal, tinha suas limitações, principalmente na carência de professores graduados. Iniciei 

minha escolarização no Jardim, que funcionava em prédio anexo à única escola 

estadual da cidade de Lagoa Salgada.  

Naquele momento, no jardim, existia uma professora para 25 alunos, em um 

espaço pequeno e com pouco material didático disponível, porém com bastante 

empenho e dedicação da profissional à frente da sala.  

Destaco essa configuração da sala do jardim de infância, porque o exercício 

de reflexão sobre minha trajetória de escolarização, para efeito de construção dessa 

dissertação, me possibilitou compreender que o anexo era um ambiente excluído do 

restante da escola. A minha impressão daquele momento histórico é que este anexo 

parecia não pertencer à escola e, desse modo mesmo sendo alunos matriculados, 

experimentávamos uma sensação de exclusão. Talvez, esse tenha sido meu primeiro 

momento institucional de sentir que como estudante eu não participava da gestão da 

escola.   

No ensino de 1º grau2, fomos transferidos para uma sala da Escola Municipal 

Presidente Café Filho, para cursar a 4ª e 5ª série, pois, houve uma grande quantidade 

de matrículas naquele ano na escola estadual o que resultou na falta de sala de aula 

para atender a demanda.  

Para resolver essa carência, a diretora, em contato com a Secretaria 

Municipal de Educação de Lagoa Salgada-RN, tendo em vista que a escola do 

                                                             
1As formações vegetais do Rio Grande do Norte estão diretamente relacionadas com o tipo de solo, o relevo e aos 
fatores climáticos. Essa relação determina a classificação dos ecossistemas em nosso território, que são: Caatinga, 
Mata Atlântica, Cerrado, Floresta das Serras, Floresta Ciliar de Carnaúbas, Vegetação das praias e dunas e os 
Manguezais. A Caatinga é representado por duas formações vegetais: a caatinga hipoxerófila ou arbustiva arbórea 
e a caatinga hiperxerófila ou arbustiva. A caatinga hipoxerófila é formada predominantemente por árvores e 
arbustos, que perdem suas folhas em época de escassez de água, reduzindo seu metabolismo. Estão localizadas 
predominantemente no Agreste do Estado, em áreas de clima Subúmido seco. (CARVALHO; FELIPE; ROCHA. 
2011)  
2 Estamos preservando a nomenclatura da época, em que a educação escolar brasileira se organizava em 1º e 2º 
graus, com acesso ao 1º grau aos sete anos de idade e com duração de oito anos letivos, conforme pode se 
observar na Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971  
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município não utilizava todas as salas de aula, solicitou essas salas para uso de três 

turmas da escola estadual, dentre elas a minha.  

Mais uma vez, aquele sentimento de não participação foi me oferecido. Me 

questionava por que éramos alunos de uma escola e estudávamos em um prédio de 

outra. Mesmo sem ter participado do processo de decisão desse arranjo que foi feito, 

nos perguntávamos sobre porque não tínhamos sala de aula na nossa escola de 

origem e, porque não nos consultavam, uma vez que nós os estudantes é que iriamos 

todos os dias ocupar aquelas salas de aula.  

Esse processo de estudar sempre gravitando em torno do prédio da escola, 

só veio se resolver nas séries finais do 1º grau. Só nesse momento que a minha turma 

foi inserida em uma sala de aula dentro da Escola Estadual, que sempre fui 

matriculado, mas nunca tinha estudado em uma das suas salas de aula, não convivia 

com os que frequentavam o prédio central da Escola.  

Estudar na sala de aula do prédio da Escola Estadual, se constituiu em um 

momento de êxtase para mim, pois iniciaria em uma nova etapa de ensino da escola 

que sempre fiz parte, mas nunca era parte dela. Porém, toda essa ansiedade e 

felicidade foi sendo minada pelas práticas pedagógicas presentes na escola, tanto em 

sala de aula como na forma de gestão.  

A ausência de professores fazia com que as aulas terminassem antes do 

tempo regulamentar, não tínhamos aulas de disciplinas como Ciências e Educação 

Física, além de ausência de professores com graduação especificas na disciplina que 

lecionavam.  

Além desse arcabouço pedagógico que fragilizava o ensino, ainda éramos 

expostos às práticas de gestão autoritária e que não promovia a participação dos 

componentes da comunidade escolar, pais, alunos, funcionários e professores, eram 

apenas expectadores e executores das ações previstas pela direção da escola, que 

foi indicada ao cargo3. 

Todo esse cenário educacional foi a marca dos anos de 1990, pois a educação 

ainda era regida pela Lei n. 5.692 de 11 de agosto de 1971, Lei de Diretrizes e Bases 

para o ensino de 1° e 2º graus, que não previa em seu texto base a palavra gestão, 

nem tão pouco o termo participação. Essa lei, em vigor até 1996, resguardava em seu 

                                                             
3 Naquele momento histórico a função de Diretor das Escolas Estaduais era provida por meio de indicação. Fato 
esse que foi modificado com a Lei Complementar n. 290, de 16 de fevereiro de 2005, que instituiu a eleição direta 
para Diretor de Escolas em todo o Estado do RN.   
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Art. 79 a forma de preenchimento da função de direção da escola. Vejamos como 

figurava esse artigo:  

 

Art. 79. Quando a oferta de profissionais legalmente habilitados para o 
exercício da função de direção dos estabelecimentos de um sistema, ou parte 
deste, não bastar para atender as suas necessidades, permitir-se-á que as 
respectivas funções sejam exercidas por professores habilitados para o 
mesmo grau escolar, com experiência de magistério. (BRASIL, 1971) 

 

Naquele momento histórico existiam os profissionais habilitados para o 

exercício da função de Diretor Escolar, pois o Curso de Pedagogia organizava seu 

currículo com um núcleo comum e as seguintes habilitações: Orientação Educacional, 

Administração Escolar e Supervisão Pedagógica.  

Mas, essa realidade foi alterada com a promulgação da Constituição Brasileira 

em 1988, que instaurou com o Art. 205 o princípio da gestão democrática. Este 

princípio foi regulamentado pela Lei n. 9394, de 05 de dezembro de 1996, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, marcadamente em seu Art. 14, 

instaura a referência do que possa ser uma escola democrática. Vejamos: 

 

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

 

Os dois princípios contidos no Art. 14, define as margens por onde devem fluir 

o projeto de gestão democrática. Mas, além desse desenho, a LDB deixa a cargo dos 

sistemas estaduais e municipais de ensino a formulação de uma lei de gestão 

democrática e a definição das formas de escolha dos diretores, vice-diretores e 

conselheiros escolares das unidades públicas de ensino.  

No ano de aprovação da Lei n. 9.394/96 (LDB), fui aprovado no exame de 

seleção para cursar a 8ª série do ensino fundamental4, anos finais, no Colégio Agrícola 

                                                             

4 Com a aprovação da Lei n. 9.394/96, a nomenclatura dos níveis de ensino da educação básica passar a ser 
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, conforme o artigo 21. 

 



25 
 

de Jundiaí, localizada no Município de Macaíba/RN, também na microrregião do 

agreste potiguar. Uma realidade totalmente diferente da vivenciada nas escolas 

anteriores, pois era uma instituição federal que oferecia as modalidades de Educação 

Básica, Ensino Fundamental e Médio Técnico, voltados para a agropecuária.  

Mas, o que me marcou profundamente, enquanto estudante foi descobrir que 

os alunos escolhiam seus representantes para compor o grêmio estudantil. Isso foi 

uma grande novidade, uma vez que nas escolas anteriores não existia a 

representatividade estudantil. Isso me chamou atenção, pois percebi a importância de 

os alunos participarem da organização da escola de forma ativa. 

Mesmo tomado por uma espécie de encantamento com a descoberta de um 

modo de organização política dos estudantes não me candidatei, pois era novato e 

não conhecia a realidade da escola, porém assisti todo o pleito e levei a ideia para 

meus amigos da Escola Estadual, em Lagoa Salgada.  

Ao retornar para Lagoa Salgada, busquei motivar a discussão para implantar 

grêmio estudantil nas escolas de ensino fundamental e médio da cidade. Porém, 

devido às práticas culturais marcadas pelo autoritarismo, com pouca ou nenhuma 

experiência de participação dos estudantes, a criação do Grêmio Estudantil não foi 

aceita, pelos próprios estudantes.   

Esse movimento de representatividade dos estudantes que vivenciei no 

Colégio Agrícola de Jundiaí, foi proporcionado pela configuração de abertura política 

que o Brasil vivia e, do ponto de vista legal, pela Lei do Grêmio Livre, n. 7.398, de 4 

de novembro de 1985, que dispõe sobre a organização de entidades estudantis 

representativas dos estudantes de 1º e 2º graus e dá outras providências.  

Essa lei foi de autoria do deputado federal Aldo Arantes, que naquele 

momento era filiado ao Partido Comunista do Brasil, mas conforme nos foi possível 

tomar conhecimento no próprio processo de eleição para o Grêmio Estudantil da 

Escola Agrícola, trata-se de uma lei que foi possível porque existiu muita luta dos 

estudantes, marcadamente a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) 

e no Rio Grande do Norte, pela Associação Potiguar dos Estudantes Secundaristas 

(APES).   

Esse processo, que eu experimentava na Escola estava articulado com uma 

nova experiência democrática para o Brasil, que naquele momento histórico 

vivenciava uma mudança na organização da estrutura administrativa do governo 

federal. 
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Toda essa mudança na forma de organização da estrutura administrativa do 

governo ficou conhecida como Reforma do Estado, proveniente do modelo econômico 

neoliberal em voga no país naquela época, que, para dá resposta as novas formas de 

organização do mercado, deveria alterar as formas de prestação do serviço público 

flexibilizando a gestão e alterando o modelo burocrático-piramidal da administração. 

Porém, os processos decisórios das políticas públicas educacionais ainda 

continuaram centralizado nos órgãos centrais, ficando na escola apenas o debate 

sobre a aplicação das decisões, que ocorreriam nos espaços de participação dentro 

das unidades de ensino. 

 Para que isso ocorresse, “fazia-se necessário a substituição dos modelos 

centralizados de gestão por estruturas descentralizadas que criassem espaços para 

colegiados e para a participação da comunidade escolar no processo decisório” 

(CASTRO, 2007, p.116). 

Em 1997 a Reforma do Estado encontrava-se na Terceira etapa de evolução 

da administração pública (CASTRO, 2007), que trazia o conceito de accountability, 

equidade na prestação do serviço público, como princípios, bem como a mudança da 

visão de cliente para cidadão, atribuindo as noções de direito e deveres na prestação 

do serviço público.  

As estratégias e ações colocadas como escopo da Reforma do Estado, 

provocaram na população uma motivação para participar da gestão, movimento esse 

já iniciado na final da década de 1980 com debates sobre a constituição federal e os 

fóruns educacionais que debatiam a nova lei para a educação brasileira.  

O incentivo a participação da sociedade civil, por meio de mecanismos de 

controle social, busca uma abertura no debate, como explicita Pereira (1997, p. 37), 

 

O Novo Estado que está surgindo não será indiferente ou superior à 
sociedade, pelo contrário, estará institucionalizando mecanismos que 
permitam uma participação cada vez maior dos cidadãos, uma democracia 
cada vez mais direta; por isso as reformulações em curso são também uma 
expressão de redefinições no campo da própria cidadania [...] (PEREIRA, 
1997, p. 37). 

 

No entanto, os mecanismos criados por força da LDB 9.394/1996,  que dá 

origem aos espaços de participação da comunidade na gestão por meio de 

participação em conselhos deliberativos, seja na unidade escolar, como o Conselho 

Escolar, Conselho Fiscal do Caixa Escolar ou na Associação de Pais e Mestres,  ou 

no sistema de ensino, como no Conselho do FUNDEB, Conselho Municipal de 

Educação, são resultados de um duelo entre as forças sociais dos defensores da 
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educação pública democrática e os que defende um modelo centralizado da gestão.  

No entanto, o debate sobre a importância de ocupar esses conselhos, órgãos 

deliberativos e consultivos, foram ganhando relevância no cenário educacional.  

O incentivo a participar como represente dos segmentos que compõem o 

conselho foi disseminado na comunidade, porém, o que se viu, foi uma grande 

resistência para atuar como conselheiro. Essa resistência tem suas raízes nas formas 

de governos não-participativos que foram exercidos no Brasil, criando na população a 

sensação de que não ocupar os espaços de participação é um procedimento natural. 

Fazendo um paralelo com a resistência da população em participar dos 

conselhos, percebe-se que a comunidade escolar, imersa nesse contexto de não-

participação, aceita como natural tal situação, como se fizesse parte da natureza das 

coisas, como se fosse a única forma de visibilidade, como se fosse a única maneira 

de estabelecer critérios para olhar sobre a participação (GOMES, 2013).  

O movimento de abertura para a participação cidadã nas políticas públicas 

educacionais é recente, tendo em vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, anterior à Lei n. 9.394/96, não possuía esse caráter participativo, como 

também o contexto social e político anterior à década de 1990.  

Pateman (1992) aponta que há falta de interesse dos cidadãos por política e 

por atividades políticas, principalmente dos cidadãos dos grupos de condições 

socioeconômicas mais baixas. Para esta autora, isso se tornou uma característica 

notável entre as décadas de 1970 a 1990 (PATEMAN, 1992), tendo em vista os 

governos antidemocráticos presentes durante o período citado.  

Nessa perspectiva, a autora tenha razão quanto a relação entre participação e 

condições sócio econômica, pois se considerarmos que uma população cuja 

necessidade primeira é buscar as condições para comer, vestir, morar e se deslocar, 

não vai existir tempo para que essas pessoas, nessas condições, possam se envolver 

com participação política, mesmo que contraditoriamente a participação e a 

organização política desse coletivo de pessoas, possa vir a ser a saída para resolver 

os problemas de necessidades básicas desse coletivo, ou mesmo, “porque 

historicamente o seu acesso foi privilégio das elites, seja porque, os setores populares 

deles descreem, ou temem o envolvimento, a manipulação, a cooptação.” (TEIXEIRA, 

1997, p.190) 

No caso especifico da comunidade que estudamos ela se caracteriza por se 

constituir de famílias com baixa renda. Percebemos durante nossa pesquisa que, 

sendo os municípios da microrregião do agreste potiguar, em sua maioria formado por 
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uma população com condições socioeconômicas de baixa renda e que os estudantes 

da escola pesquisada são filhos dessas famílias, podemos relacionar essa realidade 

com os argumentos de Pateman (1992), no que diz respeito a um dos motivos da 

baixa participação dos estudantes na vida política e pedagógica da escola, ou seja, 

seus familiares não tem tempo para dedicar ao acompanhamento dos estudantes e 

isso de algum modo desdobra-se na ausência de uma cultura de participação.  

Soma-se a essa condição socioeconômica pouco favorável a participação 

ativa, uma política estatal de implementação dos conselhos escolares nas escolas 

municipais e estaduais, implementadas pela formalidade do artigo 14, parágrafo II da 

LDB 9.394/96, que institui a participação da comunidade escolar e local em conselhos 

escolares ou órgãos equivalentes e, afirma ser essa participação um princípio da 

gestão democrática (BRASIL, 1996). 

Para Cabral Neto e Dublante (2017) “a democratização da gestão escolar 

ocorre por intermédio da criação de espaços participativos nos quais os segmentos 

da escola contribuem com as decisões tomadas para a melhoria da qualidade do 

ensino” (CABRAL NETO E DUBLANTE, 2017, p. 90), dessa forma compreender o 

conceito de participação tornou-se necessário para poder atuar nesses espaços ou 

órgãos que foram produzidos para legitimar a gestão democrática. 

O termo participação pode ser acompanhado de outros adjetivos, 

proporcionando um conceito próprio, tais como: política, cidadã, ativa, passiva, 

espontânea, voluntária, imposta, concedida, provocada, todos esses possuem em 

comum uma mobilização de pessoas em torno de um objetivo, de um interesse, de 

uma meta, que aquela comunidade ou grupo social deseja alcançar. 

Vamos aqui apresentar dois tipos de participação que, para o entendimento 

da nossa pesquisa, deve ser melhor discutido. O primeiro é o de Participação Política, 

que na visão neoliberal ganhou o “sentido decisional, restringindo-se ao processo 

eleitoral” (TEIXEIRA, 1997, p.183), porém, a participação política não se restringe 

apenas ao processo de escolha de seus representantes, vai além, ela está presente 

quando se faz parte de reuniões partidárias, em associações, clubes, conselhos de 

comunidade ou condomínio, bem como há organização de protestos, atos contra ou 

a favor de determinado tema.  

Teixeira (1997) faz uma relação dos tipos de participação política com base 

nos estudos de Chirinos (1991), que são: 
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eleitoral, envolvendo também atividades partidárias; participação dos 
movimentos sociais, tendo em vista efetivação de direitos; ação comunitária, 
de caráter auto gestionário, autoajuda e cooperação voluntária; participação 
manipulada por governos, visando ao controle e antecipação de demandas 
populares; participação como controle dos recursos e instituições estatais por 
parte de organizações populares; participação nas estruturas 
governamentais de decisão. (CHIRINOS, 1991, p.13-17 apud TEIXEIRA, 
1997, 183) 

 

Isso revela o quanto a participação política está presente nas ações dos 

componentes de uma comunidade, bem como o quanto essa participação produz 

efeitos nos rumos do grupo social. Não podemos reduzir a participação política apenas 

ao ato de votar, que ocorre episodicamente, entendo que a participação política deve 

ser contínua nos espaços que proporcionam diálogo entre os que compõe o coletivo 

social, uma vez que tal participação produzirá conflitos de interesses e composição 

de poder, como afirma Teixeira (1997) é um processo contraditório:  

 

que envolve uma relação multifacetada de poder entre atores diferenciados 
por suas identidades, interesses, valores que se expressam por várias 
formas, conforme suas capacidades e condições objetivas do regime político 
em que estão inseridos. (TEIXEIRA, 1997, p.184) 

 

Dessa forma, fazer parte desses espaços de participação política proporcionará 

um debate entre interesses diferentes para que o caráter político da participação não 

se torne em autoritarismo. 

O outro tipo de participação que buscamos refletir é a Participação Cidadã, que 

Teixeira (1997) define da seguinte forma: 

 

um processo complexo e contraditório de relação entre sociedade civil, Estado 
e mercado. Neste processo, os atores redefinem seus papéis no fortalecimento 
da sociedade civil, através da atuação organizada dos indivíduos, grupos, 
associações, tendo em vista, de um lado, a assunção de deveres e 
responsabilidades políticas e, do outro lado, a criação e exercício de direitos, 
no controle social do Estado e do Mercado em função de parâmetros definidos 
e negociados nos espaços públicos. (TEIXEIRA, 1997, p. 191) 

 

Assim, vemos que a participação cidadã traz um viés de acompanhamento das 

ações dos que detém cargos ou funções políticas, bem como se propõe a assumir 

seus deveres enquanto componente da comunidade. O controle social das ações do 

Estado através de mecanismos próprios, proporcionam a comunidade um 

acompanhamento da implementação das políticas públicas, dos mandatos dos 

representantes e busca a transparência na aplicação daquilo que é público. Já com 

relação ao mercado, essa participação cidadã acaba fornecendo alguns parâmetros 
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que possibilita uma reorganização da oferta, compatível com os interesses da 

comunidade. Tal participação não se restringe aos mecanismos de participação, ela 

se dá nas relações dentro da comunidade na qual o indivíduo faz parte. 

 

 

Para Teixeira (1997):  

 

O conceito de participação cidadã tenta contemplar, portanto, dois elementos 
contraditórios, presentes na atual dinâmica política: a) o “fazer ou tomar 
parte”, por indivíduos, grupos, organizações que expressam interesses, 
identidades, valores que poderiam situar-se no campo do particular mas 
significam espaço para heterogeneidade, diversidade, pluralidade; b) o 
elemento cidadania, no sentido cívico cujas dimensões de universalidade, 
generalidade, igualdade de direitos, responsabilidades e deveres se procura 
enfatizar. (TEIXEIRA, 1997, p.194) 

 

Portanto, a participação cidadã requer do indivíduo uma ação mais complexa, 

uma atitude de componente da comunidade, que busca por melhorias coletivas e não 

apenas individual. 

Mesmo existindo a resistência e condições pouco favoráveis a participação o 

debate sobre participação motivou outros setores da sociedade a se organizar e 

buscar contribuir através da participação cidadã, formando grupos de jovens para 

discutirem sobre a necessidade de ajudar a comunidade e auxiliar a escola a formar 

cidadãos mais reflexivos. 

Nesse contexto de incentivo à participação na comunidade, em Lagoa 

Salgada, uma igreja evangélica que possuía uma organização formada por jovens 

denominada Clube de Desbravadores, composta por membros e não membros da 

igreja, me provocou interesse em conhecer a sua atuação.  

Este grupo buscava ajudar as pessoas mais necessitadas do município, bem 

como a inserção em programas sociais, como também tinha a preocupação em formar 

jovens mais reflexivos com os problemas municipais.  

Na busca por uma participação ativa na minha comunidade, ingressei nesse 

Clube de Desbravadores, do qual fiz parte por cinco anos, nele entendi a importância 

de ser uma pessoa consciente dos problemas locais e o quanto é significativa a 

atuação para buscar solução. 

No final da década de 1990 e início dos anos 2000, foi o período em que 

ingressei no Ensino Médio, em um colégio privado na cidade de Natal/RN. Durante 
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esse período, a minha libido por participação foi reprimida pelo ambiente hostil que 

me deparei.  

Meus colegas de sala, na sua maioria advindos de famílias mais abastadas 

que a minha, me fizeram retrair no tocante a querer participar dos grupos de 

representantes de classe. Lembro que, por morar no interior, era rotulado de matuto 

e por isso não fiz muitas amizades nessa escola. 

Mas, o desejo de entrar no ensino superior e recompensar o investimento 

realizado por meus pais, foi o motivo da minha persistência em querer ficar no colégio. 

Ao término do ensino médio, prestei meu primeiro vestibular para a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, para o curso de Arquitetura, não sabia ao 

certo se era realmente o que eu queria, mas diante das vagas e da minha deficiência 

em matemática, foi o que eu escolhi.  

O resultado não foi o esperado, não fui aprovado. Aquilo me abalou, mas 

como era o primeiro, ainda fiquei esperançoso em conseguir no ano seguinte. Desta 

vez o curso escolhido foi Turismo, e mais uma vez não era bem o que eu queria e 

mais uma vez fui reprovado, ceifando de vez minhas esperanças em ingressar na 

UFRN.  

No final do ano de 2000 participei de um processo seletivo para um programa 

federal de alfabetização de jovens e adultos, chamado de Alfabetização Solidária, no 

Município de Lagoa Salgada, onde obtive aprovação para ser alfabetizador. A 

capacitação foi realizada na Universidade de Taubaté, localizada em Taubaté/SP. Foi 

esta capacitação e durante o desenvolvimento do programa que me descobri como 

professor e entendi qual a importância de incentivar a participação das classes mais 

humildes na vida política da comunidade e da escola.  

Os meus primeiros alunos do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos, 

moradores de um conjunto habitacional de baixa renda, localizada na periferia de 

Lagoa Salgada, não entendiam que participar ativamente da escola de seus filhos 

importava. Hoje, compreendo que a não participação deles na escola dos filhos é 

resultado de todo um processo excludente que foi vivenciado. 

Durante o desenvolvimento do Programa Alfabetização Solidária, ocorreu um 

processo seletivo em Lagoa Salgada, para formação de uma turma do Curso de 

Pedagogia – Licenciatura pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú – UVA, como 

já estava ministrando aulas senti que deveria ingressar nesse curso para ampliar 

minha metodologia e melhorar meu desempenho em sala de aula. Fiz o vestibular e 

fui aprovado. 
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Durante o Curso de Pedagogia, tive uma atuação como representante da 

turma perante a coordenação do curso, buscando sempre esclarecimentos e direitos 

estudantis. Foi um curso em regime especial, com duração de dois anos e seis meses, 

porém, de muito aprendizado.  

Durante o processo formativo em Pedagogia, compreendi a importância do 

professor e do gestor escolar para a consolidação dos espaços de participação da 

comunidade escolar dentro da escola, como os conselhos escolares e conselhos de 

caixa escolar, nos grêmios estudantis e associações de pais e mestres.  

A formação dessa turma do Curso de Pedagogia – Licenciatura, no Município 

de Lagoa Salgada, foi resultado da expansão dos cursos de graduação das 

Instituições de Ensino Superior – IES privadas pelo Brasil. Essa expansão tem sua 

origem na Reforma Universitária ocorrido em 1968, que flexibilizou o padrão 

tradicional de educação superior, assentado no tripé ensino-pesquisa-extensão, 

possibilitando que instituições fossem voltadas apenas para o ensino, não tendo a 

obrigatoriedade de ofertar a pesquisa e extensão.  

A implementação da UVA com o curso em regime especial e pago, foi 

impulsionado com a retomada do crescimento do setor privado na educação superior 

no final da década de 1990, especialmente pela criação de programa de financiamento 

ao estudante e de facilitações de regulamentação pelo governo federal, como explica 

Corbucci, Kubota e Meira (2016, p. 09) 

  

Para que tal expansão fosse viabilizada, tornou-se necessária certa 
desregulamentação do setor, no que se refere à flexibilização dos requisitos 
até então vigentes. Desse modo, foram agilizados e facilitados os processos 
de autorização, reconhecimento e credenciamento de cursos e instituições 
do setor privado, por parte do então recém-criado Conselho Nacional de 
Educação (CORBUCCI; KUBOTA; MEIRA, 2016, p. 09). 

 

A descoberta da profissão de professor ao participar do Programa 

Alfabetização Solidaria e o meu ingresso no Curso de Pedagogia, despertou a 

necessidade de buscar mais conhecimentos sobre a docência. Com isso em mente, 

busquei fazer o meu terceiro vestibular para a UFRN, agora para o curso de Geografia 

– Licenciatura, tinha a convicção de que era a melhor escolha. O resultado foi o 

esperado: aprovação. Com isso, ingressei no ensino superior público federal no ano 

de 2003.  

Durante o Curso de Geografia dentro de uma instituição pública federal, 

percebi como era diferente o nível de engajamento para participação dos alunos na 
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política estudantil. Logo no primeiro ano de curso, fui convidado a compor uma chapa 

para concorrer ao Centro Acadêmico do Curso de Geografia, onde tive a oportunidade 

de entender melhor como funcionava a participação do estudante nos colegiados do 

curso e nos órgãos deliberativos superiores da UFRN. A chapa que participei foi 

derrotada nas eleições, mas isso me fez adentrar no mundo da política estudantil, 

dentro da UFRN.  

Dois anos depois, compomos uma nova chapa para concorrer novamente ao 

Centro Acadêmico, e obtivemos êxito na eleição, nessa chapa eu era presidente e 

com isso tive a oportunidade de estar presente em debates importantes para o Curso 

de Geografia, bem como em reuniões de decisões no Conselho do Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes da UFRN – CCHLA/UFRN.  

A minha participação nas reuniões deliberativas do movimento estudantil e 

dos conselhos da UFRN, me fez entender o quanto a participação ativa dos 

estudantes nesses colegiados é importante para a formulação das políticas, seja ela 

em que escala for.  

Porém, estar presente em reuniões ou fazer parte de um conselho, não 

significa que sua participação seja significativa para a tomada de decisão, pois a 

participação política, entendida por Pizzorno (1971 apud GOHN, 2011) é uma ação 

que pode levar à modificações do sistema dominante e essa ação deve ser tomada 

ou incentivada por todos os membros que compõem o órgão deliberativo.  

Dessa forma, deve ter cuidado sobre o conceito de participação, uma vez que 

Com isso Gohn (2011) traz um alerta sobre o termo participação, que pode, segundo 

Bobbio (1986 apud GOHN, 2011), acomodar diferentes interpretações, desde “a 

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

destaque” (BOBBIO et al., 1986, p. 888 apud GOHN, 2011, p. 29). Essa compreensão 

se refletia na forma que eu pensava a participação, na minha busca por estar sempre 

presente e opinando nas reuniões, ou questionando quando não entendia o que 

estava sendo debatido e me posicionando perante as decisões deliberadas.  

Ao término do Curso de Geografia – Licenciatura, prestei concurso público 

para professor de Geografia da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, 

sendo aprovado e encaminhado para uma escola na cidade que sempre morei, Lagoa 

Salgada.  

Foi uma satisfação e uma realização pessoal, estar de volta a Lagoa Salgada, 

na condição de professor. E, agora, com o respaldo da formação, poderia colocar em 

prática os anseios por participação que me foram negados enquanto estudante em 
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décadas passadas, pois, segundo Pateman (1992, p. 62) “[...] a experiência da 

participação, de algum modo, torna o indivíduo psicologicamente melhor equipado 

para participar ainda mais no futuro”. 

Enquanto professor, tive vários conflitos com as gestões das escolas que 

passei, porque eu objetivava criar condições para uma maior participação dos 

estudantes e funcionários nas decisões da instituição e formas mais transparentes de 

expor dados e decisões tomadas. Isso sempre me causou olhares de desconfiança, 

mas, na verdade o que eu sempre quis, foi tornar a escola um espaço onde a 

participação ativa fosse exercida por todos que compõe a comunidade escolar.  

Nesse contexto, exerci a função de presidente do Conselho Escolar5 de uma 

Escola Estadual em um município vizinho ao que eu residia. Nesse momento, coloquei 

em prática muitas das ideias que entendia ser importante para uma gestão 

democrática e participativa, tais como: painel informativo financeiro, caixa de sugestão 

pedagógica, análise e exposição do regimento interno e projeto político pedagógico, 

entre outros.  

Sempre com pensamento de oportunizar a participação de todos nas tomadas 

de decisões, porém, sempre senti que o segmento dos alunos possuía uma diferença 

entre os demais, uma vez que nas reuniões do conselho o representante do segmento 

não aparecia, ou se estava presente não se colocava perante os assuntos discutidos. 

Diante dessa realidade, me vinha a mente um questionamento: até que ponto 

o que discutimos no Conselho Escolar, ou mesmo, as decisões da gestão, são 

realmente os anseios da comunidade escolar?  

Esse questionamento se desdobrava em outras reflexões, como: será que os 

representados são ouvidos para subsidiar a tomada de decisão sobre um determinado 

assunto, pelo seu representante? Até que ponto a gestão democrática e participativa, 

implantada pela Lei Complementar n. 290, de 16 de dezembro de 2005 e atualizada 

pela Lei Complementar n. 585, de 16 de dezembro de 2016, nas escolas estaduais do 

RN é exercida efetivamente? Esses questionamentos me rondaram em toda minha 

                                                             
5 Os conselhos escolares foram criados pela LDB 9.394/96, como princípio de garantia da gestão 

democrática nas escolas. de acordo com Cabral Neto de Dublante (2017), principalmente a partir décadas de 
1980 e 1990, “ a escola passou a ser compreendida como uma instituição em que os aspectos sociais, culturais, 
políticos e econômicos permeiam o seu desenvolvimento, não devendo as decisões educativas ficar restritas a 
um pequeno grupo. Com isso, a construção do projeto de escola democrática, incorporou novos atores sociais: 
professores, alunos, pais e a comunidade, além dos que estavam em sua gestão, possibilitando uma nova forma 
de compartilhamento das decisões” (CABRAL NETO, DUBLANTE, 1997, p.89) 
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experiência como professor e nutriu esse estudo que realizei com a pesquisa cujos 

resultados apresento nessa dissertação.  

Agora, vejamos como foi meu encontro com a escola que veio a se constituir 

no lugar em que se localiza o nosso objeto de estudo, ou seja, meu encontro com a 

Escola Estadual de referência do Agreste Potiguar.   

 

2.1. O encontro com a Escola Estadual Rosa Pignataro 

 

Todo o processo educacional formativo que vivenciei me aproximou da busca 

pela participação, especialmente a dos estudantes, na construção de uma escola 

democrática. Nessa perspectiva, Noronha (2010) considera “há um sujeito informado 

historicamente que se relaciona com o objeto construindo-o e sendo, ao mesmo 

tempo, construído nesse processo” (p.157), dessa forma entendo que o desejo de 

estudar a participação dos estudantes na gestão da escola já estava em mim, 

fortalecendo a minha conduta na construção do conhecimento.  

Essa construção dialética em que eu e o objeto fomos elaborando-nos 

mutuamente, tenha nutrido a pesquisa no sentido de se problematizar a escola 

enquanto uma instituição, onde a relação entre alunos e gestores, carregue em si a 

possibilidade em que o ensinar e o aprender se constituam em uma composição 

mútua e participativa.  

Mas, no que diz respeito ao meu encontro com a Escola Estadual Rosa 

Pignataro posso afirmar que essa vereda se iniciou quando me tornei professor da 

Educação Básica, ao ser aprovado no concurso público da Rede Estadual de Ensino 

do Rio Grande do Norte, no ano de 2007, onde foi lotado na Escola Estadual Edmundo 

Neves do Nascimento, localizada no Município de Lagoa Salgada/RN. Essa unidade 

de ensino pertence a 3ª Diretoria Regional de Educação e Cultura – DIREC, que se 

situa na cidade de Nova Cruz/RN. 

Essa primeira experiência profissional, me possibilitou o acesso a várias 

experiências e eventos das escolas da Região do Trairi, como feiras de conhecimento, 

semanas culturais e reuniões de formação continuada, muitos destes realizados na 

Cidade de Nova Cruz/RN. Assim, esse município ficou marcada em minha trajetória 

profissional, como polo da organização da educação na região.  

Os encontros/reuniões proporcionados pela 3ª DIREC, cujo público eram os 

professores da rede, sempre tinham apresentações culturais, relatos de experiências 
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educacionais exitosas ou propostas de projeto da Secretaria Estadual de Educação e 

Cultura do Rio Grande do Norte – SEEC/RN, voltados às escolas pertencentes a 

regional.  

Algumas escolas possuíam o perfil de determinado projeto, outras não se 

enquadravam por algum aspecto: modalidade de ensino, localização, entre outros, 

porém, uma sempre se destacava por receber os projetos e desenvolver atividades 

diversificadas, era a Escola Estadual Rosa Pignataro. Essa unidade de ensino se 

situava na cidade de Nova Cruz.  

Durante os dez anos (2007 a 2017) em que fui professor da educação básica 

da rede estadual de ensino, todos os eventos realizados pela 3ª DIREC estavam 

marcados pela presença da Escola Estadual Rosa Pignataro, por apresentar suas 

atividades culturais como dança, teatro ou canto; ou apresentando projetos 

desenvolvidos na escola e até nos jogos escolares da regional a escola era destaque, 

porque obtinha os melhores resultados. 

Isso me deixava inquieto, questionava como ocorriam os processos 

educacionais daquela escola, como os alunos eram incluídos nos processos 

pedagógicos e políticos e se tudo aquilo que se apresentava era resultado de uma 

escola que proporcionava aos seus alunos participação em todos os aspectos da 

gestão escolar, principalmente nos processos decisórios da organização política e 

pedagógica da escola.  

Além disso, ocupava-me de pensar sobre quais os espaços de relação entre 

alunos e gestão escolar que proporcionavam o diálogo e construção coletiva naquela 

escola. Essas inquietações e vontade de saber, que me acompanharam durante toda 

a minha jornada profissional, desaguou na elaboração de um projeto de pesquisa, que 

submeti ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN – PPGEd/UFRN, no 

ano de 2017, objetivando o ingresso no curso de mestrado. 

Apresentei como projeto de dissertação: Um estudo sobre a participação dos 

estudantes na gestão da Escola Estadual Rosa Pignataro. Nessa seleção obtive 

aprovação para a turma de 2018 e o Programa designou o Professor Dr. Walter 

Pinheiro Barbosa Junior, para orientar a pesquisa a ser realizada.  

Com a aprovação foram criadas as condições para que eu estudasse a escola 

que me inquietava intelectual e profissionalmente. O projeto já indicava o lugar onde 

a pesquisa iria se desenvolver: a Escola Estadual Rosa Pignataro, em Nova Cruz. 

Assim, me foi dada a oportunidade de observar as práticas desenvolvidas naquela 
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escola e se essas práticas respondiam com meus questionamentos sobre 

democracia, participação e gestão escolar.  

Assim, assumi o compromisso de buscar entender e apresentar as formas e 

espaços que possibilitavam a participação dos estudantes e quais as implicações 

dessa participação na direção política e pedagógica da gestão dessa escola. 

Mas, para realizar a pesquisa era necessário construir as trilhas, ou seja, os 

caminhos que produziram os dados e as informações necessárias à produção do 

conhecimento que eu objetivava. Assim, os convidamos a junto conosco se aproximar 

dos modos como essas trilhas foram construídas.  

 

2.2. Trilhas percorridas no percurso da pesquisa 

 

Mesmo tendo apresentado o projeto de pesquisa, foram nas primeiras 

orientações com o orientador que iniciamos a organização do trabalho a ser realizado, 

pois foi nesse início da pesquisa que começamos a refletir sobre o objeto de estudo, 

a pergunta que orientaria a pesquisa e os objetivos. Com essas definições provisórias 

trabalhamos a construção das trilhas no percurso da pesquisa.   

Sertania como abordagem, já sinalizava que existiam as trilhas e os trilhos. 

Os trilhos convidam a fazer a pesquisa dentro de um certo padrão de produção da 

ciência, com objeto, objetivos definidos e uma hipótese. Esse padrão convida o 

pesquisador a percorrer trilhos, que invariavelmente conduzem a dois caminhos: 

refutar ou confirmar a hipótese.  

Hipótese é uma palavra grega e significa, sob proposição. Essa proposição 

mesmo que temporária conduz o pesquisador a percorrer os trilhos. Enquanto a 

perspectiva Sertânica convida o pesquisador a construir trilhas, orientando-se por uma 

pergunta e reconhecendo que o processo de construção do conhecimento acontece 

dentro de uma vastidão de possiblidades, que o objeto tende a sofrer modificações 

inesperadas, como foi o nosso caso, em que a escola estudada deixou de ter três 

turnos e passou a ser de tempo integral, ocasionando mudanças estruturais na 

instituição que desdobrou fortemente sobre o objeto de estudo dessa dissertação, 

exigindo uma reorganização das estratégias de realização da pesquisa.  

As mudanças inesperadas da política de reorganização do Ensino Médio, 

foram assimiladas no curso da pesquisa, porque as categorias que sustentam sertania 

nos possibilitou incorporar e trabalhar com as mudanças durante o processo de 
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construção do trabalho, uma vez que quando assumimos vastidão e itinerância 

enquanto categorias, ou seja, modos de operar o conhecimento assumíamos que o 

campo de pesquisa como o próprio objeto de estudo resguardavam em si múltiplas 

possiblidades, que poderiam se manifestar a qualquer momento durante o processo 

de realização dos estudos.  

Quando estamos abertos a construir trilhas, nos deparamos com veredas 

pouco percorridas, como os caminhos percorridos nos corredores e salas de aula do 

Centro de Educação da UFRN – CE/UFRN, conversando com outros pesquisadores 

e outros professores, que me foi muito valoroso, provocando uma transformação na 

minha formação enquanto pesquisador de fenômenos sociais e, especialmente, como 

professor.  

O contato com os professores do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UFRN – PPGEd/UFRN e as obras de autores da área de políticas educacionais 

que me foram apresentadas, enriqueceram meu repertório e ampliaram a minha 

percepção sobre os processos socioeconômicos que fundamentam nossa 

convivência social, a educação e educação escolar. 

Além disso, a literatura que amplia e aprofunda nossa compreensão sobre o 

mundo, pois elas cumprem, entre outras, a tarefa de nos apresentar o mundo a partir 

da ótica dos autores, foi a fonte que me permitiu entender que o modo como os 

segmentos da comunidade escolar se comportam, se articula com os interesses e 

conflitos existente entre as classes sociais do Brasil, uma vez que se por um lado as 

elites brasileiras se empenharam para que o povo brasileiro não fosse protagonista 

da sua história; por outro lado, a pesquisa me permitiu entender que existe uma prática 

de gestão das unidades de ensino que exclui os estudantes do protagonismo da 

gestão política e pedagógica da escola onde estão matriculados.  

Entender essa relação entre os conflitos sociais e a gestão das escolas 

públicas, pode nos possibilitar a compreensão das formas de organização da gestão 

política e pedagógica, especialmente o lugar que se reserva à participação dos 

estudantes na vida cotidiana das escolas públicas do Rio Grande do Norte.    

Construindo as trilhas no curso da pesquisa, se fez necessário refletirmos e 

formularmos uma concepção de gestão que nos permitisse caminhar no sentido de 

lançar luz sobre a participação ativa dos estudantes nas decisões políticas e 

pedagógicas da Escola Estadual de Tempo Integral Rosa Pignataro.  

Nesse sentido, passamos a assumir a gestão enquanto um processo em que 

as pessoas que constituem os segmentos da comunidade escolar organizadas 
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politicamente, trabalham as condições materiais e financeiras que disponibilizam para 

possibilitar que todos os estudantes e servidores possam estudar e aprender.  

A gestão deve preconizar a participação da comunidade no processo de 

decisão e execução das ações que irão construir os processos pedagógicos e políticos 

da escola. Um processo não deve substituir ou eliminar o outro, na perspectiva 

democrática toda a comunidade deve compor esse momento de poder dentro da 

escola (PARO,2016). Falar em partilha de poder de decisão na escola ainda é um 

tema que incomoda, alguns ainda detém o caráter autoritário que perdurou por 

algumas décadas na educação brasileira, mesmo com leis, teorias e debates, ainda 

se encontra resistência em construir uma escola democrática, muitas das vezes 

porque, segundo PARO (2016) 

 

Parece permanentemente desconsiderada por educadores que, a partir do 
contato com concepções teóricas que enfatizam a necessidade de uma 
prática social e escolar pautada por relações não autoritárias, assimilam o 
discurso mas não exercitam a prática democrática correspondente” (PARO, 
2019. p.24)   

 

Vencer o autoritarismo na gestão da escola pública é uma missão de todos que 

a fazem parte, produzir um ambiente democrático e que fomente o aprendizado dos 

discentes, requer a mobilização de vários setores que formam a escola, desde a 

merendeira, passando pela secretaria da escola e pelo planejamento da aula do 

professor, até a conduta do aluno em sala de aula. Superar nesses setores a atuação 

autoritária é, também, superar práticas sociais autoritárias, Paro (2016, p.26) 

considera que “É aí, na prática escolar cotidiana, que precisam ser enfrentados os 

determinantes mais imediatos do autoritarismo como manifestação, num espaço 

restrito, dos determinantes estruturais mais amplos da sociedade. ” Portanto tornar a 

escola participativa é contribuir para a formação de uma sociedade mais democrática, 

a partir da participação dos atores da comunidade nas decisões da escola há um 

processo formativo que terá reflexo na atuação em sociedade, Cabral Neto e Dublante 

(2017), consideram que  

 

ao se pensar na concretização da gestão democrática na escola, 
consideramos que ela se constitui  em um processo de formação de sujeitos 
capazes de  atuar politicamente em seu cotidiano, problematizando sobre as 
condições de funcionamento da escola, refletindo sobre as dificuldades 
existentes e propondo as soluções necessárias para a melhoria do que se 
apresenta. Dessa forma, a participação de todos os seguimentos torna-se 
importante para mudar a correlação de forças que se faz presente nas 
instituições educacionais [...]. (CABRAL NETO, DUBLANTE, 2017, p.89) 
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Logo, para a efetivação da gestão democrática nas escolas públicas, deve 

ocorrer a ocupação, pelos segmentos da comunidade escolar, dos espaços 

destinados a deliberação e debate, tais como o conselho escolar, a formulação do 

projeto político pedagógico, o conselho fiscal do caixa escolar, os grêmios estudantis, 

e demais espaços específicos produzidos por relações típicas de cada escola.  

Dessa forma, fazer parte de um desses espaços de participação é ter o controle 

(BORDENAVE, 1994) do processo de decisão diluído entre os membros e não apenas 

centrado nos dirigentes, quanto mais membros dessa comunidade controlam as 

decisões, mais se aproxima de uma realidade participativa. Bordenave (1994), faz 

uma relação entre o controle das decisões e o envolvimento dos membros nesse 

processo, o que resulta uma “escala de grau de controle dos membros sobre as 

decisões” (p.30), assim, para o autor, o menor grau de participação é o de informação, 

onde: 

 

Os dirigentes informamos membros da organização sobre as decisões já 
tomadas. Por porco que pareça, isso já constitui uma certa participação, pois 
não é infrequente o caso de autoridades não se darem sequer o trabalho de 
infromar seus subordinados” (BORDENAVE, 1994, p.31)  

 

Já o grau de maior de participação é a autogestão,  

 

Na qual o grupo determina seus objetivos, escolhe seus meios e estabelece 
os controles pertinentes, sem referência a uma autoridade externa. Na 
autogestão desaparece a diferença entre administradores e administrados, 
visto que nela ocorre a autoadministração” (BORDENAVE, 1994, p. 32-33) 

 

As relações estabelecidas dentro da instituição de ensino devem ser pautadas 

pela busca de uma maior participação dos membros no controle das decisões, o papel 

do diretor de escola não pode ser de um dirigente autoritário, bem como os 

representantes dos segmentos nos órgãos colegiados não deve ser apenas de escuta 

das decisões, o diálogo permanente em todos os temas que compõem a instituição 

escolar deve prevalecer. 

Dessa forma, cabe uma perguntar: quem são os gestores de uma escola? 

Conforme a concepção que formulamos e assumimos nessa dissertação todos os 

segmentos se constituem em gestores da escola, uma vez que nossa concepção não 

implica uma forma hierarquizada que tem uma ordem de organização partindo do 

Diretor(a) e Vice-Diretor(a), mas estabelece uma relação horizontal, em que todos os 
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segmentos são inseridos na gestão política e pedagógica da escola. Contudo, para 

efeito da pesquisa, elencamos o segmento dos estudantes para estudar, uma vez que 

são eles os que sofreram influência direto dessa organização política e pedagógica 

da escola. 

Esse entendimento de gestão desdobrou na concepção de Relação. Esse 

conceito, também nutriu nossa pesquisa. Entendo que a escola, por ser uma 

instituição da sociedade humana, é carregada de relações entre diferentes pessoas, 

entre pensamentos e posicionamentos variados, e compreender os resultados dessas 

relações é compreender o rumo da escola, é entender o caminho que a escola constrói 

e segue.  

Freire (1967) faz uma reflexão sobre o conceito de relação, busquei me 

aproximar dessa reflexão para fazer um paralelo entre o que o autor formulou, tendo 

como base a sociedade e as relações entre discentes e equipe gestora da escola 

estudada.  

A princípio, Freire (1967) faz a seguinte afirmação:  

 

[...] partimos de que o homem, ser de relação e não só de contatos, não 
apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo resulta de 
sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relação que é. (FREIRE, 
1967, p.39) 

 

  Considerando que o ser humano se constitui em um ente de relações, 

podemos pensar que no ambiente escolar essas relações estabelecidas entre os que 

compõem a comunidade são plurais e diversificadas, tendo em vista o tempo 

disponível para o convívio na unidade de ensino.   

Durante as observações que realizamos na escola estudada, percebemos que 

a escola de tempo integral, por ter um tempo estendido proporciona mais oportunidade 

de conexões e relações entre as pessoas dos diversos segmentos.  

Tendo compreendido esse arcabouço teórico que acabamos de apresentar, 

como as concepções de gestão e relação, produtos dos estudos, dados e informações 

garimpados no campo de pesquisa, vamos passar a expor o processo em que 

imergimos, por meio da pesquisa, no campo de estudo.  

Do ponto de vista empírico, a pesquisa teve início com visitas à escola cuja 

finalidade foi a de explorar o campo de pesquisa, de visualizar, sentir, experimentar o 

local onde seria desenvolvido nosso estudo. Se apropriar do ambiente para poder 
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entender as relações próprias estabelecidas pelos elementos que o compõem. Isso 

facilitaria a produção das ferramentas de construção de dados e informações. 

Na primeira visita como pesquisador6, realizada no mês de setembro de 2018, 

fui surpreendido com um fato novo: a escola havia passado por uma transformação 

profunda, pois ao deixar de ser a Escola Estadual Rosa Pignataro e passar a ser a 

Escola Estadual de tempo Integral Rosa Pignataro, essa instituição sofreu uma 

transformação em todos os processos de gestão e de organização pedagógica.  

Com a implantação do regime de tempo integral, a escola passa a oferecer 

apenas o ensino médio, deixando de ofertar o ensino fundamental anos finais e a 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos.  

Além do Ensino Médio, a escola também passou a ofertar o Ensino Médio 

Técnico, com os cursos de técnico em manutenção e suporte à informática, ambos 

em tempo integral. 

Essa transformação pela qual passou a escola resultou na queda brusca de 

alunos matriculados, uma vez que, segundo o censo escolar, em 2017 a escola tinha 

uma matricula inicial de 1.168 alunos, distribuídos entre os três turnos, e passa a 

apenas 300 em 2018 (Grifo nosso), trataremos com mais detalhes sobre esses 

números no gráfico 01 do capitulo 4. Quando tomamos conhecimento desses números 

ficamos profundamente impactados, pois a primeira questão que nos veio a 

consciência foi perguntar: para onde foram os 868 estudantes, que deixaram de existir 

no número de matriculados nesta escola? Mesmo com a indignação do número de 

alunos excluídos, a busca por saber onde estão e quais os critérios para esse 

processo de escolha/exclusão consumiria muito tempo e poderíamos perder o foco do 

objeto de estudo, porém, ressaltamos que isso é fato que merece um aprofundamento 

em uma outra oportunidade de estudo, quem sabe a nível de doutorado, uma vez que 

tal fato deve estar sendo reproduzido em todas as escolas que implantaram a 

educação de tempo integral no Rio Grande do Norte. 

As escolas de tempo integral na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do 

Norte, entre elas a Escola Estadual Rosa Pignataro, receberam apoio para a 

implantação do modelo de educação integral do Instituto de Corresponsabilidade da 

Educação – ICE, que a partir de oito cadernos de formação, com temas sobre 

organização pedagógica e ações da gestão, até a distribuição de aulas e formação 

                                                             
6 Como professor de rede estadual de ensino já conhecia a escola e sabia dos níveis e modalidades de 

ensino ali ofertados, bem como da referência que a mesmo possui na circunscrição da 3ª DIREC.  
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continuada para a equipe, nortearam a organização pedagógica e os processos de 

gestão que a escola deve seguir.  

Com tais mudanças ocorridas com a implantação do novo modelo, há 

modificações nas relações entre aluno e gestão, o que despertou inquietação durante 

as visitas.  

E as surpresas não aparavam de emergir no campo de estudo da minha 

pesquisa, pois se por um lado a escola parecia ter sido condensada, por outro lado 

percebíamos que a escola com o novo modelo apresentava outros espaços de 

diálogo.  

O modelo do ICE, chamado de Escola da Escolha, se pauta no protagonismo 

do aluno, proporcionando no imediato, uma atuação maior dos discentes nos 

processos de organização da escola, consequentemente, provoca no corpo discente 

o movimento de participação na produção da escola. 

O modelo, que será mais explicado no capítulo quatro, promete aproximar o 

aluno do processo de administração da escola, delegando aos discentes poderes que 

não se tinha no modelo de gestão anterior da EERP.  

Após o primeiro susto e descoberta de que a escola tinha sofrido a 

transformação rápida, passando a se constituir em uma Escola de Tempo Integral e 

reduzindo a oferta à etapa do Ensino Médio, foi possível identificar que entre os 

aspectos introduzidos na escola pelo modelo proposto pelo ICE, o Conselho de 

Representantes de Turma - CRT, os Clubes de Protagonismos e as Disciplinas 

Eletivas se constituíram nos espaços que possibilitam uma  participação ativa dos 

estudantes em dimensões políticas e pedagógicas na escola.  

Dessa forma, concentramos a pesquisa sobre esses três espaços, para 

compreender quais os resultados que eles efetivamente possuem no que diz respeito 

a possibilitar ou não a participação ativa dos estudantes na gestão política e 

pedagógica da escola. 

Seguindo na exposição dos caminhos que percorremos na pesquisa e no intuito 

de responder à pergunta de partida, busquei referências para pensar as estratégias e 

técnicas de construção dos dados e informações, procurando traçar as trilhas a serem 

percorridos.  

Agora estávamos imersos em uma escola com novos espaços de participação 

e inserção dos estudantes na gestão política e pedagógica dessa unidade de ensino.  

Assim, foi que para compreender a atuação e organização do CRT realizamos uma 
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pesquisa documental, inicialmente acessamos o cronograma, as pautas e as atas das 

reuniões do CRT no ano de 2019. 

Além desses instrumentos, foi possível trabalhar com um grupo colaborativo 

composto pelos líderes e vice-líderes de cada turma da escola, o que permitiu analisar 

como esses representantes de turma compreendem a sua função no arcabouço da 

escola. 

O grupo colaborativo permitiu que os componentes do CRT discutissem sobre 

temas pertinentes a atuação como representante de turma e proporcionou uma 

reflexão sobre o seu papel na organização da escola, fornecendo informações e dados 

preciosos para que entendêssemos como os estudantes compreendem o conceito de 

participação e de gestão. 

Antes de reunir o grupo colaborativo, foi preciso organizar um roteiro 

(apêndice 06) com questões de estudo e perguntas norteadoras, para estimular o 

debate entre os participantes. Com o roteiro em mãos, informamos a gestão da escola 

que seria realizado a técnica com o CRT, a mesma não se opôs a realização.  

A entrevista com o grupo colaborativo foi realizado no dia 08 de agosto de 

2019, numa quinta-feira, dia em que o CRT ocorria semanalmente, na ocasião 

estavam presentes 16 representantes de turmas, os representantes da 3ª série ‘A’ não 

estavam presentes na escola neste dia. A sala onde ocorreu a realização da técnica 

foi organizada com cadeiras formando um círculo ao redor de uma mesa que continha 

o gravador, aparelho utilizado para registrar todo o debate, que depois serviria para 

análise dos dados. A dinâmica da técnica consistia em realizar a pergunta norteadora 

e esperar a resposta do grupo, de forma espontânea e com o mínimo de intervenção 

no processo de argumentação dos representantes. Além da gravação, anotações 

foram feitas, destacando a forma de cada representante se postava perante as 

perguntas, bem como a forma como se comunicação entre si, concordando ou 

discordando da opinião ou posicionamento do seu colega.   

Após cerca de quarenta minutos de debate, onde conseguimos disparar 

quase todas as questões planejadas no roteiro, verificamos que o debate tinha 

atendido o objetivo proposto e foi encerrado o processo. A gravação e as anotações 

foram analisadas, a princípio a gravação foi ouvida, fazendo anotações sobre as 

respostas dadas, destacando as relações feitas pelos representantes, bem como 

buscando analisar o seu entendimento sobre o processo de gestão que estava em 

curso na escola. Essas análises serão descritas com mais detalhes do capítulo quatro. 
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Ainda com foco na construção dos dados e informações provenientes dos 

discentes, foi elaborado um instrumento de construção de dados, questionário, com 

questões abertas e fechadas, tendo como temas: participação, representação, 

atuação na organização da escola, além de perguntas que permitiu traçar um perfil 

socioeconômico dos estudantes. 

A utilização do questionário (Apêndice 05), como ferramenta de construção 

de dados permitiu compreender o entendimento dos alunos sobre o processo de 

implantação da educação de tempo integral na escola, bem como verificar o perfil do 

aluno, além de construir dados para saber sobre a participação desse aluno na gestão 

da escola, para aplicação do questionário foram escolhidos, de forma aleatória, 30 

alunos sendo 10 alunos da 1ª série, 10 alunos da 2ª série e 10 alunos da 3ª série do 

Ensino Médio.  

Para efeito de aplicação do questionário solicitamos a direção da escola a 

reserva de uma sala de aula para aplicação do questionário, onde na ocasião foi 

explicado o processo de aplicação, objetivo do questionário, a duração da aplicação 

e os princípios éticos que seguimos com o sigilo dos dados e responsabilidade 

enquanto ao uso dos mesmo para a produção acadêmica dessa dissertação. Com a 

anuência da direção da escola, reunimos os alunos em uma sala de aula, para 

apresentar o objetivo da pesquisa que estava sendo realizada na escola, bem como 

a importância de responder o questionário de forma verdadeira.  

Após a conversa inicial, foi distribuída a declaração de sigilo ético-científico, 

assinado por mim, a todos os alunos,(apêndice 03), onde comprometo-me em 

proteger as informações e as utilizar apenas na escrita desta dissertação. Logo em 

seguida, foi distribuído os questionários aos alunos, onde os mesmos levaram cerca 

de 50 minutos para responderem as indagações propostas. 

O questionário foi formulado contendo questões abertas e fechadas, que 

foram divididas em: Identificação dos Aluno, Blocos 1, 2, 3, 4 e 5. Na identificação, o 

aluno indicava, nome, idade, sexo, se declarava com relação a sua cor e revelava o 

bairro onde residia. O bloco 1 denominado de trajetória escolar: continha perguntas 

sobre data de ingresso na escola, série ou ano de ingresso, se já tem histórico de 

repetência. No bloco 2: escola: as questões foram organizadas com respostas 

fechadas, onde o aluno escolhia o nível satisfação (muito ruim, ruim, razoável, bom e 

muito bom) com relação aos seus colegas, professores, direção da escola, 

coordenação pedagogia, funcionários e representantes de turmas, outro questão 

buscava saber o nível de concordância (discordo totalmente, discordo, concordo, 
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concordo totalmente) dos alunos quando indagados se a escola é o lugar onde: me 

sinto como um estranho, faço amigos facilmente, me sinto à vontade, faço parte da 

organização pedagógica, contribuo para as decisões tomadas pela direção, me sinto 

solitário, vou porque sou obrigado, sinto representado pelo representante de turma, 

aprende a participar na comunidade onde resido, aprende a raciocinar e aprendo a 

escrever textos.  

Outro questionamento deste bloco foi com relação a classificação de alguns 

aspectos da escola: organização pedagógica, participação dos alunos nas decisões 

da gestão, regras de convivência, práticas em sala de aula, direção, coordenação, 

funcionários em geral, qualidade de ensino, metodologias utilizadas pelos 

professores, os combinados em sala de aula, as disciplinas eletivas e os clubes, 

cantina/refeitório. Para este questionamento solicitávamos que os alunos 

classificassem como muito ruim, ruim, razoável, bom e muito bom, os seguintes 

tópicos. Este bloco 2 finaliza com uma questão onde indaga sobre se as práticas 

políticas e sociais da sua escola são melhores ou piores que as escolas de seus 

colegas, e outra questão sobre a importância do representante de turma para a 

organização da escola.   

O bloco 3: trata da sala de aula, busca construir dados sobre as práticas em 

sala de aula. Para este bloco os alunos assinalam: nunca, em algumas aulas, na 

maioria das aulas e em todas das aulas. Considerando essas alternativas a primeira 

indagação do bloco 3, foi: com que frequência essas coisas acontecem em suas aulas 

nesta escola, tendo os seguintes itens: os professores e os alunos conversam o tempo 

todo, há barulho e desordem na sala de aula, os alunos prestam atenção ao professor 

e dão sua opinião, os alunos prestam atenção às perguntas feitas pelos colegas, os 

alunos não conseguem estudar direito, pelo barulho, os alunos respeitam as regras 

de convivência da escola, os alunos procuram o professor quando precisam de ajuda.  

Outra pergunta, tendo como resposta assinalar: nunca, algumas vezes, na 

maioria das vezes e todas as vezes, os alunos foram indagados sobre o seu 

comportamento em sala de aula, contendo os seguintes itens: acompanho a matéria 

exposta pelo professor, o professor nos cobra sempre o trabalho escolar, fico à 

vontade para fazer perguntas, não precisamos ser cobrados pelo trabalho escolar, 

converso com os colegas durante as aulas, discutimos a avaliação realizada pelo 

professor, realizo as atividades que são elaboradas pela turma.  

O bloco 4: centrou nos professores, continha uma questão: considerando a 

maioria de seus professores, você percebe que eles? Considerando essa pergunta os 
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alunos deveriam assinalar: nunca, algumas vezes e frequentemente, para os 

seguintes itens: incentivam os alunos a melhorar, estão disponíveis para esclarecer 

as dúvidas dos alunos, dão oportunidade aos alunos para exporem opiniões nas 

aulas, entendem e aceitam as opiniões, continuam a explicar até que todos entendam 

a matéria, mostram interesse pelo aprendizado de todos os alunos, organizam bem a 

apresentação das matérias, realizam uma avaliação justa, variam a maneira de 

apresentar/expor as matérias, organizam passeios, projetos, jogos ou outras 

atividades. 

No último bloco, o de número 5: focado na família e na casa dos alunos, 

iniciamos com o seguinte questionamento: com que frequência seus pais ou 

responsáveis conversam com você sobre, dessa forma, os alunos deveriam assinalar: 

nunca, raramente, quase sempre e sempre, para os seguintes itens: questões 

políticas e sociais, livros, filmes ou programas de tv, sua escola, seus estudos, sua 

futura profissão, vestibular, participação na comunidade (associações, grupos de 

igreja, partido políticos). Esse bloco finaliza questionando de quem foi a decisão se 

matricular na escola campo de pesquisa, e indaga sobre o grau de escolaridade do 

pai, mãe ou responsável. 

O uso do questionário foi de extrema importância para coletar informações 

que comporão o perfil do aluno que frequenta a escola campo de pesquisa, além de 

auxiliar no entendimento sobre os processos de gestão desenvolvidos na escola.  

As respostas obtidas foram tabulação em planilha de Excel, logo depois dos 

dados organizados na planilha, iniciou-se um processo de análise dos dados para 

pensar a melhor forma de expô-los, de maneira que contribuíssem para o 

entendimento do objeto pesquisado 

Os resultados obtidos com a aplicação do questionário encontram-se 

apresentados e analisados no capítulo 4, intitulado: Os espaços e formas de 

participação dos estudantes na gestão política e pedagógica da Escola Estadual de 

Tempo integral Rosa Pignataro, neste capitulo apresentamos os resultados em forma 

de gráficos que permitem uma melhor visualização dos resultados obtidos.  

Com a equipe gestora da escola foi realizada uma entrevista individualizada 

com o gestor, o vice-gestor e a coordenadora pedagógica, no intuito de nos 

aproximarmos das suas compreensões sobre participação dos estudantes na gestão 

política e pedagógica da escola, além de buscar dos entrevistados as principais 

diferenças desse novo modelo de escola que estava sendo implantado. 
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As técnicas, estratégias e aplicação dos instrumentos de pesquisa, 

implicavam em viagem rumo à escola campo, trilhada pelos caminhos do Agreste 

Potiguar, que permitia uma revisita a essa linda região, no verde da caatinga e no 

amarronzado das águas baldeadas dos açudes. Essa paisagem me inspirava e me 

nutria para produzir esse estudo. 

Convido agora, a nos acompanhar em uma reflexão que faço a partir dos 

autores que iniciaram a implantação do modelo de escola pública de tempo integral. 

Não será uma visita aos primórdios da organização escolar no Brasil, mas uma análise 

sobre ações que foram implantadas e obtiveram êxito, em um período e em um 

determinado espaço, mas, que não foram ampliadas para o restante do país. 
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3. PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO 
INTEGRAL – EMTI NO BRASIL 

 

Para compreender o cenário em que desenvolvemos a pesquisa, é importante 

retomar a organização do pensamento neoliberal, buscado compreender chega e é 

implantado em nosso território e, como essas ideias econômicas e sociais 

influenciaram na organização da nossa educação escolar. 

Durante a segunda metade do Século XX, houve uma intensa produção 

intelectual sobre o conceito de participação nas teorias democráticas modernas, uma 

vez que com o fim da Segunda Guerra Mundial, um novo cenário socioeconômico e 

político surge, com o aparecimento de novos estados, em decorrência do 

desaparecimento de outros, e, principalmente, com a disputa ideológica e financeira 

entre capitalismo e socialismo.  

Esses estudos buscavam entender qual o papel da participação da sociedade 

na organização política dos países e qual a contribuição dessa participação para a 

consolidação dos sistemas democráticos.  

A gestão das escolas no Brasil é resultado de conflitos políticos, 

socioeconômicos e ideológicos travados por décadas pelas classes dominantes e os 

componentes da comunidade escolar. A busca por uma maior participação na 

elaboração das políticas públicas educacionais e nos rumos da gestão da escola, que 

historicamente era restrita aos componentes do governo ou a pessoas indicadas por 

políticos influentes nos estados, até a década de 1990, foi o que impulsionou a luta 

por espaços de participação popular e de formas mais democráticas de escolha de 

gestores escolares.  

Cabe ressaltar que todo esse contexto deve ser analisado levando em 

consideração as forças políticas e socioeconômicas vivenciadas pelo país, 

principalmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Essa 

constituição caracteriza-se como um marco histórico para a democracia brasileira. 

Pois, ela é a primeira constituição que reconhece os povos indígenas como brasileiros 

e instaura entre outros a gestão democrática como um princípio constitucional.  

 Antes disso, as leis que organizavam a educação nacional, as Leis de 

Diretrizes e Bases, n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e a lei n. 5.692, de 11 de 

agosto de 1971, que trata da reorganização do primeiro e segundos graus, ambas 

aprovadas em um momento político instável, produziram pouco ou nenhum espaço 

de participação da população nos rumos da educação. Talvez, essas leis manifestem 
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uma das dimensões mais profundas da política implementada pela elite brasileira, que 

em nossa compreensão seria regular e evitar a inserção do povo brasileiro como 

protagonistas de sua história.  

De qualquer modo, compreendemos que as leis são produtos de 

acontecimentos históricos e elas evidenciam avanços e recuos na disputa política 

entre as classes sociais que se encontram em conflito no Brasil.  

Tais modificações foram bem mais marcantes no cenário nacional a partir da 

década de 1990, nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), 

ações como privatizações de estatais, abertura do mercado nacional a empresas 

multinacionais e “diminuição do Estado” corroboravam com as imposições externas.  

É nesse contexto que é construída a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, n. 9.493, de 20 de dezembro de 1996, que além de agregar em seu texto os 

anseios do pensamento neoliberal e dos organismos internacionais, também trazia o 

resultado dos debates realizados por educadores, iniciado antes mesmo da aprovação 

da constituição de 1988. 

A ideologia impregnada nos acordos políticos e econômicos que culminaram 

no texto da Constituição Federal de 1988 é resultado de um embate sobre qual modelo 

de democracia seria implantado no território nacional que atendesse os anseios de 

uma sociedade que buscava uma maior participação democrática nos rumos do país 

e a uma elite financeira que não poderia ficar de fora do poder.   

Para isso, ficou determinado em seu artigo 1º que “a República Federativa do 

Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito” (BRASIL, 1988). 

Porém, o que entendemos por Estado Democrático de Direito e como essa 

definição contribuiria para construção das condições de participação democrática da 

sociedade brasileira? Na análise de Silva (1988), o Estado Democrático de Direito 

vem de uma discussão sobre o Estado de Direito, que por sua vez surgiu como 

expressão jurídica da democracia liberal.  

O neoliberalismo, que surge logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, 

como uma corrente teórica, que iniciou uma propagação de ideias sobre uma nova 

forma de atuação dos estados, que tinham como principal contraponto a política do 

keynesianismo, New Deal e o estado de bem-estar europeu.  

O texto que marca essa teoria é “O Caminho da servidão”, de Friedrich Hayek, 

publicado em 1944. Nele o autor discorre sobre o papel maléfico da intervenção estatal 
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e como isso consistia em uma ameaça mortal a liberdade econômica e política de um 

país.  

O que Hayek (1944) postulava deu origem ao neoliberalismo, que tinha como 

proposito “combater o keynesianismo e o solidarismo reinantes e preparar as bases 

para um outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro” (ANDERSON, 

2008, p.09).  

O neoliberalismo buscava reativar o poder econômico perdido com a grande 

crise ocorrida em 1973, quando todo o mundo capitalista avançado caiu numa longa 

recessão. Hayek credita toda a culpa da crise ao  

 

Poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, do 
movimento operário, que havia corroído as bases de acumulação capitalista 
com suas pressões reivindicativas sobre os salários e com a sua pressão 
parasitária para que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais 
(ANDERSON, 2008, p.10). 

 

Com esse cenário, os postulados de Hayek (1944) e da Sociedade de Mont 

Pèlerin — grupo de teóricos que assistiam e municiavam as teorias do neoliberalismo 

— ganham força e os governos buscam pôr em prática a política neoliberal, como 

remédio para essa decadência do capitalismo.  

A proposta era clara: “manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de 

romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os 

gastos sociais e nas intervenções econômicas” (ANDERSON, 2008, p.11). 

Porém, as propostas de implantação das políticas neoliberais não ocorreram 

rapidamente, apenas no final da década de 1970, com a eleição de Margareth 

Thatcher na Inglaterra, houve a primeira oportunidade de pôr em prática o programa 

neoliberal em um país de capitalismo avançado.  

Logo após, em 1980, Reagan é eleito presidente dos EUA, e na Alemanha, 

1982, Khol chega ao poder, ambos com ações governamentais neoliberais. No norte 

da Europa, vários países foram tomados por uma coalizão direitista, o que consolida 

o pensamento Neoliberal. 

Os governos neoliberais colocaram em prática o pacote ideário de Hayek,  na 

Inglaterra, onde Thatcher inicia com a elevação das taxas de juros, baixa drástica dos 

impostos sobre os rendimentos altos, abolição dos controles sobre os fluxos 

financeiros, criação de níveis de desempregos massivos, repressão as greves, nova 

legislação anti-sindical e corte de gastos sociais (ANDERSON, 2008), culminado num 



52 
 

programa de privatizações, o que ficou conhecida como uma das experiências mais 

radiais do neoliberalismo, atrás apenas da Nova Zelândia, onde houve o desmonte do 

estado de bem-estar. 

Sobre a implementação do neoliberalismo, analisando se tais práticas 

atingiram os resultados esperados, verifica-se que há um paradoxo, uma vez que o 

escopo dessa política, que era consolidar as altas taxas de crescimento estáveis, 

reanimando o capitalismo mundial avançado, não foi alcançado (ANDERSON, 2008) 

Um dos aspectos que contribuíram para esse insucesso foi a baixa taxa de 

investimento no capital produtivo e o grande volume de negociação de capital 

especulativo, facilitado pela desregulamentação financeira, o que permitia as 

transações de grandes volumes monetários.  

Esse movimento atraiu o interesse do mercado, que deixa de lado os 

investimentos nos parques produtivos. Outro aspecto que não logrou êxito no sistema 

neoliberal foi a diminuição dos gastos sociais, que foi constatado ao longo do período 

de desenvolvimento das políticas neoliberais, um aumento absoluto proporcional dos 

gastos sociais.  

Anderson (2008) aponta que isso se deu por dois motivos: “o aumento dos 

gastos sociais com o desemprego, que custaram bilhões ao Estado, e o aumento 

demográfico dos aposentados na população, que levou o Estado a gastar outros 

bilhões com pensões” (p. 16). 

Na América Latina, a implantação do neoliberalismo se deu de forma 

diferenciada, uma vez que, algumas das práticas que caracteriza o modelo capitalista 

implantado na Europa e nos Estados Unidos da América no final da década de 1970, 

já tinham sido postos em práticas em países como Chile, Bolívia, Argentina e Peru 

durante as décadas de 1970 e 1980.  

Em governos onde o caráter autoritário predominava, as privatizações e a 

desregulamentação monetária, como no Chile de Pinochet (1973 – 1990), já estavam 

em processo avançado, bem como a diminuição de gastos sociais e o desemprego 

massivo em países como Argentina e Peru. 

No Brasil, não foi diferente dos vizinhos de continente. As ações de 

dilapidação do Estado brasileiro (ineficácia do serviço público, desemprego massivo, 

desvalorização da moeda nacional e altas taxas de juros) que culminaria na 

implantação do ideário neoliberal, foram iniciadas durante o período dos governos 

militares. Mesmo que seja contraditório, aqui no Brasil o liberalismo traz um ranço de 

autoritarismo. O desmonte do governo, segue na gestão de José Sarney (1985 – 
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1990) e de Fernando Collor (1990 – 1992) e  Itamar Franco (1992 – 1995), mesmo 

com algumas derrotas frente a organização da sociedade, como o Impeachment e a 

CPIs. 

Na realidade, o cenário estava pronto para que a implantação do projeto 

neoliberal brasileiro, consolidado no mandato de Fernando Henrique Cardozo, que, 

utilizando os argumentos de superinflação e de desesperança nas formas 

econômicas, sociais e políticas, propõe um novo modelo de organização dos serviços 

estatais e uma política de diminuição do Estado através das privatizações. 

No âmbito educacional, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em 20 de dezembro de 1996, torna evidente o embate entre “dois 

mundos cujo ideário é antagônico” (BRZEZINSKI, 2010, p. 185), o que fica evidente 

sobre o modelo de sociedade e de educação que seria colocado em prática no Brasil, 

de um lado o mundo real/vivido, que  

 

[...]é aquele que construído na luta dos educadores, travada desde os anos 
1980, para resistir e tentar modificar as práticas autoritárias de traçar políticas 
educacionais consentâneas com os interesses apenas dos que detêm o 
poder econômico e político em nosso país” (BRZEZINSKI, 2010, p. 187).  

 

E do outro lado o Mundo Oficial que é 

 
Aquele em que, com aporte nos princípios, políticas e práticas neoliberais, 
vem saudando a globalização excludente como sinal inquestionável de 
desenvolvimento sustentável, de modernidade, de qualidade de vida no 
planeta, reafirmando a parceria com elites dominadoras e com o capital 
estrangeiro que ditam normas para as políticas públicas brasileiras 
determinadas pelo Estado Mínimo Nacional (BRZEZINSKI, 2010, p. 187). 

 

Este embate que ficou evidente o não compromisso com a implantação 

imediata da gestão democrática, pois no texto final da Lei n. 9.394/1996, 

principalmente, em seu Artigo 14, quando deixa a cargo dos sistemas de ensino as 

definições das normas da gestão democrática, desde que sigam os princípios da 

participação da sociedade na gestão das escolas públicas, por meio dos conselhos 

escolares, que possuem a função de fiscalizar e deliberar sobre a organização 

pedagógica e política das escolas. Outro ponto que foi levado ao texto final da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 pelos representantes do mundo 

real/vivido, foram as que tratam da educação em tempo integral nas redes de ensino, 

iniciadas na década de 1950 por Anísio Teixeira, porém, não da forma que esses 

representantes queriam, como direito da população, porém, novamente, o texto deixa 

a cargo dos sistemas de ensino a implantação do Tempo Integral, como podemos 
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constatar no artigo 33, onde se define a ampliação progressiva do período de 

permanência dos estudantes nas escolas. Vejamos:   

 

A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 
trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período 
de permanência na escola.  
§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas 
de organização autorizadas nesta Lei.  
§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo 
integral, a critério dos sistemas de ensino (BRASIL, 1996). 

 

A ampliação da jornada escolar, passando para a educação em tempo 

integral, é contemplada no Plano Nacional de educação, aprovado em 2014, 

especificamente na meta 6, Nesta meta, o Estado brasileiro se compromete em ofertar 

educação em tempo integral em pelo menos 50% das escolas públicas do Brasil e 

atender 25% dos alunos matriculados na educação básica. 

No curso da nossa pesquisa, pensamos que é necessário refletir como esse 

o Tempo Integral na escola pública foi pensado e implantado no Brasil e, 

principalmente, como chega a Escola Estadual Rosa Pignataro, no Município de Nova 

Cruz, no Agreste Potiguar. 

Na busca pelas primeiras ações de escolas de tempo integral no Brasil, 

encontramos na história dois personagens da nossa educação, Anísio Teixeira (1900 

– 1971) e Darcy Ribeiro (1922 – 1997), que contribuíram formulando e agindo para a 

consolidação desse modelo de escola no Brasil, através de idealização de “escolas-

sonho” (CHAGAS; SILVA; SOUZA, 2012, p. 72). 

Como a finalidade era tornar o país realmente democrático através da 

educação do seu povo, Moll (2012) considera dois marcos da educação em tempo 

integral no Brasil no Século XX: 

 

O debate da educação integral no Brasil, compreendida como educação 
escolar de dia inteiro, constituída e enriquecida por significativas 
possibilidades formativas, teve no século XX dois marcos significativos: as 
Escolas-Parques/Escolas-classe concebida por Anísio Teixeira nos anos 
1940/1960, e os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP’s) 
idealizados por Darcy Ribeiro nos anos de 1980/1990 (MOLL, 2012, p.129). 

 

Nosso texto não tem a pretensão de mostrar a extensa obra desses dois 

autores e pensadores da educação de tempo integral, porém vamos expor algumas 

ações desenvolvidas na trajetória política e intelectual de Anísio Teixeira, que 

impulsionaram o pensamento de uma educação em tempo integral no Brasil. 
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Anísio Teixeira ocupou cargos públicos em governos, o que lhe proporcionou 

implantar os princípios de educação que defendia, como “a criação da Universidade 

do Distrito Federal, a implantação do Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, 

a escola-parque, a direção do CAPES, INEP e CBPE, a fundação da Universidade de 

Brasília” (CHAGAS; SILVA; SOUZA, 2012, p. 73).  

Porém, é em 1931, quando Anísio assume a Diretoria da Instrução Pública do 

Distrito Federal, que a ideia de escola de tempo integral ganha o seu embrião. No seu 

entendimento, os altos índices de evasão e repetências, já constatados naquela 

época, era devido ao modelo de escola que não atendia às expectativas e 

necessidades dos alunos.  

Então, para o enfrentamento dessa realidade, Anísio Teixeira propôs um 

modelo de escola de tempo ampliado, ou seja, o dia todo, com o desenvolvimento de 

atividades ligadas aos conteúdos formais e outras atividades: literárias, esportivas e 

artísticas. (XAVIER, 2006 apud CHAGAS; SILVA; SOUZA, 2012). Outra preocupação 

dele, para a consolidação da educação em tempo integral, era o engajamento e 

qualificação do quadro funcional e dos docentes. 

Todas essas ações propostas por Anísio Teixeira foram implantadas em cinco 

escolas da rede do Distrito Federal, onde cada uma desenvolveu um projeto 

experimental próprio de ampliação do tempo de permanência dos alunos na escola, 

bem como a organização das atividades diversificadas em seus currículos.  

Xavier (2006 apud CHAGAS; SILVA; SOUZA, 2012), descreve a experiência 

da escola experimental do Distrito Federal, em 1931, chamada de Escola Argentina,  

 

[...]ali, o tempo de duração das aulas foi ampliado de 4 horas e meia para 5 
horas e meia, novas atividades foram introduzidas na grade curricular, tais 
como: as aulas de educação física e música, os trabalhos manuais, a 
biblioteca e o auditório. A ocupação e a circulação dos alunos no espaço da 
escola foram reformuladas de acordo com um Plano de Atividades que não 
era baseado na organização de turmas e salas fixas por séries, mas em 
consonância com o sistema Platoon. 
Baseada em uma experiência norte-americana, a proposta do sistema 
Platoon incidia sobre o rodízio entre turmas organizadas em pelotões que, ao 
longo da jornada escolar, deslocavam-se no espaço da escola, de acordo 
com as atividades previstas – aula convencional, brincadeiras e exercícios, 
trabalhos e oficinas, atividades sociais e de expressão no auditório ou 
atividades externas. (XAVIER, 2006 apud CHAGAS; SILVA; SOUZA, 2012, 
p. 74) 

 

As ações de organização das propostas pedagógicas aplicadas nas escolas 

citadas por Xavier (2006), não se preocupavam apenas em ampliar o tempo de 

permanência dos alunos na escola, com o aumento do número de aulas ou do tempo 
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das aulas, mas, a partir da utilização dos diversos espaços que a escola disponibiliza 

e de um arcabouço de atividades diversificadas, proporcionar uma formação integral 

ao aluno. 

 A experiência iniciada no Distrito Federal foi exitosa, ao ponto de ser 

implantada em uma escola no estado da Bahia, quando Anísio Teixeira foi convidado 

a assumir o cargo de Secretário Estadual de Educação e Saúde.  

A escola-parque, como ficou conhecido o Centro Popular de Educação 

Carneiro Ribeiro, tinha como foco o aluno, na sua real necessidade de aprender, para 

Chagas, Silva e Souza (2012) a escola-parque foi 

 

Pensada e construída para ser uma escola republicana, de horário integral, 
focada no aluno e em suas necessidades individuais, preocupada com que o 
aluno realmente aprenda e seja preparado para ser um verdadeiro cidadão, 
consciente de seus deveres e de seus direitos, integrado ao projeto de país 
que surgia, desenvolvimentista, ligado ao mundo do trabalho, mas sem se 
deixar alienar pelo mercado, com a possibilidade de atender as vocações ou 
tendências dos alunos, uma escola integrada socialmente à comunidade 
(CHAGAS; SILVA; SOUZA, 2012, p. 75). 

 

A preocupação com a formação integral do aluno já estava nas propostas 

pedagógicas da escola de tempo integral, mesclando atividades culturais, de arte e 

esportiva com o currículo científico, bem como fazendo uso de todo os espaços que a 

escola disponha.  

O artigo 34 da Lei 9.394/96, traz a ampliação progressiva do tempo de 

permanência dos alunos na escola, com a ressalva de ajuste a cada sistema de 

ensino, que organiza a forma de implantação da educação em tempo integral. 

Com o passar dos anos, novos textos sobre a organização dessa educação 

em tempo integral foram aos poucos sendo incorporadas ao texto original da LDB, a 

princípio com o decreto número 2.208/97, que foi revogado em 2004 pelo decreto 

5.154/2004 que incorpora a integração da educação profissional ao ensino médio, 

fazendo parte do texto da LDB pela Lei 11.741/2008, tornando o debate da expansão 

da carga horário desse nível de ensino uma realidade.  

Porém, é no ano de 2016 que a reorganização do Ensino  Médio é posto em 

prática de uma forma mais contundente, a partir da tramitação para a aprovação da 

Medida Provisória (MP) 746/2016, passando a vigorar a pós a sua publicação, e em 

2017 é transformada em Lei nº 13.415, que institui a política de fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, além de alterar  a Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
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educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação. 

A Lei 13.415/2017 é denominada por FRIGOTTO e RAMOS (2016) de contra-

reforma do ensino médio, forjada depois do “golpe de 31 de agosto de 2016” 

(FRIGOTTO e RAMOS 2016, p.31). Para o autor, o termo “contra-reforma” é 

apropriado, uma vez que retoma “princípios das Reformas Capanema dos anos de 

1940 e das leis 5.692/1971 e 7.044/1982 todas produzidas em cenários 

antidemocráticos.” (FRIGOTTO e RAMOS 2016, p.30), completa a sua argumentação, 

quando explicita, que:   

 

[...] a contra-reforma é expressão do pensamento conservador, valendo-se 
de uma lógica economicista e pragmática expressiva de nosso capitalismo 
dependente, em um tempo de hegemonia neoliberal e cultura pós-moderna; 
a cultura do fragmento, do imediato, do utilitário e do enxuto. Trata-se de uma 
política que liofiliza a educação básica retirando-lhe conteúdo de formação 
científica e ético-política que se esperaria numa sociedade que tem as 
pessoas e não o mercado como razão da política pública. (FRIGOTTO, 
RAMOS, 2016.p.37) 

 

Essa desidratação apontada pelo autor, se dá pela forma de reorganização 

do currículo para o Ensino Médio em itinerários formativos, deixando claro a intenção 

de subtrair conteúdos essenciais a formação integral do aluno, reafirmando o caráter 

reducionista e fragmentário defendido em governos de cunho neoliberal.  

Isso fica claro quando a contra-reforma retira a obrigatoriedade do ensino de 

Educação Física, Artes, Filosofia, Sociologia, bem como os estudos sobre a cultura 

afro-brasileira, História da África e cultura indígena, que foram “importantes conquistas 

acrescidas ao texto original da LDB” (FRIGOTTO, RAMOS, 2016, p.38)  

Outra alteração prevista com a aprovação da Lei 13.415/2017 é o aumento 

gradativo da carga horária para as escolas do ensino médio, ampliando o tempo 

mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais, até o ano de 

2022, chegando ao total de 1.400 horas, conforme descrito no parágrafo primeiro da 

referida lei. Essa ampliação de carga horário é um paradoxo com a proposta de 

esvaziamento de conteúdo, na mesma lei que amplia do tempo do aluno na escola, 

retira da estrutura curricular do ensino médio, conteúdos de extrema relevância para 

a formação integral do aluno.  

Toda essa mudança na organização do ensino médio no Brasil foi realizada 

tendo como plano de fundo a premissa que a escola não é atrativa para o estudante, 
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entretanto, tal desinteresse foi provocado por fatores, tais como: a gradativa política 

de sucateamento dos prédios escolares, principalmente na sua infraestrutura, o que 

dificulta a possibilidade do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, 

além das restrições nas condições de trabalho docente, como a defasagem salarial, 

acumulo de carga horária em diversas escolas para complementação da renda e 

desvalorização da profissão perante a sociedade. Tal cenário foi apropriado pelos 

defensores da contra reforma para corroborar a necessidade das mudanças 

apresentadas. 

O que devemos indagar é: a quem serve esse tipo de jovem que será formado 

por esse novo modelo de ensino médio? A fragmentação do conhecimento, o 

imediatismo da formação aligeirada e sem reflexão sobre os processos constituintes 

da conjuntura socioeconômica do país, a exclusão da reflexão filosófica e sociológica 

dentro das salas de aulas, a marginalização da cultura, da arte, dos estudos dos povos 

originários da nossa diversificada sociedade, a quem isso tudo pode favorecer?  

Para Frigotto e Ramos (2016) toda essa articulação possui apenas uma única 

finalidade, a formação mínima para os filhos das classes trabalhadoras. 

 

Os filhos da classe trabalhadora, portanto, na melhor das hipóteses, terão 
acesso ao ensino médio mínimo, com uma formação mínima para uma vida 
igualmente mínima. Trata-se de uma política centrada na cultura do 
fragmento e do imediato, na economia do mínimo e na responsabilidade 
transferida para uma instância abstrata e volátil que é o mercado. 
(FRIGOTTO e RAMOS, 2016, p. 42) 

 

Essa perspectiva apontada por Frigotto e Ramos (2016), nos parece dirigir 

para o mercado, aquilo que deveria ser uma tarefa política e econômica do Estado, 

ou seja, cabe ao Estado brasileiro garantir o direito subjetivo da juventude e dos 

adultos de acessar ao Ensino Médio. Pensamos o acesso, enquanto um movimento 

de entrada, permanência e saída com sucesso, ou seja, sucesso para nós significa 

que os estudantes do Ensino Médio aprenderam e apreenderam os conteúdos dessa 

etapa da Educação Básica.    

A contra-reforma do Ensino Médio, também foi marcada pela atuação ativa 

dos maiores grupos econômicos financeiros, em forma de parcerias com estados e 

município na promoção de conteúdos, métodos e valores que se apresentando como 

movimentos sociais, como por exemplo o Movimento todos pela educação, 

ocultavam nessas aparências os interesses do mercado.   

Essa abertura à atuação dos grupos privados no âmbito do espaço público 

ficou claro em nossa pesquisa, uma vez que toda a organização pedagógica e de 
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gestão da escola que assumimos enquanto nosso campo de estudo foi direcionado 

pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação – ICE, um ente privado dentro 

da ditando as formas de ensino e gestão da escola pública. Em seguida, será 

detalhado como esse processo de implantação do programa de fomento as Escolas 

em Tempo Integral no RN. 

 

3.1 A escola de Ensino Médio em tempo integral do sistema estadual de ensino 

do Rio Grande do Norte 

 

No Rio Grande do Norte, a implantação do Programa de Educação em Tempo 

Integral na rede estadual de ensino, deveria ter sido realizada perante a apresentação 

de lei estadual para a regulamentação e organização da oferta do tempo integral, 

conforme o artigo 7º, alínea II, da Portaria n. 1.145/2016, Vejamos:   

 

II - Apresentar proposta de regulamentação das escolas de ensino médio em 
tempo integral por meio de lei estadual ou distrital ou apresentar legislação 
que contemple ações de educação em tempo integral nos estados.  
Parágrafo único. Caso a SEE não apresente as leis que regulamentam as 
escolas segundo as diretrizes do Programa no momento da adesão, ela terá 
um prazo de até 2 (dois) anos para criá-las e aprová-las na assembleia 
estadual, visando a perenidade do modelo integral proposto pelo Programa 
no estado (BRASIL, 2016) 

 

Porém, o estado fez uso do descrito no parágrafo único. Recorrer a este 

parágrafo foi um posicionamento político necessário, porque até o ano de 2019, 

nenhum parlamentar tinha apresentado a lei de regulamentação das escolas de tempo 

integral.  

Assim o Rio Grande do Norte, inicia o processo de implementação do tempo 

integral nas escolas de Ensino Médio com a publicação da Portaria nº 104 de 07 de 

fevereiro de 2017, que institui no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, Cultura 

e Lazer, a Equipe de Implantação do Programa de Educação em Tempo Integral, 

composta por “01 (um) Coordenador-Geral, 01 (um), Especialista Pedagógico, 01 

(um) Especialista em Gestão e 01 (um) Especialista em Infraestrutura, todos com 

lotação no Gabinete do Secretário/SEEC” (RIO GRANDE DO NORTE, 2017). A 

equipe tinha como competências:  

I – Aprovar os Planos de Ação das Escolas Estaduais em Tempo Integral, 
acompanhar o seu desenvolvimento e publicar anualmente os seus 
resultados; 
II – Acompanhar e assegurar o cumprimento do calendário escolar; 
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III – Acompanhar a execução dos projetos desenvolvidos nas Escolas 
Estaduais em Tempo Integral; 
IV – Avaliar e publicar os resultados de desempenho, a partir de critérios e 
indicadores de proficiência constantes no Plano de Ação das Escolas 
Estaduais em Tempo Integral 
V – Propor e apoiar a definição das Unidades de Ensino que participarão do 
Programa das Escolas Estaduais de Tempo Integral, de acordo com as metas 
e as diretrizes políticas administrativas e financeiras da Gestão Estadual; 
VI – Estabelecer metas de desempenho das Escolas Estaduais em Tempo 
Integral, em consonância com o sistema de avaliação estadual e nacional, e 
seus respectivos Planos de Ação; 
VII – Realizar, anualmente, a avaliação de desempenho dos docentes, bem 
como de cada membro da equipe gestora da escola e recomendar ações a 
partir dos seus resultados. 
VIII – Viabilizar que o detalhamento da avaliação de desempenho seja 
publicado e regulamentada mediante emissão de portaria. 
IX - Formular a política de educação em Tempo Integral no âmbito da 
Secretaria de Estado da Educação; 
X – Implantar as inovações em conteúdo, método e gestão; 
XI – Colaborar na construção, aprovar e acompanhar o desenvolvimento dos 
Planos de Ação das Escolas Estaduais em Tempo Integral; 
XII – Aprovar e acompanhar os Programas de Ação da Direção das Escolas 
Estaduais em Tempo Integral; 
XIII – Promover o planejamento para a expansão das Escolas Estaduais em 
Tempo Integral e definir padrões básicos de funcionamento. (RIO GRANDE 
DO NORTE, 2017) 

 

A portaria já indicava os nomes das escolas onde a equipe de Implantação 

iria atuar, no ano de publicação da portaria foram 18 escolas que implementaram o 

tempo integral, não fica claro no documento os critérios de escolha. Essas escolas 

foram escolhidas com o intuito de atender o estabelecido na Portaria n. 1.145, de 10 

de outubro de 2016, que institui o Programa de Fomento à Implantação de Escolas de 

Tempo Integral, em seu artigo primeiro, parágrafo 2º, a portaria deixa claro que a 

pactuação entre os entes federativos será a partir do preenchimento de planos de 

implementação que proporcionarem as condições de desenvolvimento do programa, 

além de condicionar um número mínimo de 2.800 alunos atendidos, sendo de 

responsabilidade das Secretarias Estaduais de Educação a seleção desses alunos a 

partir do critério de proximidade com a escola que está oferecendo o programa. 

A implantação das escolas de tempo integral na rede estadual de educação 

do Rio Grande do Norte, foi sustentada pela necessidade de corroborar o Plano 

Nacional de Educação - PNE, (Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014) na finalidade 

de atingir as metas 03, 06, 07 e 19, especificamente, 

 

META 3 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 
período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio 
para 85% (oitenta e cinco por cento); 
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META 6 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 
25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica; 
META 7 Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 
atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb; 
META 19 Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação 

da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito 
e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 
escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto 
(BRASIL, 2014). 

 

O Estado do Rio Grande do Norte em consonância com as metas 

estabelecidas pelo PNE aprovou a Lei n. 10.049, de 27 de janeiro de 2016, que institui 

o Plano Estadual de Educação, com vigência até janeiro de 2025. Nele a educação 

em tempo integral aparece com maior ênfase na Dimensão 2, que trata sobre: 

 

a qualidade da educação básica: condições de aprendizagem, avaliação e 
melhoria do fluxo escolar. Essa meta, também trata do oferecimento da 
educação integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a 
atender, no mínimo, 25% dos alunos da educação básica. (RN,2016) 

 

Para a meta 2 ser alcançada, foram estabelecidas estratégias que visam a 

busca de parceria com a união e municípios para a melhoria ou construção de escolas 

com padrão arquitetônico e mobiliário adequado à oferta da educação integral, bem 

como a reestruturação dos projetos pedagógicos e curriculares das escolas 

selecionadas.  

Porém, o que temos é uma implantação de um modelo integral de educação 

nos mesmos ambientes, com dificuldades de proporcionar uma experiência integral 

para o aluno. Muda-se a forma de ensino, sem mudar a estrutura, ou essa mudança 

ocorre durante o processo, na escola campo de estudo, não teve ampliação de prédio, 

apenas adequações realizadas no ano de implantação do tempo integral. Isso mostra 

que o processo foi aligeirado, como todo o caminho percorrido a nível federal para a 

deforma do ensino médio. 

Contudo, como explicitado anteriormente, os planos aqui apresentados 

sofreram um duro golpe na possibilidade de concretude de suas metas, a partir da 

promulgação da Proposta de Emenda à Constituição – PEC número 55 em 15 de 

dezembro de 2016, que dentre outras medidas congela por 20 anos o investimento 

público na área social. Além disso, a “PEC nº 55, representa, sem dúvida, as forças 

sociais que golpearam a democracia brasileira e constitui-se na maior agressão às 
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conquistas de direitos da classe trabalhadora desde o fim da escravidão” (FRIGOTTO 

e MOTTA 2017, p. 366) 

Mesmo nesse cenário de incertezas sobre a concretude das metas 

estabelecidas pelos PNE e PEE, a rede estadual de ensino do RN, continuou a 

implantar o tempo integral nas escolas de Ensino Médio. 

Nessa perspectiva, a Escola Estadual Rosa Pignataro, campo empírico dessa 

pesquisa, passou a oferecer a educação em tempo integral, a partir do ano de 2018, 

conforme Decreto n. 27.836, de 02 de abril de 2018, passando a se chamar Escola 

Estadual em Tempo Integral Rosa Pignataro. 

Antes da promulgação do decreto, ocorreu um processo de mobilização da 

comunidade escolar para debater sobre a implantação do novo modelo de ensino que 

passaria a ser ofertado na escola. Uma vez que a escola, até 2017, oferecia ensino 

fundamental e médio, além da Educação de Jovens e Adultos, nas modalidades 

regular, diferenciado e profissionalizante, e, com o novo decreto, passaria a oferecer 

apenas o Ensino Médio em tempo integral. 

Em entrevista com o gestor da escola, quando perguntado como ocorreu o 

processo de implantação da Escola de Tempo Integral, o mesmo afirmou que 

 

Ocorreu através da equipe de implantação do estado (SEEC), que visitaram 
a escola e apresentaram a proposta, tendo ocorrido duas reuniões com o 
conselho escolar e os alunos. Na reunião para decidir sobre a implantação, 
foi convocado os professores e funcionários para a reunião do conselho 
escolar para decidir sobre a mudança da escola para o Tempo Integral, não 
houve interesse por parte dos professores e funcionários para participar da 
reunião, de 84 do total, apenas 12 participaram” (Gestor da escola, 2019)  

 

Ainda sobre a pergunta do processo de implantação, o gestor afirmou que a 

equipe de implantação divulgou na rede de rádio local, além de realizar reuniões com 

o corpo docente e de funcionários da escola.  

Ainda durante a entrevista, foi perguntado se o gestor considerava que a 

forma de condução da implantação do tempo integral proporcionou a participação de 

toda a comunidade escolar.  

Para o gestor, houve vários momentos de discussão e análise da proposta, 

com ênfase nos pontos que implicaria mudanças no número de professores e 

funcionários. Porém, o mesmo afirma que na reunião que definiu a adesão da escola 

ao programa de educação em tempo integral, houve uma presença pequena dos 

professores e funcionários, cabendo aos presentes a decisão e confirmação da 

implantação.  
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Dessa forma, evidencia-se que o processo de divulgação foi realizado, porém, 

na reunião para decidir a entrada da escola no programa de tempo integral, não houve 

a participação de todos, o que gerou uma certa indignação por parte dos funcionários 

e professores que não participaram, tendo em vista que com a implantação do Tempo 

Integral, alguns professores seriam devolvidos a regional de educação para uma nova 

alocação em outra escola, pois não teriam disponibilidade. Já os alunos, segundo 

relato do gestor, ficaram curiosos em saber como seria ficar o dia todo na escola, e 

outros se questionavam para onde iriam, pois não seria possível ficar o dia inteiro na 

escola.  

Após a definição em reunião e publicação do decreto que transformou a 

escola de tempo integral, inicia o processo de formação da equipe gestora e do corpo 

docente, dado pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação – ICE, que 

acompanha a implantação do modelo pedagógico chamado Escola da Escolha, a 

partir do material elaborado pelo instituto. 

Por fim, podemos dizer que essa breve incursão em aspectos históricos e no 

Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, nos permitiu 

pensar sobre as novas formas de relações estabelecidas por esse modelo escolar e 

nos debruçar sobre os espaços e formas de participação ativa dos estudantes nas 

decisões políticas e pedagógicas da Escola Estadual de Tempo Integral Rosa 

Pignataro (EETIRP).  
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4. AS FORMAS E ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES NA 
GESTÃO POLÍTICA E PEDAGÓGICA DA ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO 
INTEGRAL ROSA PIGNATÁRO  

 

Durante a pesquisa, buscamos compreender essas relações no interior da 

escola, olhando atentamente os delicados vínculos que se formavam em cada ação 

proposta, planejada e executada. A princípio, realizamos visitas exploratórias, com 

intuito de aproximação com o campo empírico. 

Nessas visitas exploratórias, buscamos refletir sobre o que ocorria no âmbito 

da escola, focando nosso estudo nas relações em que os alunos, servidores, gestores 

e professores mantinham entre si e com os objetos que compõem a escola. Como 

defende Quivy e Campenhoudt (2005), as visitas exploratórias,  

 

Servem para encontrar pistas de reflexão, ideias e hipóteses de trabalho e 
não para verificar hipóteses preestabelecidas. Trata-se, portanto, de abrir o 
espírito, de ouvir, e não de fazer perguntas precisas, de descobrir novas 
maneiras de colocar o problema, e não de testar a validade dos nossos 
esquemas. (QUIVY e CAMPENHOUDT 2005, p. 35) 

 

Essa foi uma etapa importante, pois fomos embebidos pela vastidão das 

propostas pedagógicas e de gestão que a escola estava proporcionando. Refletimos 

sobre o papel que cada membro da comunidade escolar possuía naquela teia de 

relações, como cada um contribuía para que a proposta fosse concretizada por inteira.  

Além disso, analisamos os aspectos físicos e humanos dessas relações, as 

adversidades e benefícios do prédio escolar, averiguamos a organização dos 

discentes no interior da escola, com o foco nas implicações que todo esse arcabouço 

produzia na organização no fazer político e pedagógico da escola. 

As visitas exploratórias nos revelaram uma escola em movimento, dinâmica, 

mesmo já tendo mais de 50 anos de história na rede estadual de educação. 

Os desafios da proposta de concentrar a escola em uma educação em tempo 

integral, reavivou o espírito de pioneirismo e transformação da escola que sempre foi 

referência no Agreste.  

A partir da implantação da proposta de tempo integral, a escola deixa de 

ofertar várias etapas da Educação Básica, que foram transferidos para outras escolas 

do município de Nova Cruz. 
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Desse modo, a escola concentrou seus esforços em uma única etapa da 

Educação Básica: o Ensino Médio, que passou a centralizar suas ações em um único 

público estudantil, correndo mudanças também em seu corpo docente. 

Mas, o fato da escola passar a ser em Tempo Integral, implicou em um custo 

muito alto para a cidade, porque reduziu drasticamente a oferta de turmas e do número 

de matriculas de alunos no Ensino Médio, bem como extinguiu modalidades e outras 

etapas da Educação Básica, conforme podemos verificar no gráfico7 01 abaixo:  

 
Gráfico 01. Matrículas de 2017 a 2019 

 
Fonte: Censo Escolar/INEP/MEC, 2019 

 

Ao nos depararmos com esses dados, uma pergunta veio à tona: para onde 

foram mais de 800 alunos que estudavam nessa escola? Essa pergunta faz emergir 

a necessidade de uma nova pesquisa que requer tempo e dedicação para se construir 

a resposta. Mas, como estamos focados em compreender a participação ativa dos 

estudantes nas decisões políticas e pedagógicas da Escola Estadual em Tempo 

Integral Rosa Pignataro, seguimos nosso estudo do objeto de pesquisa.  

Apresentaremos as análises e dados construídos a partir da aplicação do 

questionário, aqui já descrito no item 2.2 – trilhas percorridas no percurso da pesquisa. 

A primeira parte do questionário tinha como objetivo caracterizar o aluno, com relação 

a seu local de moradia, cor/raça e idade. Dessa forma, obtivemos os seguintes 

resultados: os alunos se concentram num intervalo de faixa etária entre 15 (quinze) e 

                                                             
7 A partir desse momento, passamos a apresentar os resultados dos questionários que descrevemos 
no capítulo 2, item 2.2.   
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18 (dezoito) anos de idade, o que nos revela baixa distorção idade/série, com uma 

concentração maior de alunos do sexo feminino, conforme o gráfico 2: 

GRÁFICO 2. Qual é o seu sexo? 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

Já com relação a sua cor alto declarada, a maioria dos estudantes se 

declaram pardo (53%) ou branco (33%), e apenas 12% dos alunos se consideram: 

Indígena (3%), preta (6%) ou oriental (3%), conforme o gráfico 3: 

GRÁFICO 3. Como você classifica sua cor, conforme as categorias usadas pelo 

IBGE? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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No tocante ao local e moradia, 36% dos estudantes responderam que moram 

na zona rural do município de Nova Cruz, enquanto 64% residem na zona urbana. 

Portanto, o corpo discente da Escola Estadual em Tempo Integral Rosa Pignataro é 

composto, na sua maioria, de alunos entre 15 e 18 anos, pardo ou branco, morador 

da zona urbana da cidade de Nova Cruz.  

A segunda parte do questionário, Bloco 01: trajetória escolar, tinha com objetivo 

agrupar dados sobre o ano de ingresso na instituição de ensino e se já repetiu de ano. 

Dos alunos que responderam ao questionário, verificamos ingressos entre os anos de 

2013 a 2019, com uma maior concentração no ano de 2019 (30%). Esse dado nos 

revela que mesmo a escola estando em pleno processo de consolidação da 

implementação do tempo integral, iniciado em 2018, ocorreu procura de novos anos 

para realizar matriculas, bem como, ao encontrar alunos que estão matriculados na 

instituição desde de 2013, período em que a escola oferecia outros níveis de ensino, 

possibilita uma análise de que, mesmo com a mudança na forma de organização 

pedagógica e de gestão, a comunidade continuou acreditando na escola. Porém, 

como foi um percentual baixa, apenas 30% dos alunos com matriculas entre 2013 e 

2015, podemos deduzir que a redução do número de alunos apresentada no gráfico 

1, atingiu diretamente esse aluno mais antigo da escola, que não se enquadrou na 

proposta de tempo integral, e foi forçado a escolher outra escola para continuar sua 

trajetória escolar.  

Sobre se o aluno já tinha repetido de ano em algum momento, os dados 

mostraram uma baixa repetência (77%), e os que repetiram (23%), apenas 3% 

repetiram de ano na escola campo de pesquisa. Esse dado nos revela um corpo 

discente que apresenta baixo nível de repetência, implicando uma inferência que o 

processo de ensino-aprendizagem se mostra exitoso.  

Na sequência dos dados do questionário, o bloco 2: escola, teve o objetivo de 

saber como o aluno classificava seu relacionamento com os que compõem a 

instituição, o gráfico 4, reúne as respostas:  
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Gráfico 4. Como você classifica seu relacionamento nesta escola com: 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

Constatamos que a maior parte das respostas se concentram entre bom e 

muito bom, o que nos revela um ambiente escolar onde há um bom relacionamento 

entre os seus membros. Isso é de extrema importância para um bom andamento do 

processo pedagógico, bem como indica uma reciprocidade de entre os diferentes 

segmentos da escola. 

O gráfico 5 revela um dado importante como relação ao grau de escolaridade 

dos pais ou responsáveis pelos alunos matriculados, ao responderem os itens 09: Até 

que série sua mãe/madrasta estudou? e o 10: Até que série seu pai/padrasto estudou, 

que compõem o Bloco 05: Sua família e sua casa do questionário (página 43). Há uma 

concentração de pais/mães com baixa escolaridade. 
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Gráfico 5. Escolarização dos Pais. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Observa-se no gráfico acima, onde alunos afirmam, com relação a 

escolaridade das mães/madrastas, que 17% completaram o Ensino Superior, 20% 

possuem o Ensino Médio completo, 7% possuem o Ensino Médio incompleto, 3% tem 

o Ensino Fundamental completo, 27% cursaram entre a 5ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental, 13% cursaram entre a 1ª e a 4ª série do Ensino Fundamental e apenas 

3% nunca estudaram, já com relação as resposta sobre a escolaridade dos 

pais/padrastos,  10% dos entrevistados declaram que não sabiam o grau de 

escolaridade do pai/padrasto, 10% completaram o Ensino Superior, 13% possuem o 

Ensino Médio completo, 3% possuem o Ensino Médio incompleto, 10% possuem o 

Ensino Fundamental completo, 27% estudaram entre a 5ª e 8ª série do Ensino 

Fundamental, 13% estudaram ente a 1ª e 4ª série do Ensino Fundamental e 3% nunca 

estou. Verificamos uma alta concentração de pais/padrastos e mães/madrastas com 

a faixa de escolaridade do ensino básico, com o maior percentual nos que cursaram 

entre a 5ª e 8ª séries do Ensino Fundamental.  

Ainda com ênfase no cotidiano familiar, bloco 5 do questionário, formulamos 

uma sequência de sete perguntas sobre a frequência em que os pais ou responsáveis 

conversam com o aluno sobre temas específicos, já descrito no item 2.2 (página 44). 
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O resultado mostrou que as questões políticas e de participação na comunidade, em 

associações, grupos de igreja ou partidos políticos, são raramente conversados em 

casa com os pais. Porém, o diálogo sobre vestibular (entrada na universidade) e sobre 

a futura profissão, foram temas que se destacaram conforme os resultados obtidos 

com o questionário, conforme o gráfico 06: 

 

Gráfico 6. Com que frequência seus pais ou responsáveis conversam com você 
sobre 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

A resistência ao diálogo sobre temas que envolvam participação, seja ela 

partidária ou em associações da comunidade, faz parte do cenário cultural das 

famílias brasileiras, autores Teixeira (2017) e Bordenave (1997), citados 

anteriormente, já trazem indicam desse fato. A participação ativa ainda é um tabu em 

nossa sociedade, mesmo com avanços percebe-se, conforme pode se observar no 

gráfico 6, uma resistência das pessoas em dialogar sobre temas voltados a 

participação dos processos decisórios na sociedade. 

No caso da escola, onde poderia se desenvolver processos que educassem 

a comunidade escolar para compreender a importância política da participação ativa, 

iniciando na escola e se espalhando para a cidade, encontramos movimentos no 

sentido inverso, pois mesmo que o Art. 14 da LDB, indique a participação em conselho 
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escolar ou forma equivalente, enquanto formas de garantir uma gestão democrática, 

encontramos na escola onde realizamos nossa pesquisa, evidencias de que não se 

estimula a participação dos segmentos no conselho escolar.  

Ao entrevistarmos o gestor da Escola Rosa Pignataro e perguntarmos qual o 

papel do Conselho Escolar na resolução de problemas cotidianos, o mesmo 

respondeu que:  

 

As decisões pedagógicas surgem nas reuniões da equipe gestora e depois 
repassada para as reuniões do PDCA (planejar, executar, avaliar e ajustar)  - 
Professores Coordenadores de área, [...] que repassam para os professores 
de cada das áreas. Quando um professor não consegue ou ele não quer, 
realmente, atingir a meta estabelecida é convocado o Conselho Escolar para 
resolver. (GESTOR DA ESCOLA, 2019) 
 

Percebe-se nessa resposta, que se relativiza a atuação desse órgão. Na 

escola Rosa Pignataro o Conselho Escolar ocupa um papel secundário na produção 

dessa direção política e pedagógica cotidiana, sendo esse papel assumido pelos 

novos espaços de protagonismos dos discentes, oportunizado pela proposta 

pedagógica implantada pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação – ICE.  

Desse modo, percebemos que esse processo diminui a criação de um 

ambiente em que se potencialize a participação mais orgânica de todos os segmentos 

que poderiam atuar e aprender a fazer política coletivamente, ou seja, há um 

desequilíbrio no movimento em que ao se fortalecer a participação dos estudantes se 

fragiliza os espaços de diálogo e participação dos segmentos da escola de forma 

colegiada.  

Mesmo que o gestor tenha afirmado em entrevista, que: “o conselho é 

acionado para resolver questões mais abrangentes da escola” (GESTOR DA 

ESCOLA, 2019), como podemos considerar o conselho enquanto espaço de 

educação para uma participação ativa dos estudantes e demais segmentos se 

cotidianamente ele não é fortalecido, mas convocado apenas para resolver questões 

onde a gestão tenta não se responsabilizar sozinha pela decisão? 

Conforme caminhávamos na nossa pesquisa, percebíamos de modo mais 

amplo os motivos pelos quais se construíam essas contradições, como por exemplo, 

a existência de um modelo pedagógico implementado nas escolas de tempo integral 

no Estado do Rio Grande do Norte seguir a proposta do Instituto de 

Corresponsabilidade pela Educação – ICE.  

Observe-se que não foi a comunidade escolar da Escola Estadual Rosa 

Pignataro que construiu sua proposta pedagógica, mas aquilo que é o coração da 
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escola, ou seja, seu projeto educativo, deixou de ser objeto de reflexão e construção 

da escola e passou a se implementar um modelo pedagógico, que foi gestado em 

outro tempo espaço.  

Talvez, sejam movimentos como esse que nos permitam compreender o 

porquê que o Conselho Escolar, enquanto órgão deliberativo, constituído por 

representação de todos os segmentos da instituição educativa não possua a 

visibilidade e ocupe o lugar político necessário para educar as pessoas para uma 

participação ativa nos processos políticos e pedagógicos da escola.  

O modelo político e pedagógico implementado na Escola onde situa-se nosso 

objeto de estudo, surgiu no Estado de Pernambuco, na Cidade do Recife, com a 

iniciativa de revitalização do Ginásio Pernambucano, importante centro de formação 

em décadas passadas.  

A iniciativa contava com duas etapas, a primeira foi a revitalização da estrutura 

física do prédio centenário, a outra etapa era a criação de um modelo pedagógico que 

retomasse os excelentes resultados de outrora, além de buscar atender aos anseios 

da atual sociedade. 

Após um “estudo cuidadoso do cenário contemporâneo, em escolas micro e 

macrossociais” (ICE, 2016, p.09), surge a proposta do modelo da Escola da Escolha, 

pautado em mudanças significativas nas atuais formas de abordagens do conteúdo, 

do método e da gestão. Com isso, a proposta criaria  

 

Uma escola que atua de forma a garantir educação de excelência para todos, 
independente de toda e qualquer circunstância que possa acometer a 
criança, o adolescente ou o jovem. Uma escola, que se vale de pesquisas 
para saber quem são as pessoas que compõem seu grupo. Direcionada à 
comunidade e parceira dos pais, atua de forma a atingir altos padrões de 
desempenho, ancorando-se em processos de colaboração e cooperação 
através da definição e, quando necessário, da mudança de papéis e 
responsabilidades, o que impulsiona o permanente desenvolvimento 
profissional de sua equipe técnica (ICE, 2016, p.09). 

 

Essa experiência que respondeu as demandas históricas do Ginásio 

Pernambucano, que permite extrair lições importantes para se qualificar a educação 

pública brasileira, como “Uma escola, que se vale de pesquisas para saber quem são 

as pessoas que compõem seu grupo” (ICE, 2016),ou seja, indicação de que não se 

pode pensar um projeto político e pedagógico estranho ao grupo que constitui a 

instituição, não poderia vir a se constituir em um modelo para outras escolas que 

vivem outras configurações históricas. 
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Mas, as urgências para responder as demandas educacionais, induz os 

sistemas educacionais do Brasil a implementar modelos, como se a importação de 

projetos do estrangeiro ou criados aqui no Brasil, fossem capazes de por si só 

responder as demandas singulares das unidades de ensino.  

Conforme nossa abordagem, sertania, a vastidão de possibilidades e a 

itinerância apontam para impossibilidade de existência de um modelo único, um 

padrão na vida que responda as demandas singulares.  

Mesmo que nossa abordagem aponte nessa direção, o que observamos na 

pesquisa construindo dados e informações, foi que a educação pública brasileira 

continua a buscar seu caminho, com forte tendência a instituir padrões ou modelos 

que em determinado lugar conseguiu resultados exitosos.  

No caso da experiência vivenciada pelo Ginásio Pernambucano, seu projeto 

se constitui em um modelo a ser seguido e foi implantado em algumas escolas da rede 

estadual de educação de Pernambuco e da rede municipal de Recife, com a parceria 

entre o ICE e o governo.  

A experiência vivenciada em uma unidade de ensino, que ganhou nome: 

Escola da Escolha, e se constitui em um “modelo”, foi codificada em oito cadernos de 

orientação. São eles:  

 

 Caderno 01: Introdução às bases teóricas e metodológicas do Modelo 

Escola da Escolha; 

 Caderno 02: Modelo Pedagógico: Princípios Educativos; 

 Caderno 03: Modelo Pedagógico: Conceitos; 

 Caderno 04: Modelo Pedagógico: Metodologias de êxito da parte 

diversificada do currículo – componentes curriculares: Ensino Médio; 

 Caderno 05: Modelo Pedagógico: Metodologias de êxito da parte 

diversificada currículo – práticas educativas; 

 Caderno 06: Modelo Pedagógico: Ambientes de Aprendizagem; 

 Caderno 07: Modelo Pedagógico: Instrumentos e Rotinas; 

 Caderno 08: Tecnologia de gestão educacional: princípios e conceitos/ 

liderança servidora e motivação/ planejamento e operacionalização. 

No caderno 02 intitulado Introdução às bases teóricas e metodológicas do 

Modelo Escola da Escolha há uma contextualização histórica da criação do ICE e a 

forma como iniciou a sua atuação com uma nova organização escolar, bem como 



74 
 

apesenta o modelo pedagógico Escola da Escolha e a conceituação do significado 

do Projeto de Vida do aluno como centralidade do modelo, como citado do caderno: 

 
O Projeto de Vida reside no coração do projeto escolar. Ele é a centralidade 
e sua razão de existir. É fruto do foco e da conjugação de todos os esforços 
da equipe escolar. É nele que o currículo e a prática pedagógica realizam o 
seu sentido, no aspecto formativo e contributivo, na vida do jovem ao final da 
educação básica. Deve ser fruto dos diversos aprendizados nas mais 
distintas áreas de conhecimentos, do currículo que se processa nas várias 
práticas educativas (in) formais e nos mais variados espaços e tempos 
escolares. É fruto também da presença pedagógica, generosa e afirmativa, 
daqueles que apoiaram a trajetória do estudante nos diversos ambientes 
onde se realizou a sua passagem – colegas, educadores, familiares. (Grifo 
do autor) (ICE, 2016, p.30) 

 

O caderno 02, ainda enfatiza os três eixos fundamentais, sob os quais 

constitui-se o modelo pedagógico que orienta o projeto escolar, são eles: Formação 

acadêmica de excelência, formação para a vida e formação para o desenvolvimento 

das competências para o Século XXI. Tendo o projeto de vida do aluno, como centro 

desses eixos. Vejamos a figura retirada do material do ICE que ilustra isso:  

 

Figura 01. Fluxograma do modelo pedagógico da escola da escolha. 

 

Fonte: Caderno 01 – ICE, 2016 
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Importante observar que esse modelo pedagógico da Escola da Escolha, 

assume o estudante e seu projeto de vida como centro que irradiará para as outras 

dimensões do processo de educação escolar.  

Essa perspectiva transborda a possibilidade só de envolvimento e 

participação ativa dos estudantes, pois o projeto da escola inclui o estudante e seu 

projeto de vida enquanto aquilo que orienta o projeto educativo, ou seja, o conjunto 

das ações políticas e pedagógicas da escola orientam-se a partir da existência dos 

estudantes.  

O material produzido pelo ICE, ainda enfatiza a estreita relação entre o modelo 

pedagógico e o modelo de gestão – Tecnologia de Gestão Educacional - TGE 

(detalhado no caderno 08), que produz uma efetivação positiva do plano de ação8 

traçado pela escola, sendo visto como a plataforma para transformar as intenções 

pedagógicas em ação no cotidiano da escola.  

Conforme o modelo da Escola da Escolha, na EETIRP os sonhos que 

manifestam os projetos de vida dos alunos precisavam ser considerados como as 

áreas de atuação ou a profissão que o aluno pretende seguir após o término do Ensino 

Médio.  

Com essa perspectiva posta, no início do ano letivo de 2019 a equipe gestora 

da Escola Rosa Pignataro aplicou um questionário para fazer o levantamento das 

áreas de conhecimentos que cada aluno tem interesse, a partir das respostas dos 

alunos a equipe gestora da escola tabulou e produziu o gráfico 07 abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 É um instrumento estratégico da escola que norteia a equipe escolar na busca de resultados comuns sob a 

liderança do Gestor. O Plano de Ação da escola é elaborado a partir do Plano de Ação da Secretaria de Educação, 
que é o instrumento norteador para toda a rede de escolas. (ICE, 2016, p.35) 
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Gráfico 7. Tabulação dos sonhos por área de conhecimento 

 
Fonte: Equipe gestora EETIRP, 2019 

 

Com esses dados em mãos, a escola planeja as ações buscando atender às 

demandas dos alunos, principalmente nos momentos de acompanhamento de estudo 

e nos momentos de tutoria.  

Mas, a proposta pedagógica do ICE, deixa claro que não é uma forma de 

chegar à profissão almejada, mas de dá subsídios e conhecimento a esses alunos 

para que possam tomar o melhor caminho, conforme pode se observar:  

 

[...]apoiar os estudantes na construção dos seus Projetos de Vida não  
significa ajudá-los na definição de uma carreira profissional, mas, antes, de 
definir quem eles querem ser; que pessoas querem ser; que valores querem 
construir e instituir em sua vida como fundamentais; que conhecimentos 
esperam ter constituído de maneira a ter ampliado e diversificado o seu 
repertório e que, no conjunto, o apoiarão na tomada de decisões sobre os 
diversos domínios de suas vidas, ou seja, a vida pessoal, social e a produtiva. 
(ICE, 2016, p.32) 

 

Com essa perspectiva de orientação pedagógica, percebemos que a iniciativa 

do modelo pedagógico, em considerar o projeto de vida dos alunos para orientar as 

ações e acompanhamento, caracteriza-se como um processo de participação ativa 

dos estudantes na direção pedagógica da escola, uma vez que os sonhos dos alunos 

influenciam de forma direta a organização pedagógica da escola. 

Há de se considerar que a intenção de profissionalização dos estudantes 

produz um planejamento especifico, que será materializado pela escola durante o ano 

letivo. Após ter feito a pesquisa, observamos que esse movimento instaura uma 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

C
U

LT
U

R
A

IN
FO

R
M

A
Ç

Ã
O

P
ES

Q
U

IS
A

EM
P

R
EG

O

G
A

ST
R

O
N

O
M

IA

N
EG

Ó
C

IO
S

EC
O

N
O

M
IA

ES
P

O
R

TE

SE
R

V
IÇ

O
S

A
R

TE

ES
TU

D
O

S

G
ES

TÃ
O

C
O

N
ST

R
U

Ç
Ã

O
 C

IV
IL

JU
R

ÍD
IC

A

TE
C

N
O

LO
G

IA

SE
M

 D
A

D
O

S

IN
D

EF
IN

ID
O

M
IL

IT
A

R

ED
U

C
A

Ç
Ã

O

SA
Ú

D
E

0,3%0,3%0,7%1,0%1,0%1,0%1,4%1,4%1,4%1,7%1,7%2,1%
4,5%4,9%5,2%5,9%

8,3%
10,4%

14,2%

32,3%



77 
 

sensação nos estudantes, de que suas demandas pessoais integram o processo 

educativo que se instaura na escola. 

Nossa pesquisa nos permitiu compreender, por meio da observação e 

instrumentos utilizados para construir os dados e informações, conforme explicitamos 

no capitulo 2 e, os resultados obtidos e apresentados neste capitulo, que a 

centralidade do projeto escolar é o projeto de vida do aluno.  

Assim, toda a organização curricular, dos ambientes de aprendizagens e o 

acompanhamento pedagógico partem do projeto de vida, mas não se reduzem a eles, 

uma vez que o centro são os estudantes e, seus projetos de vida não são assumidos 

como carreira profissional definida, mas partindo de suas intenções busca-se instaurar 

um movimento educativo que contribua para que cada aluno possa compreender e  

definir quem eles querem ser; que pessoas querem ser; que conhecimentos esperam 

receber da escola para que munidos dessas referencias possam decidir sobre suas 

vidas pessoal, social e a produtiva. 

Assim, a escola busca apoiar os alunos nessa construção, tendo o cuidado 

para criar condições que possibilitem os discentes a pensarem e refletirem sobre o 

que querem ser quando terminarem o Ensino Médio.  

Essa perspectiva, organizada a partir dessa compreensão impulsiona a 

Escola Rosa Pignataro a planejar suas ações e criar ambientes onde o aluno possa 

atuar como protagonista, desenvolvendo atividades de apoio pedagógico e de 

organização da rotina escolar. 

A pesquisa nos revelou os Componentes Eletivos, que se mostrou como uma 

forma direta de intervenção dos alunos na direção pedagógica da escola, fazendo 

parte da sessão diversificada do currículo da escola.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 26, postula 

que a Base Nacional Comum dos Currículos deve ser complementada por uma parte 

diversificada, com características regionais e locais de cada estabelecimento de 

ensino ou sistema de ensino (BRASIL, 1996). 

Nesse sentido, o modelo pedagógico do ICE (2016) propõe as escolas a 

implantação dos Componentes Eletivos, que são:  

 

[...]disciplinas temáticas, oferecidas semestralmente, propostas pelos 
professores e/ou pelos estudantes e objetivam diversificar, aprofundar e/ou 
enriquecer os conteúdos e temas trabalhados nas disciplinas da Base 
Nacional Comum do currículo. (ICE, 2016 p.24) 
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Essa proposição de diversificação da LDB e, a orientação do IEC, se 

apresentou na EETIRP, por meio de ações no início do ano letivo de 2019, quando a 

Escola Rosa Pignataro realizou uma pesquisa junto aos alunos com intuito de saber 

quais assuntos ou temas eles gostariam que fossem introduzidos no currículo da 

escola naquele ano.  

Conforme nos foi possível saber, por meio da nossa pesquisa, quando em 

uma análise do material produzido pela própria escola, onde reunia em uma planilha 

de excel todas respostas dos alunos e organizado conforme o gráfico 7 – tabulação 

dos sonhos por área de conhecimento, e depois repassar para a equipe de 

professores. Conforme os resultados apresentados, os professores dentro das suas 

habilidades e competências, planejaram e ofertaram os componentes eletivos.  

Abaixo veremos dois cartazes de divulgação dos componentes Eletivos, que 

evidenciam os componentes de cada um dos semestres do ano de 2019. Estes 

cartazes foram produzidos pela escola para divulgação dos Componentes Eletivos, 

uma vez que a matricula nesse componente é de escolha do estudante, que pode 

cursar até dois deles por semestre. 

 
Figura 02. Cartaz de Divulgação dos Componentes Eletivos/semestre 2019.1 

 
Fonte: Equipe gestora, 2019. 
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Figura 03. Cartaz de divulgação dos Componentes Eletivos/semestre 2019.2 

 
Fonte: Equipe gestora da EETIRP , 2019. 

 

As propostas dos componentes eletivos, buscam se aproximar das 

necessidades especificas de aprendizagens dos alunos, por meio de um leque de 

componentes curriculares e metodologias diversificadas e ativas. Entre outros 

objetivos, podemos inferir que um deles é despertar no aluno o prazer pela 

aprendizagem.  

Durante a entrevista com os líderes de turma, questionamos sobre a 

importância desses componentes, a representante da 1ª série ‘A” se pronunciou da 

seguinte forma: “Eu acho que são boas, porque eu acho que agrega mais, o ano 

passado eu aprendi a falar libras. Foi uma coisa que agregou muito”. 

(REPRESENTANTE DO 1ª SÉRIE ‘A’, 2019). Já o representante da 2ª série ‘A’, 

respondeu sobre o planejamento dos componentes: São planejadas com o processo 

de aprendizagem diferenciado, um processo mais prático, ela faz a ligação entre 

saberes, é tando que tem eletiva que são dois professores e são de matérias 

diferentes, que acontece a ligação dos saberes. (REPRESENTANTE DA 2ª SÉRIE 

‘A’, 2019). 
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Conforme nos foi possível observar durante em entrevista, há uma 

preocupação por parte da coordenação pedagógica durante o planejamento desses 

componentes para que eles não virem mais um peso para o aluno, ou seja, se 

constitua em apenas mais uma disciplina para ele estudar e tirar nota, uma vez que 

esses componentes são incorporados no horário da escola, ofertado semanalmente 

com carga horária de duas aulas semanais, contendo um processo avaliativo e que, 

sua nota será incorporada ao histórico do aluno. Segundo a coordenadora pedagógica 

o planejamento desses componentes privilegia atividades práticas, que são debatidos 

em reuniões: “nós reunimos e percebemos isso em comum, em conjunto que por 

exemplo precisava ser mais atrativa, que precisava ter mais atividade no sentido da 

prática, não só a teoria e definições” (COORDENADORA PEDAGÓGICA, 2019). 

Essa relação estabelecida pela equipe gestora da escola em buscar no corpo 

discente as propostas de temáticas para compor a parte diversificado do currículo da 

sua escola, demostra um alinhamento ao princípio democrático da participação 

daqueles que serão diretamente afetados pela ação, mesmo que o resultado dessa 

relação seja apenas de quatro componentes curriculares, dentro de um universo de 

mais de onze, mas verifica-se a participação ativa dos estudantes na organização e 

direcionamento pedagógica da escola. 

Durante as visitas que realizamos à escola, campo de estudo, nos foi possível 

perceber que a após o almoço são ofertados aos alunos da EETIRP um tempo para 

que participem dos clubes de protagonismos. 

Esses clubes são ações desenvolvidas pelos próprios alunos, cujo objetivo é 

possibilitar o exercício da participação direta dos estudantes nas ações pedagógicas 

da escola, na medida em que se assegura aos discentes, por meio do clube que eles 

concebam a ideia do clube, planejem, executem e avaliem os resultados de suas 

ações enquanto protagonistas da ação que envolve outros discentes. 

Assim, os clubes de protagonismo integram a proposta curricular da escola e 

se constituem em uma ação pedagógica concebida, executada e avaliada por 

estudantes que tem como público os próprios colegas de segmento. Essa nos parece 

ser uma ação de participação direta dos estudantes na direção política e pedagógica 

da escola, uma vez que os estudantes precisam criar um clube, planejar, executar e 

avaliar uma ação que ao mesmo tempo em que forma os colegas de segmento, 

emerge como processo auto formativo de quem se dispôs a protagonizar um clube.  
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Mas, é importante considerar que essa ação em que os estudantes são 

protagonistas, carrega consigo uma orientação criada pela Escola da Escolha, 

conforme segue um modelo de Plano de ação. Vejamos:  

 

Figura 4. Plano de ação do clube do protagonismo 

 
Fonte: Equipe gestora da EETIRP, 2019. 

 

Esse formulário é apresentado à equipe gestora da escola, que organiza os 

dados e providência material, espaço e os procedimentos para o funcionamento do 

clube, conforme proposto.  

Observe-se que no Plano de Ação, existe um padrinho ou madrinha do clube, 

que é um professor escolhido pelo aluno-presidente do clube. Este padrinho ou 

madrinha terá a incumbência de estar acompanhando o andamento das ações. 

Conforme observamos na escola estudada no curso da nossa pesquisa, esse 

padrinho ou madrinha não é um profissional que ampara, protege ou defende o clube, 

mas um professor escolhido pelo estudante-presidente do clube, para acompanha-los 

e orientar quando necessário em seu exercício de protagonismo na ação educativa 

que o clube desenvolve.   

PRESIDENTE

NOME DO 

CLUBE

VISÃO

OBJETIVOS

VALORES

ESTRATÉGIAS

PRIORIDADES

RESULTADOS 

ESPERADOS

FUNÇÃO DA 

EQUIPE

PLANO DE 

ATIVIDADES 

*DOCUMENTO 
(ANEXO 1 DO PLANO DE AÇÃO)

MATERIAIS 

NECESSÁRIOS

PLANO DE AÇÃO DO CLUBE DE PROTAGONISMO

CONTATO
Nº DE 

PARTICIPANTES

PADRINHO 

MADRINHA
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Conforme nos foi possível identificar, por meio de análise da documentação 

produzido pela gestão da escola, no ano letivo de 2019, os alunos da EETIRP 

ofereceram 15 clubes de protagonismos, com variadas temáticas. Abaixo veremos o 

cartaz produzido pela equipe gestora:  

Figura 5. Cartaz de divulgação dos clubes de protagonismo 

 
Fonte: Equipe gestora da EETIRP, 2019. 

 

A organização desses clubes de protagonismo, cujo tempo reservado era pós 

almoço dos alunos, constitui uma estratégia pedagógica para que esse tempo seja 

utilizado para a participação em uma atividade que fortaleça a formação integral do 

NOME DO CLUBE PRESIDENTE/VICE TURMA

RIAN LUCAS FELINTO DA SILVA 1º ANO C

ANNA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 3º ANO C

ANNA VITÓRIA I. FORTUNATO DA SILVA 3º ANO B

JOÃO VICTOR DE LIMA OLIVEIRA 3º ANO B

WENDELL ALYSSON DA S. RODRIGUES 1º ANO D

ANA EMANUELLY GOMES DA SILVA SOUZA 1º ANO D

ELTON DA SILVA PINHEIRO 3º ANO B

VITÓRIA FABRÍCIO DO NASCIMENTO 2º ANO A

PEDRO VINÍCIUS M. SOARES 1º ANO B

PEDRO VITÓRIO NARCISO DUARTE 1º ANO B

MAYCON ANDRÉ F. BATISTA 1º ANO A

JEDSON MANOEL RODRIGUES NASCIMENTO 1º ANO A

CAMILE VITÓRIA FERREIRA FLOR 2º ANO A

PEDRO VITÓRIO NARCISO DUARTE 1º ANO B

PROFESSORA ANNE NAYARA

CARLOS DANIEL ALVES DE LIMA 3º ANO B

JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA 1º ANO B

MATHEUS RODRIGUES DE AMORIM 2º ANO A

ANALICE PEREIRA TARGINO 2º ANO A

JEFFERSON SILVA FERREIRA 3º ANO A

PEDRO VITÓRIO NARCISO DUARTE 1º ANO B

KLEBERSON SOARES DA SILVA 2º ANO A

JACIELE FERNANDES DA SILVA 1º ANO C

ISABELLE RIBEIRO DA COSTA 3º ANO C

BRENO DE BRITO SOUZA 3º ANO A

MATHEUS VICENTE DA SILVA 3º ANO B

ALBERT FERNANDES AMORIM 3º ANO B

ELIOENARA RIBEIRO DE SOUSA 2º ANO B

JEFFERSON SILVA FERREIRA 3º ANO A

LÍDERES DOS CLUBES DE PROTAGONISMO

YESHUA

AGAPE

BANDA MARCIAL IMPERIO ROSA

DANÇAS POPULARES

DEFESA PESSOAL

DESENHO E PINTURA

HANDEBOL

VOLEIBOL

XADREZ DO BÁSICO AO AVANÇADO

MÚSICA

RÁDIO NEWS

LIBRAS DESTRUINDO BARREIRAS

LOVE DANCE

JORNAL NEWS

LEITORES SEM FRONTEIRAS
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aluno, bem como fortalecer o sentimento de corresponsabilização sobre o processo 

educacional com os discentes.  

Refletindo sobre essa ação, durante nossa pesquisa, percebemos que a partir 

do momento que um aluno se propõe a oferecer um clube de protagonismo, ele é 

responsável pelo desenvolvimento pedagógico de outros discentes matriculados e 

desse modo, ao assumir o compromisso com o outro ele está assumindo consigo 

primeiro. Pois, o clube exige protagonismo, requer comprometimento e implicação 

com a escola, com a formação do outro e auto formação de si mesmo.  

Essa perspectiva, cria as condições para que os estudantes estando no 

Ensino Médio, iniciem um processo de transitar da formação do sujeito ao sujeito de 

sua própria formação. Eis aqui, um dos nossos achados na pesquisa, ou seja, a de 

que os estudantes podem ser convidados a assumir a tarefa de educar os membros 

do seu segmento em uma ação na qual eles se auto educam.    

Como pesquisador, me foi possível perceber que o Clube de Protagonismo, 

enquanto uma atitude pedagógica, contribui para que o processo educativo seja mais 

democrático, ao compartilhar parte da tarefa de ensino com o professor e atribuir ao 

estudante a possibilidade de ser este que partilha conhecimentos. 

Além disso, o corpo discente que geralmente é tratado nas escolas como um 

segmento passivo pedagogicamente, que não sabe de nada e por isso mesmo os 

professores devem estender seus conhecimentos a estes sujeitos, começa a 

descobrir com atitudes como a que é proposta pelo clube de protagonismo, que um 

estudante, ou seja, um dos seus está atuando como propagador de atividades 

pedagógicas. 

Essa ação cria as condições para que os estudantes por meio de uma prática 

iniciem a compreensão de que podem e devem participar ativamente da vida política 

e pedagógica da instituição em que estão matriculados. 

Até esse momento, focamos nosso texto nas evidências de participação ativa 

e envolvimento dos estudantes pela escola na dimensão pedagógica, ou seja, nos 

movimentos que implicam os processos de ensino e de aprendizagem. Agora, vamos 

nos dedicar a apresentar o que nos foi dado conhecer com a nossa pesquisa, sobre a 

participação ativa dos estudantes na dimensão política da Escola Estadual Rosa 

Pignataro. 
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A EETIRP possui o Conselho de Representantes de Turmas – CRT, órgão 

formado pelos líderes e vice-líderes de turma, com a finalidade de serem o interlocutor 

dos estudantes perante a equipe gestora.  

Percebendo que o Conselho de Representantes de Turma possui uma 

dinâmica diferente no contexto da escola, fui buscar entender como ele se articula e 

de que forma participa dos processos de decisão da direção política da escola.   

Nessa perspectiva, buscamos desenvolver os instrumentos de construção de 

dados e informações que melhor contribuíssem para um entendimento da função, ou 

seja, daquilo que é próprio do CRT na gestão política da escola e como essa 

contribuição se materializava no cotidiano da escola.  

Decidimos, então, realizar visitas a escola, no intuito de observar a sua 

dinâmica. Essas visitas tiveram como objetivo a busca por compreender como os 

efeitos produzidos pela relação entre os representantes de turmas e seus 

representados se articulam e se manifestam na direção política e pedagógica da 

escola. 

Foram realizadas oito visitas, quatro em cada semestre de 2019, elas 

aconteceram nos dias: 21/03, 25/04, 06/06, 25/07, 22/08, 26/09, 29/10 e 21/11. 

Essas visitas foram guiadas por um roteiro de observação que se organizava 

a partir dos seguintes pontos: Observação da Dinâmica da escola (movimento dos 

alunos, organização da escola, dinâmica na sala dos professores); conversa com 

alunos nos corredores; conversa com os professores; observação das informações 

expostas na escola; comportamento dos alunos; acompanhar as reuniões do CRT. 

Como resultado das observações em que buscávamos entender a dinâmica 

de funcionamento do Conselho de Representante de Turmas, acompanhamos 4 

reuniões, 3 apenas assistindo a dinâmica da reunião e 1 na aplicação do grupo focal. 

Como expectador da reunião, busquei entender como se dava a relação entre os 

alunos e gestores no percorrer da reunião, verifiquei que a pauta possuía demandas 

da gestão, como informes, orientação sobre o processo de preenchimento do plano 

de ação do líder e de documentos exigido pela coordenação para avaliação do 

processo pedagógico (guia de aprendizagem). Além disso, os alunos expuseram as 

demandas trazidas das turmas que representavam, tais como: organização da fila do 

almoço, sobreposição de atividades para o aluno, problemas de convivência entre os 

alunos, cobranças sobre a postura dos líderes como exemplo para a turma. Ao final 

da reunião, percebemos que há um movimento de troca entre gestão e CRT, uma vez 
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que tanto a gestão quanto os representantes saem da reunião com encaminhamentos 

provenientes do debate entre os segmentos. 

Para ampliar nosso entendimento sobre esse espaço de participação ativa 

dos estudantes, se fez necessário estudar as relações entre os representantes de 

turmas e seus representados. Como instrumento de construção de dados e 

informações sobre essa necessidade posta pela pesquisa, construímos e aplicamos 

um questionário com trinta alunos das nove turmas do ensino médio. 

A existência dos indivíduos providos de sua individualidade, foi uma temática 

sempre presente nas reuniões e debates do Grupo de Pesquisa Sertania e Educação.  

Essa perspectiva de trabalhar a política, ou seja, afirmando que ela é feita por 

indivíduos providos de suas individualidades, nos induziu a formular entre outras 

questões presentes no questionário, a seguinte pergunta:   como você classifica seu 

relacionamento nesta escola com o representante de turma?  

Para efeito de apresentação dos resultados das respostas dos estudantes a 

esta pergunta, resolvemos apresentar em forma de diagrama, conforme segue no 

gráfico 08, abaixo:   

 
Gráfico 8. Como você classifica o seu relacionamento nesta escola com o 

representante de turma? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

 

Entre os estudantes que responderam ao questionário, 61%, avaliaram seu 

relacionamento com representantes de turmas como razoável (31%) e muito bom 

3%
10%

31%

26%

30% Muito Ruim

Ruim
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Bom

Muito Bom
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(30%). Esse dado nos permite entender que a partir de um relacionamento positivo, 

essa representatividade se aproxime dos representados para construir melhor as 

demandas de necessidades da turma.  

Esse é um dado importante, na medida corrobora com as analise realizadas 

durante as reuniões do conselho, o que reforça o argumento em que a cultura de 

representação parece funcionar no que diz respeito ao Conselho de representantes 

de Turmas da Escola Estadual Rosa Pignataro.  

Com isso, percebemos que uma das funções dos representantes de turmas é 

a mobilização dos demais alunos na percepção de que todos fazem parte da 

organização escolar, que quando trazem as demandas dos alunos para o conselho, e 

elas se materializam em ações no cotidiano da escola, o aluno é construtor dessa 

organização, não mais aquele que segue uma regra colocada pela gestão da escola. 

Assim, o representante passa a ser realmente um representante dos 

interesses da turma. Entre nossas observações, durante conversas informais como 

os alunos durante o intervalo, foi possível perceber que o representante da turma 

promove debates com seus colegas de sala de aula, para identificar as demandas, 

necessidades e desejos de todos da turma.  

São os resultados desse debate promovido pelo representante de turma, 

portanto é a opinião de cada estudante (representado), que construirá a pauta do 

encontro entre os representantes das turmas, com a equipe gestora da escola.  

Esse discurso presente na fala dos estudantes nos corredores da escola, ficou 

mais evidente durante a entrevista do grupo colaborativo de representantes de turmas, 

quando questionado sobre a forma de construção das pautas do CRT, o 

Representante da 1ª Série ‘A’, respondeu da seguinte forma: 

 

agente se reunia com a turma, perguntava assim, o que precisaria melhorar, 
ou o que eles achavam que a gente deveria levar para a reunião, tipo assim, 
tomar umas possíveis decisões, para melhorar as questões de sala. E a gente 
debatia junto com a direção, na nossa reunião de líderes, e assim que tomava 
a decisão, a gente já chegava na nossa sala reunia toda a turma, antes da 
aula de um professor, e comentava o que foi tratado na reunião. 
(REPRESETNANTE DA 1ª SÉRIE ‘A’, 2019) 

 

Com isso, verificamos que há um processo de diálogo entre os representados 

e representantes, no intuído de sanar as demandas, principalmente de organização 

do cotidiano, como foi ressaltada pela representante do 1ª Série ‘B’,  

Agente conversava muito sobre o dia-a-dia, entendeu?, porque o maior 
problema tava em conviver o dia todo, sempre tinha muito problema: em 
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almoço, em sala de aula, muito problema em convivência, entendeu? A gente 
conversava muito sobre eventos, ou outra coisa, mas focava muito na 
convivência, para melhorar. (REPRESENTANTE 1ª SÉRIE B, 2019) 

 O debate estabelecido entre os estudantes para buscar soluções de 

convivência deles mesmo, mostra que há uma construção coletiva da política de 

coabitação da escola.  

Mas, não basta que só os estudantes realizem o debate na sala de aula, é 

preciso que a escola esteja politicamente organizada com tempo e espaço, onde os 

representantes de turmas e a equipe gestora possa se encontrar.  

E, no curso da nossa pesquisa, percebemos que essa organização é 

construída a partir das discussões entre os representantes de turmas e a gestão da 

escola durante as reuniões do CRT, que ocorrem semanalmente, sempre às quintas-

feiras no horário de12h às 12h45min.   

Esse movimento aparentemente pequeno se torna grandioso do ponto de 

vista da educação política e criação de uma cultura democrática, pois ela educa os 

representantes e os representados para um movimento em que ambos constroem 

uma espécie de pacto de confiança, em que os representantes representam os 

interesses dos representados e os representados se dispõem a participar e opinar 

sobre a direção política e pedagógica da escola, na medida em que sente que mesmo 

não sendo o representante, pode como representado participar ativamente, opinando 

e construindo a pauta da reunião que o CRT tem com  a equipe gestora da escola. 

Assim, representantes e representados se sentem participando ativamente da direção 

política que decide sobre aspectos pedagógicos que implicam em suas vidas.  

Essa dinâmica cria as condições para um exercício de democracia em que 

todos participam do debate e das decisões da direção política da escola. Desse modo, 

nos parece que se assegura aos estudantes que eles e seus projetos se constituem 

efetivamente no centro motor do projeto educativo da escola.   

Além da imersão na esfera do Conselho de Representes de Turmas, se fez 

necessário ampliar e aprofundar nosso estudo sobre a práxis de participação dos 

estudantes na gestão política e pedagógica da Escola Estadual Rosa Pignataro. 

Nesse sentido, adicionamos ao roteiro de observação e conversas com estudantes e 

professores a busca por atas das Reuniões do Conselho Escolar, Conselho Fiscal do 

Caixa Escola do ano letivo de 2018 e as atas de reuniões do CRT de 2019. 

 Esse conjunto de dados e informações proporcionados por essas fontes 

focando na busca por compreender como se dava a participação ativa dos estudantes 

na dimensão política da escola, proporcionaram um primeiro panorama da 
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participação política dos estudantes, composta não por dogmas ou pressupostos, 

mas, por “premissas reais” (MARTINS, 2008, p.30), fruto da minha interpretação dos 

dados e informações construídos a partir dos documentos e das relações que me 

foram possíveis instituir com os indivíduos que compõem a comunidade escolar 

pesquisada. 

 Em nossas observações, também foi possível constatar uma rotina dinâmica 

e organizada da Escola no seu cotidiano, como a chegada dos alunos, com seus 

movimentos de entrada nas salas de aula, a forma de condução pela gestão dos 

acontecimentos rotineiros, o movimento dos alunos durante as trocas de professores, 

intervalo e horário de almoço e a permanência na escola no período entre turno, bem 

como a relação entre os alunos e a equipe gestora. 

Durante as visitas de observação, verifiquei que a forma de chegada dos 

alunos na Escola possui um ritual próprio, em que toda a equipe gestora e os 

professores, juntamente com os representantes de turma ficam no hall de entrada da 

escola esperando os demais alunos com músicas e declamação de poesias e 

poemas, bem como há o acolhimento com um aperto de mão ou um abraço em cada 

aluno.  

Percebemos que há a preocupação de toda a equipe em cumprimentar todos 

os alunos que chegam à escola. Essa ação promove uma maior aproximação da 

equipe com todos os alunos, bem como entre os próprios alunos.  

Também me foi possível observar que a presença dos representantes de 

turma nesse primeiro momento da escola se dá do seguinte modo:  cantam músicas 

de boas-vindas, recebem os alunos com abraço e aperto de mão. Este procedimento 

dos representantes das turmas demostram um alinhamento das ações da gestão com 

a participação desses representantes. 

Mas, é importante registrar que durante nossos estudos dos cadernos do ICE, 

especialmente o caderno 5 – Práticas Educativas, encontramos indícios de que esse 

acolhimento que a Escola realiza, se constitui em uma ação orientada pelo modelo da 

Escola da Escolha.  

No que diz respeito ao movimento dos estudantes em direção à sala de aula, 

depois do acolhimento, ocorre de forma organizada e sem tumulto, denotando um 

compromisso por parte dos alunos em cumprir com o seu papel na conduta 

organizativa da escola.  

Porém, esse comportamento, também leva a uma reflexão sobre a 

possibilidade de um controle das vontades dos discentes, uma vez que o ambiente ali 
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criado para o acolhimento e deslocamento dos estudantes para as salas de aula, 

produz sobre o adolescente uma situação em que a equipe gestora controla os 

movimentos dos estudantes, tolhendo possíveis comportamentos não planejados 

para aquele rito de recepção.  

Essa nossa reflexão sobre um possível controle, me foi possível a partir da 

observação de alguns indícios, como por exemplo, na não participação de todos os 

alunos naquele rito, bem como na chegada de alguns desses alunos que conforme 

observamos, chegavam reiteradamente após esse momento de acolhida.    

Além da observação do rito de acolhimento dos estudantes, se fez necessário 

realizarmos entrevistas com a equipe gestora, envolvendo: o diretor da escola, o vice-

diretor e a coordenadora pedagógica. 

Este movimento de entrevista dos gestores no curso da pesquisa, objetivou 

ampliar e aprofundar nossa compreensão sobre as concepções da equipe gestora 

sobre a participação ativa dos estudantes nas decisões políticas e pedagógicas da 

Escola Estadual de Tempo Integral Rosa Pignataro.  

Mas, para nos aproximarmos da equipe gestora, realizamos uma entrevista 

com os profissionais que a integram. A entrevista foi organizada a partir de temas mais 

abrangentes e questão de estudo.  

Essa ordem de organização nos permitiu uma maior organização do processo 

de construção de dados e informações com as entrevistas, pois o tema agregava as 

perguntas e com as perguntas nos foi possível especificar o que precisávamos saber 

sobre cada tema.  

Nesse sentido, organizamos conforme segue a tabela abaixo: 

Tabela 1 – Questões de estudo e perguntas realizadas na entrevista 
 

QUESTÕES DE ESTUDO 
 

PERGUNTAS 

I. Procurar evidenciar como a equipe 
gestora  enxerga o processo de 
implantação da ETI. 

1. Como ocorreu o processo de 
implantação da Escola de Tempo 
Integral?  

2. A forma de condução de todo o 
processo proporcionou a participação 
da comunidade escolar? Como? 

3. Quais as principais modificações  
ocorridas na forma de organização 
pedagógica e política com a  
implantação da ETI? 

II. Evidenciar práticas e espaços de 
debate políticos e pedagógicos 
desenvolvidos na escola.  

 

4. Como acontecem as decisões na 
Escola? Em que espaços da escola 
vocês pensam sobre a organização 
escolar? 
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III. Identificar e refletir sobre a função do 
CRT na gestão da escola. 

5. Qual a função do Conselho de 
Representantes de Turma no 
processo de tomada de decisões da 
escola? 

IV. Identificar e refletir sobre os efeitos 
relação entre gestão e alunos na 
organização política e pedagógica. 

6. Quais os efeitos da relação entre 
gestão e CRT na organização 
pedagógica e política da escola?  

7. Como as decisões tomadas, a partir 
do debate no CRT são materializadas 
na organização escolar? 

V. Evidenciar o que a equipe gestora 
entendem Sobre a Escola.  

8. Qual o diferencial da Escola de 
Vocês? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

O primeiro tema de estudo foi:  I. Procurar evidenciar como a equipe gestora 

enxerga o processo de implantação da educação em tempo integral, para isso foi feita 

as seguintes perguntas: 1. Como ocorreu o processo de implantação da Escola de 

Tempo Integral? 2. A forma de condução de todo o processo proporcionou a 

participação da comunidade escolar? Como? 3. Quais as principais modificações 

ocorridas na forma de organização pedagógica e política com a implantação da ETI? 

A segunda questão de estudo foi elaborada da seguinte forma: II.  Evidenciar práticas 

e espaços de debate políticos e pedagógicos desenvolvidos na escola; para isso, 

realizei as seguintes perguntas: 1. Como acontecem as decisões na escola? Em que 

espaços da escola vocês pensam a organização escolar?  

A terceira e quarta questões de estudo, teve um direcionamento especifico 

para os Conselho de Representantes de Turma - CRT, sendo assim elaborada: III. 

Identificar e refletir sobre a função do CRT na gestão da escola, tendo como pergunta: 

qual a função do conselho de representantes de turma no processo de tomada de 

decisão da escola? IV. Identificar e refletir sobre os efeitos da relação entre gestão e 

alunos na organização política e pedagógica da escola. Tendo as seguintes 

perguntas: Quais os efeitos da relação entre gestão e CRT na organização 

pedagógica e política da escola? Como as decisões tomadas, a partir do debate no 

CRT são materializadas na organização escolar?  

Por fim, a quinta questão de estudo, procura o entendimento da equipe 

gestora sobre a escola: V. Evidenciar o que a equipe gestora entendem Sobre a 

Escola, e a pergunta: qual o diferencial da escola de vocês? 

Toda essa nova proposta de organização escolar traz um desafio a equipe 

gestora da escola, uma vez que há um incentivo maior da participação dos discentes 
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nesse processo. Chamo de desafio, pois mesmo tendo assegurado por lei a gestão 

democrática das escolas públicas no Brasil, a concretização ainda fica a desejar, 

tendo em vista que o sistema educacional é organizado de forma hierárquica e 

concentra toda a responsabilidade na figura do diretor.  

As entrevistas da equipe gestora, formada pelo Diretor, Vice-diretor e 

Coordenação Pedagógica, foram realizadas na sala da coordenação, em horários 

diferentes e com a presença apenas do entrevistado e do pesquisador. A princípio foi 

explicado a importância da entrevista como ferramenta para construção de dados e 

informações sobre o objeto de estudo, bem como o comprometimento do pesquisa 

sobre o uso das informações dadas para construção da dissertação. Durante a 

entrevista, foi utilizado um gravador, para registrar a fala de cada entrevistado, como 

também para fazer uso da gravação na análise das falas. Foi utilizado o site 

https://www.google.com/chrome/demos/speech.html para realizar a desgravação, ou 

seja, transformar em texto a voz dos entrevistados para melhorar o entendimento 

sobre as respostas dadas. Como relatado acima, foi elaborado um roteiro da 

entrevista que buscamos seguir, porém, e tendo a compreensão da itinerância, 

algumas delas não foram feitas, devido o rumo da entrevista, bem como as respostas 

dadas pelos entrevistados já contemplarem os questionamentos que seriam 

realizados.  

Vamos aqui expor análises das entrevistas da equipe gestora. A entrevista 

com o gestor deu início com a seguinte pergunta: Como ocorreu o processo de 

implantação da Escola de Tempo Integral? O mesmo respondeu firme e não 

demostrou dúvidas sobre o processo de implantação, confirmando que estava 

presente em todo as etapas dessa implantação, bem como que o processo foi iniciado 

com a equipe de implantação da Secretária de Educação do Estado, com reuniões 

para esclarecimento do modelo, conforme a fala descrita abaixo: 

 

[...]tudo teve a participação do Conselho escolar tivemos uma 
conscientização antes do que era a escola integral e as duas reuniões 
anteriores, quando veio a reunião para definir, a equipe de implantação fez a 
reunião com conselho escolar, foi convidado toda a comunidade escolar, mas 
nem todos estiveram presentes, dos oitenta e quatro funcionários, só tinham 
12 pessoas presentes na reunião, isso foi no final de 2017. Essas 12 pessoas 
ficaram responsáveis para definir se a escola se tornava de tempo integral, e 
como foi uma assembleia extraordinária, os que estão presentes aceitaram a 
proposta integral. (GESTOR ESCOLAR, 2019) 
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Outro questionamento feito para o gestor foi se a forma de condução de todo 

o processo proporcionou a participação da comunidade escolar?, tendo como 

resposta a seguinte fala:  

 

Sim proporcionou a participação de todos e porque teve reuniões anteriores, 
eram feitos convites para as palestras esclarecendo o que era escola de 
tempo integral e assim foi, a participação de todos, teve os programas de 
rádio orientando como seria, que escola integral podia mudar na vida dos 
jovens. (GESTOR ESCOLAR, 2019) 

 

Contudo, ele ressalta que mesmo tendo uma mobilização na comunidade, 

muitos não levaram em consideração a importância do debate sobre a implantação 

do tempo integral na escola, colocado por ele da seguinte forma:  

 

Sim, proporcionou a participação de todos e porque teve reuniões anteriores, 
eram feitos convites para as palestras esclarecendo o que era escola de 
tempo integral e assim foi, a participação de todos, teve os programas de 
rádio orientando como seria, que escola integral podia mudar na vida dos 
jovens. e assim tempo de toda assim na questão de decidir foi que deve o 
problema,  a gente vinha de escola regular, professores e servidores, e até a 
própria comunidade com aquele costume,  quanto tem reunião então vamos 
para casa, reunião não é tão interessante e depois que foi decidido na 
Assembleia que a escola ia se  tornar integral,  aí foi que chegou a repulsão 
e de alguns professores e servidores mesmo, porque eles acharam que a 
escola cidadã integral tudo ia ser do mesmo jeito ia ficar toda só vai mudar só 
um programa mas com problema que teve uma mudança. (GESTOR 
ESCOLAR, 2019) 

 

Esse argumento, da não participação de todos os professores e servidores, 

bem como os pais dos alunos na assembleia que iria decidir se a escola se tornaria 

de tempo integral é reforçado na fala da coordenadora pedagógica, quando indagada 

pela mesma pergunta, ela se coloca da seguinte forma:  

 

Todos os funcionários mas já tinha sido avisado, comunicado, convocados e 
quem estava na reunião se viu no momento de decidir, entendeu, a gente tem 
que decidir porque já existido antes vários momentos de conversa, de 
concentração de estudo, informação, como eu falei mas, tem um momento 
que tem que decidir e nós que estávamos, e eu era uma das pessoas que 
estavam presentes, depois de muita conversa e até já de inquietação das 
pessoas que estava da secretaria de educação querendo a resposta e nós 
conversamos, até que, quem estava presente aceitou o modelo integral. 
(COORDENADORA PEDAGÓGICA, 2019) 

 

Dessa forma, há indícios que a decisão de implantar o tempo integral na 

Escola Estadual de Tempo Integral Rosa Pignataro ocorreu em uma assembleia com 

uma participação reduzida dos componentes da comunidade escolar, mesmo os 
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gestores indicando que ocorreram reuniões anteriores e divulgação na cidade, no 

momento da realização da assembleia extraordinária, não estavam presente a maioria 

da comunidade, e, cabendo aos que estavam presentes a incumbência de decidir. 

Isso ressalta o caráter aligeirado que todo o processo das medidas que compõem o 

pacote da contra-reforma possui, bem como a falta de interesse da população em 

participar dos espaços decisórios. Mesmo tendo interferência direta na forma de 

organização de uma escola que atendia mais de mil alunos, percebe-se que nesse 

momento importante, não ocorreu a participação.  

A entrevista também teve a preocupação de saber como esse modelo de 

implantado na escola interferia na participação dos alunos nas decisões políticas e 

pedagógicas da escola, com isso, durante as falas dos entrevistados, percebe-se que 

há evidencias de uma participação ativa dos estudantes em processos que produzem 

organização e interferências na forma de planejamento e execução da proposta 

pedagógica.  

 

Assim a mudança é evidente no comportamento do aluno, na parte 
pedagógica, nas dinâmicas em na sala de aula, não tem mais nada a ver com 
a questão da escola regular. (GESTOR ESCOLAR, 2019) 

 

E continua: 

 

a questão do clube de protagonismo é presidente de um clube convocando 
outros adolescentes, gente vê uma replicabilidade, eles replicam o modelo 
para outros adolescentes, se comunicam com alunos de outras escolas, 
visitam outras escolas apresentando o que é o modelo da escola de tempo 
integral isso tudo meninos tímidos, que quando entrou aqui, ficou a pergunta: 
esses meninos não vão dar certo para essa função? Mas uma transformação 
vem ocorrendo continuamente que a gente percebe os meninos vão 
evoluindo quanto a questão de perder a timidez é questão de falar mesmo o 
que pensa. (GESTOR ESCOLAR, 2019) 

 

Em outro momento da entrevista, o gestor cita a intervenção dos alunos na 

forma de aplicação do modelo pedagógica por parte dos professores em sala de aula, 

afirmando que, em reunião do CRT os representantes acompanham o trabalho 

pedagógicas do professor, sobre os conteúdos ministrados e as metodologias 

aplicadas, vejamos como ele se coloca:  

 

os meninos querem tomar uma decisão para mudar algo da escola, por 
exemplo: situações onde os professores não estão seguindo o modelo 
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pedagógico não já percebi isso hoje eu estou só às vezes que não seguiu a 
meta o modelo pedagógico e os meninos chegam para a gente, durante as 
reuniões do CRT, o guia de aprendizagem tá lá na sala, mas Professor tal ele 
só chegou a passar três conteúdos aquele guia de aprendizagem, os outros 
dois a gente não viu como é que vai ser?  como é que vai ser resolvido? 
(GESTOR ESCOLAR, 2019) 

 

Percebemos, nesse ponto da entrevista, a atuação dos alunos nos processos 

de gestão da escola, a busca por acompanhar o processo de ensino planejado para a 

sua turma, e se preocupando se está sendo colocado em prática, isso, somado ao 

comportamento desenvolvido nos clubes de protagonismos, aponta para um 

movimento em que os alunos produzem mudanças nos processos de gestão da 

escola e é transformado enquanto sujeito de ação, enquanto sujeito de participação 

ativa. Com isso, apresento adiante as considerações finais sobre essa trilha de 

pesquisa, essa busca pela compreensão formas e espaços de participação ativa dos 

estudantes na gestão da escola. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A busca por compreender as formas e espaços de participação ativa dos 

estudantes nas decisões políticas e pedagógicas da Escola Estadual em Tempo 

Integral Rosa Pignataro, me levou a uma imersão nas práticas e narrativas dos 

estudantes, professores e gestores da escola estudada.  

Essa imersão, por meio da pesquisa, se deu a partir de estratégias e 

ferramentas que permitiram a construção de dados e informações sobre aspectos do 

objeto de estudo.  

A interpretação desses dados e informações me possibilitaram conhecer 

como acontece a participação ativa dos estudantes nas decisões políticas e 

pedagógicas da escola estudada.  

Participação, é uma palavra cujos sentidos encontram suas raízes nas 

reflexões de Pateman (1992) e Gohn (2011). Para esses autores participação é uma 

ação individual ou coletiva, com a finalidade de produzir uma mudança do sistema 

dominante ou de interferir na organização de parte desse sistema, produzindo um 

ambiente mais democrático.  

Essa noção de participação foi o facho de luz que iluminou minha caminhada 

no curso da pesquisa, ao mesmo tempo em que se constituiu na referência para 

análise do Conselho de Representantes de Turmas, dos Clubes de Protagonismo e 

das Disciplinas Eletivas. 

Esses três espaços foram identificados e problematizados porque são os 

lugares onde percebi que acontece efetivamente a participação dos estudantes na 

gestão política e pedagógica da escola estudada.  

Nesse sentido e, para efeito de conclusão dessa dissertação, há indícios que 

a dinâmica de reuniões semanais do Conselho de Representantes de Turmas junto 

com a gestão, criavam as condições para que os estudantes tivessem uma 

participação ativa na medida em que se instaurou uma cultura, em que os 

representantes de turmas e os estudantes representados fossem escutados nas 

reuniões. 

O mais importante, foi perceber que esse movimento não se encerrava na 

reunião, ou seja, não era apenas verbo, mas o verbo se convertia em ação. Talvez, 

essa dinâmica política em que os estudantes apresentam suas demandas e sentem 

que a equipe gestora opera escutando e orientando-se, também por estas demandas 
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dos estudantes, seja o elemento fundamental para a afirmação de um protagonismo 

estudantil. 

Essa nossa percepção se fundamenta nas observações que fizemos no 

campo de pesquisa e constatamos que, as soluções para as demandas diárias da 

rotina escolar, como a organização da fila para distribuição da merenda/almoço, até o 

acompanhamento do planejamento das aulas ministradas pelos professores, ou seja, 

que os problemas cotidianos da escola contam efetivamente com o protagonismo dos 

estudantes, o que significa uma inovação política no âmbito da Escola Estadual Rosa 

Pignataro.  

Mas, entre nossos achados, um dos que mais nos impactou durante a 

pesquisa foi constatar que as demandas eram provenientes da relação e do debate 

existente entre os representantes de classe e os representados, evidenciando-se que 

nessa escola pratica-se efetivamente a cultura da representação, uma vez que os 

representantes consultam os representados e levam suas proposições para as 

reuniões do Conselho de Representantes de Turmas, conforme expomos no capitulo 

4.  

Assim, podemos sugerir que esse processo nutre a cultura de participação 

dos estudantes na gestão política e pedagógica. Além disso, o corpo discente percebe 

que as suas propostas estavam sendo colocadas em prática pela gestão da escola, 

transformando o ambiente escolar, o que implica em um processo efetivo de educação 

política e participação dos estudantes na vida pedagógica da escola, uma vez que o 

que se discute, se propõem e apresenta-se materializa-se no cotidiano escolar.  

Conforme as observações, posso inferir que nessa escola o Conselho de 

Representantes de Turma ganha um sentido pouco comum, pois por meio desse 

órgão os estudantes efetivamente partilham com os gestores a identificação dos 

problemas e soluções cotidianas, criando assim uma cultura de participação pouco 

comum nas unidades de ensino do sistema Estadual de Educação do Estado do Rio 

Grande do Norte, pois são raras as escolas onde os estudantes tem voz, vez e 

participam acompanhando o planejamento dos professores.   

Hoje, após a pesquisa feita, penso que essa relação aproximada dos 

discentes com a equipe gestora produz uma relação de corresponsabilização, ou seja, 

tanto a gestão como todos os alunos partilham as tarefas a serem cumpridas para que 

a escola tenha um nível de organização instaurado pelas pessoas que a constituem.  

Esse processo torna a escola singular, pois são poucas as unidades de ensino 

público que incorporam os estudantes como sujeitos de direito ao convida-los para 
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junto com os gestores identificar as demandas, apontar caminhos, decidir e 

implementar as soluções juntos. Talvez, esse seja um processo que constrói o 

sentimento de pertencimento à escola.  

Ao passo que percebia que o CRT produzia uma modificação na organização 

política da escola, verifiquei que as Disciplinas Eletivas produziam um movimento 

participativo que causaria modificações na esfera pedagógica e política da escola, 

uma vez que, as disciplinas ofertadas eram resultado do levantamento de 

necessidades de aprendizagens dos alunos.  

Mesmo sendo impossível atender todas as necessidades de aprendizagens 

indicadas no questionário aplicado aos discentes, vejo que a ruptura da estrutura 

vertical, onde o órgão central envia quais disciplinas os alunos devam estudar, mesmo 

na parte diversificada do currículo, é um passo importante para a concretização da 

escola participativa.  

A partir disso, o aluno irá produzir uma demanda de planejamento pedagógico 

de uma disciplina, que será introduzida na distribuição de carga horária dos 

professores, na composição do horário da escola, e, também, será inserida em seu 

histórico escolar, gerando alterações nesses documentos oficiais da instituição de 

ensino. 

Outrossim, a análise dos Clubes de Protagonismos revelou um espaço de 

compartilhamento do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que é uma ação 

planejada e desenvolvida por alunos e voltadas para os alunos.  

No período da pesquisa, verificamos a atuação de 15 clubes de 

protagonismos com temas variados, mas todos voltados para contribuir com a 

formação integral do aluno, além de produzir no discente a oportunidade de planejar 

e executar uma ação voltada para seus pares e que será introduzida na rotina de 

organização pedagógica da escola.  

Esses dados revelam um ambiente escolar ainda em transformação, um 

momento de transição, que deverá ainda ser acompanhado para um entendimento 

completo desse movimento.  

Digo isso, pois a pesquisa também nos revelou que esses espaços e formas 

de participação aqui apresentados, são resultados da aplicação de um método de 

organização política e pedagógica de um instituto pago pelo estado, o que revela os 

interesses do capitalismo neoliberal dentro desse processo, ou a terceira via, 

indicando uma parceria público-privado no provimento do serviço ao cidadão.  
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A pesquisa não tinha esse objetivo, buscar entender como tudo isso ocorreu, 

o objeto a participação ativa dos estudantes nas decisões políticas e pedagógicas da 

Escola Estadual de Tempo Integral Rosa Pignataro (EETIRP). O que implicava em 

compreender os espaços e as formas de participação dos alunos na gestão da 

EETIRP.  

Mas, a pesquisa que realizamos fez emergir um novo objeto de estudo, que 

requer o aprofundamento sobre o entendimento dessa relação público-privado nas 

escolas de tempo integral da rede de ensino do Rio Grande do Norte, o que justifica 

está dissertação, pois uma característica da pesquisa no âmbito educacional é um 

objeto desdobrar-se em outro.  

Dessa forma, mesmo considerando que a EETIRP vivenciou, no período 

dessa pesquisa, um processo de produção de um ambiente escolar mais participativo, 

nosso estudo, também revelou novos objetos de estudo que merecem ser 

pesquisados, por exemplo, a diminuição do número de vagas de matriculas 

disponibilizados pela escola.  

Pensamos a partir dos nossos estudos, que a redução brusca de um ano para 

o outro provocou, certamente, um processo excludente ou uma seletividade na forma 

de matriculas dos estudantes, não ficou claro como se deu os critérios para matriculas 

no ano de implantação do tempo integral na escola. 

Outro ponto que chamou a atenção, durante o processo de construção de 

dados, foi a fala dos docentes sobre as novas demandas que o formato implantado 

pelo ICE exigiu. Pois, além das demandas próprias da área de atuação de cada 

professor, se acrescentam outras tarefas, tais como acompanhar os clubes de 

protagonismos, como padrinho ou madrinha daquele clube, a tutoria e a oferta das 

disciplinas eletivas.  

Todas essas novas situações acrescidas ao já árduo trabalho diário de sala 

de aula do docente, provocou, em alguns docentes, a necessidade e o desejo de 

mudar de escola, além, da incompatibilidade de carga horária de trabalho, pois, no 

tempo integral, o professor é exclusivo da escola, não podendo ter outro vínculo 

empregatício.  

Sobre essa dimensão, pensamos que se o salário de um professor de tempo 

integral fosse suficiente, essa seria uma estratégia muito importante para qualificar a 

educação pública, mas sabemos que ao tempo integral, não corresponde um salário 

suficiente para as demandas do professor e de seus familiares, o que resulta como 
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pouco atrativo para professores vincularem-se profissionalmente as escolas de tempo 

integral.  

Concluindo essa pesquisa, reconhecemos que o modelo pedagógico e de 

gestão do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação produziu uma nova 

organização política na escola.  

Percebe-se essa modificação, por exemplo, no fato de que as decisões são 

tomadas com base no Módulos que traça as diretrizes para a escola, quando deveriam 

ser tomadas a partir do Regimento Escolar, documento oficial de regulamentação das 

ações da escola. No caso da escola estudada o Regimento Escolar fica em segundo 

plano, o que gera um estranhamento na condução política dos rumos da escola.  

Mas, foi esse mesmo modelo que contraditoriamente produziu os espaços de 

participação ativa dos estudantes nas decisões políticas e pedagógicas da Escola 

Estadual em Tempo Integral Rosa Pignataro (EETIRP), objeto de estudo desta 

pesquisa.  

Tudo isso nos faz refletir sobre a maneira como a construção do ambiente 

participativo da EETIRP foi concebido. PARO (2016) postula que 

  

[...] se a participação depende de alguém que dá abertura ou que permite sua 
manifestação, então a prática em que tem lugar essa participação não pode 
ser considerada democrática, pois democracia não se concede, se realiza: 
não existe ditador democrático [...]. (Grifo do autor) (PARO, 2016, p.25) 

 

Como defendi que todo esse processo está interconectado com o pensamento 

neoliberal em voga na sociedade atual, as formas de participação da sociedade, nesse 

caso, da comunidade escolar, ganha novos espaços, a partir da realidade produzida 

na escola pelo ICE, o que não impediu a apropriação desses espaços pela 

comunidade, com a finalidade de produzir modificações no ambiente escolar, 

tornando-o perceptivelmente um lugar em que há a participação ativa dos estudantes 

nas decisões políticas e pedagógicas da Escola Estadual em Tempo Integral Rosa 

Pignataro (EETIRP). 
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APÊNDICE A - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA 
ESTADUAL EM TEMPO INTERGRAL ROSA PIGNATARO NA PESQUISA 

 

Eu, Rafael da Silva Pereira Roseno, mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação, solicito autorização para desenvolver a pesquisa, intitulada: O Conselho de 

Representantes de Turma e sua relação com a gestão da Escola Estadual de Tempo Integral 

Rosa Pignataro, sob a orientação do Professor Walter Pinheiro Barbosa Júnior.   

Trata-se de uma pesquisa que objetiva analisar os espaços de relações entre aluno e 

gestão e quais implicações nos processos políticos e pedagógicos da escola, buscando 

compreender a categoria participação na construção da escola democrática.  

Vamos realizar nosso estudo orientado pela seguinte pergunta: O Conselho de 

Representantes de Turmas se constitui num espaço em que os estudantes também decidem 

sobre a direção política e pedagógica da EETIRP? 

Para responder a essa pergunta, vamos percorrer um caminho trabalhando com 

técnicas e estratégias, tais como:  Grupo Focal com alunos; aplicação de questionários, e 

entrevistas do tipo livre conversacional com a Direção, Coordenação da Escola e estudantes 

participantes dos espaços de relação. 

Nesse sentido, assumimos junto a escola, os seguintes compromissos: 

1. Utilizar as informações obtidas no âmbito da pesquisa, exclusivamente, com fins 

acadêmicos; 

2. Preservar integralmente o anonimato dos sujeitos, de modo que os entrevistados não 

terão suas identidades reveladas em qualquer trabalho ou publicação decorrente da 

pesquisa;  

3. Fazer a devolutiva dos resultados à toda comunidade acadêmica na ocasião de defesa 

da dissertação, a ser publicada em site oficial da UFRN; 

4. Realizar uma sessão pública de apresentação da Dissertação, para a EETIRP; 

 

 

Natal, ____ de _________________de 2019. 

_______________________________________ 

Escola Estadual em Tempo Integral Rosa Pignataro 

Nova Cruz/RN 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 
  

 

Eu, ________________________________________________________RG 

nº ______________________________, residente e domiciliado à 

___________________________________________________________________

___, autorizo a publicação do conteúdo da entrevista concedida ao mestrando Rafael 

da Silva Pereira Roseno, para fins acadêmico-científicos, conforme esclarecido nos 

termos da declaração de sigilo ético-científico, a qual me foi entregue, devidamente 

assinada pelo pesquisador. 

Outrossim, declaro estar ciente que nada tenho a exigir de ressarcimento ou 

indenização pela minha participação na pesquisa. 

Natal, _____de _______ de 2019. 

 

 

________________________________________ 

Equipe Gestora 
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APÊNDICE C - DECLARAÇÃO DE SIGILO ÉTICO-CIENTÍFICO 
 

 

Eu, Rafael da Silva Pereira Roseno, mestrando pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação, matrícula de nº 20181007968, declaro para os devidos 

fins que se fizerem necessários que o uso do conteúdo das entrevistas 

realizadas junto ao membro da equipe gestora, 

___________________________________________________tem a finalidade 

exclusiva de atender aos objetivos acadêmico-científicos da dissertação em 

elaboração, conforme foi mencionado nas orientações e nos esclarecimentos 

prévios e, em proteção à imagem e a não estigmatização dos sujeitos 

entrevistados, utiliza-se codinomes para referenciar o seu conteúdo. 

 

 

 

Natal, _____de _____ de 2019. 

 

 

________________________________________ 

Rafael da Silva Pereira Roseno 

Mestrando – Programa de Pós-Graduação em Educação - UFRN 

Matrícula de nº 20181007968 
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APÊNDICE D - IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A) 

 

1) Nome: ________________________________________________________ 

2) Idade: ___________ 

3) Formação: _____________________________________________________ 

4) Tempo que exerce à docência: ______________________________________ 

5) Tempo que é funcionário da escola: __________________________________ 

6) Função que exerce na equipe gestora: ________________________________ 

7) Forma de escolha para a função na equipe gestora: _____________________ 

8) Tempo que está na função: ________________________________________ 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – EQUIPE GESTORA 

 

1º Momento: Leitura do Termo de Anuência para participação da EETIRP na 
pesquisa e entrega da Declaração de Sigilo Ético-Científico (aspectos éticos 
vinculados ao estudo e ao processo interativo); assinatura do Termo de 
Consentimento Esclarecido pelos participantes da pesquisa (autorização da análise e 

publicação dos resultados); e, preenchimento do formulário de caracterização do 
Entrevistado. 

 
2º Momento: Socialização do objeto da pesquisa; orientações gerais acerca da 

dinâmica da discussão no grupo focal; duração do encontro; apresentação do 
pesquisador, moderador e papel de ambos na discussão; 

 
 

QUESTÕES DE ESTUDO 
 

PERGUNTAS 

V. Procurar evidenciar como a equipe 
gestora enxerga o processo de 
implantação da ETI. 

9. Como ocorreu o processo de implantação 
da Escola de Tempo Integral?  

10. A forma de condução de todo o processo 
proporcionou a participação da 
comunidade escolar? Como? 

11. Quais as principais modificações 
ocorridas na forma de organização 
pedagógica e política com a implantação 
da ETI? 

VI. Evidenciar práticas e espaços de debate 
políticos e pedagógicos desenvolvidos na 
escola.  

 

12. Como acontecem as decisões na Escola? 
Em que espaços da escola vocês pensam 
sobre a organização escolar? 
 

VII. Identificar e refletir sobre a função do CRT 
na gestão da escola. 

13. Qual a função do Conselho de 
Representantes de Turma no processo 
de tomada de decisões da escola? 
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VIII. Identificar e refletir sobre os efeitos 
relação entre gestão e alunos na 
organização política e pedagógica. 

14. Quais os efeitos da relação entre gestão 
e CRT na organização pedagógica e 
política da escola?  

15. Como as decisões tomadas, a partir do 
debate no CRT são materializadas na 
organização escolar? 

V. Evidenciar o que a equipe gestora 
entendem Sobre a Escola.  

16. Qual o diferencial da Escola de Vocês? 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 
 

Nome_________________________________________________________________________ 

Idade:_____________________________________   

1. QUAL É O SEU SEXO?     

(A) masculino  

(B) feminino  

 

2. COMO VOCÊ CLASSIFICARIA SUA COR, SEGUNDO AS CATEGORIAS USADAS PELO IBGE? 

(A) Branca 

(B) Parda 

(C) Indígena 

(D) Preta 

(E) Oriental 

 

 3. EM QUE BAIRRO VOCÊ MORA?  _______________________________________________ 

 

BLOCO 1: TRAJETÓRIA ESCOLAR             

1. EM QUE ANO VOCÊ INGRESSOU NESTA ESCOLA? 

(A) 6º ano do EF 

(B) 7º ano do EF 

(C) 8º ano do EF 

(D) 9º ano do EF 

(E) 1ª Série do EM 

(F) 2ª Série do EM 

(G)3ª Série do EM 

 

2. EM QUE DATA (ANO) VOCÊ INGRESSOU NESTA ESCOLA? __________ 

 

 

3. VOCÊ JÁ REPETIU O ANO? 

 

(A) Nunca repeti o ano 

(B) Sim, 1 vez, nesta escola 

(C) Sim, 1 vez, em outra escola 

(D) Sim, 2 vezes ou mais 

 

 

4. SE VOCÊ REPETIU, EM QUAL SÉRIE FOI? (Marque quantas opções forem necessárias) 

(A) 6º ano do EF 

(B) 7º ano do EF 

(C) 8º ano do EF 

(D) 9º ano do EF 

(E) 1ª Série do EM 

(F) 2ª Série do EM 
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(G)3ª Série do EM 

 
 

BLOCO 2:  ESCOLA 

 

COMO VOCÊ CLASSIFICA SEU 

RELACIONAMENTO NESTA ESCOLA COM: 

(Marque apenas UMA OPÇÃO em cada linha) 

Muito 
ruim 

Ruim Razoável Bom Muito bom 

1. Seus colegas 
(A) (B) (C) (D) (E) 

2. Seus professores 
(A) (B) (C) (D) (E) 

3. A direção (diretor e Vice-Diretor) 
(A) (B) (C) (D) (E) 

4. A coordenação pedagógica 
(A) (B) (C) (D) (E) 

5. Os funcionários 
(A) (B) (C) (D) (E) 

6. O Representante de Turma 
(A) (B) (C) (D) (E) 

 

 

MINHA ESCOLA É O LUGAR ONDE: 

(Marque apenas UMA OPÇÃO em cada linha) 

Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

totalmente 

7. Eu me sinto como um estranho  (A) (B) (C) (D) 

8. Eu faço amigos facilmente  (A) (B) (C) (D) 

9. Eu me sinto à vontade (A) (B) (C) (D) 

10. Eu me faço parte da organização pedagógica   (A) (B) (C) (D) 

11. Eu contribuo para as decisões tomadas pela direção  (A) (B) (C) (D) 

12. Eu me sinto solitário  (A) (B) (C) (D) 

13. Vou porque sou obrigado  (A) (B) (C) (D) 

14. Eu me sinto representado pelo meu Representante de 

Turma no CRT. (A) (B) (C) (D) 

15. Aprendo a participar na comunidade onde resido (A) (B) (C) (D) 

16.  Aprendo a raciocinar (A) (B) (C) (D) 

17.  Aprendo a escrever textos (A) (B) (C) (D) 

 

 

COMO VOCÊ CLASSIFICA OS SEGUINTES 

ASPECTOS DA SUA ESCOLA: 

(Marque apenas UMA OPÇÃO em cada linha) 

Muito 

ruim 
Ruim Razoável Bom 

Muito 

bom 

18. Organização pedagógica (A) (B) (C) (D) (E) 

19. Participação dos alunos nas Decisões da Gestão (A) (B) (C) (D) (E) 

20. Regras de convivência (A) (B) (C) (D) (E) 
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COMO VOCÊ CLASSIFICA OS SEGUINTES 

ASPECTOS DA SUA ESCOLA: 

(Marque apenas UMA OPÇÃO em cada linha) 

Muito 

ruim 
Ruim Razoável Bom 

Muito 

bom 

21. Práticas em sala de Aula (A) (B) (C) (D) (E) 

22. Direção (A) (B) (C) (D) (E) 

23. Coordenação (A) (B) (C) (D) (E) 

24. Funcionários em geral (A) (B) (C) (D) (E) 

25. Qualidade do ensino (A) (B) (C) (D) (E) 

26. Metodologias utilizadas pelos professores (A) (B) (C) (D) (E) 

27. Os combinados em sala de aula (A) (B) (C) (D) (E) 

28. As disciplinas eletivas e os Clubes (A) (B) (C) (D) (E) 

29. Cantina/ refeitório (A) (B) (C) (D) (E) 

 

30. EM RELAÇÃO AO ENSINO E AS PRÁTICAS POLITICAS E SOCIAIS, SUA ESCOLA 

COMPARADA COM A DE SEUS AMIGOS É: 

(A) Muito melhor que as outras 

(B) Melhor que as outras 

(C) Igual às outras 

(D) Pior que as outras 

(E) Muito pior que as outras 

 

31. QUAL A IMPORTÂNCIA DOS REPRESENTANTES DE TURMA PARA A ORGANIZAÇÃO DA 

ESCOLA? 

(A) Não possui importância 

(B) Pouca importância 

(C) Importante 

(D) Decisiva 

(E) Não sei 

 

       BLOCO 3: SALA DE AULA 
 

COM QUE FREQÜÊNCIA ESSAS COISAS ACONTECEM EM 

SUAS AULAS NESTA ESCOLA: 

(Marque apenas UMA OPÇÃO em cada linha) 

Nunca 

Em 

algumas 

aulas 

Na 

maioria 

das aulas 

Em todas as 

aulas 

1. Os professores e os alunos conversam o tempo todo (A) (B) (C) (D) 

2. Há barulho e desordem na sala de aula (A) (B) (C) (D) 

3. Os alunos prestam atenção ao que o professor e dão sua 

opinião 
(A) (B) (C) (D) 
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4. Os alunos prestam atenção às perguntas feitas pelos 

colegas 
(A) (B) (C) (D) 

5. Os alunos não conseguem estudar direito, pelo barulho (A) (B) (C) (D) 

6. Os alunos conseguem estudar mesmo com o diálogo 

presente. 
(A) (B) (C) (D) 

7. Os alunos respeitam as regras de convivência da escola (A) (B) (C) (D) 

8. Os alunos procuram o professor quando precisam de ajuda (A) (B) (C) (D) 

 

EM SALA DE AULA: 

(Marque apenas UMA OPÇÃO em cada linha) Nunca 

Algumas 

vezes 

Na maioria 

das vezes 

Todas as 

vezes 

9. Acompanho a matéria exposta pelo professor (A) (B) (C) (D) 

10. O Professor nos cobra sempre o trabalho escolar (A) (B) (C) (D) 

11. Fico à vontade para fazer perguntas (A) (B) (C) (D) 

12. Não precisamos ser cobrados pelo trabalho escolar (A) (B) (C) (D) 

13. Converso com os colegas durante as aulas (A) (B) (C) (D) 

14. Discutimos a avaliação realizada pelo professor (A) (B) (C) (D) 

15. Realizo as atividades que são elaboradas pela turma (A) (B) (C) (D) 

 

BLOCO 4: PROFESSORES 

CONSIDERANDO A MAIORIA DE SEUS 

PROFESSORES, VOCÊ PERCEBE QUE ELES: 

(Marque apenas UMA OPÇÃO em cada linha) 

Nunca 
Algumas 

vezes 
Frequentemente 

1. Incentivam os alunos a melhorar (A) (B) (C) 

2. Estão disponíveis para esclarecer as dúvidas dos alunos (A) (B) (C) 

3. Dão oportunidade aos alunos para exporem opiniões nas aulas. (A) (B) (C) 

4. Entendem e aceitam as opiniões (A) (B) (C) 

5. Continuam a explicar até que todos entendam a matéria (A) (B) (C) 

6. Mostram interesse pelo aprendizado de todos os alunos (A) (B) (C) 

7. Organizam bem a apresentação das matérias (A) (B) (C) 

8. Realizam uma avaliação justa (A) (B) (C) 

9. Variam a maneira de apresentar/ expor as matérias (A) (B) (C) 

10. Organizam passeios, projetos, jogos ou outras 

atividades (A) (B) (C) 

 

BLOCO 5: SUA FAMÍLIA E SUA CASA 
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COM QUE FREQUÊNCIA SEUS PAIS OU 

RESPONSÁVEIS CONVERSAM COM VOCÊ SOBRE: 

(Marque apenas UMA OPÇÃO em cada linha) 

Nunca Raramente 
Quase 

sempre 
Sempre 

1. Questões políticas e sociais (A) (B) (C) (D) 

2. Livros, filmes ou programas de TV (A) (B) (C) (D) 

3. Sua escola (A) (B) (C) (D) 

4. Seus estudos (A) (B) (C) (D) 

5. Sua futura profissão (A) (B) (C) (D) 

6. Vestibular (A) (B) (C) (D) 

7. Participação na comunidade (associações, grupos de 

igreja, partido político) (A) (B) (C) (D) 

 

08. DE QUEM FOI A DECISÃO PARA VOCÊ ESTAR NESSA ESCOLA? (Marque quantas opções 

quiser) 

 

(A) De seus pais ou responsáveis 

(B) De você mesmo 

(C) De seus responsáveis junto com você 

(D) Encaminhamento da escola anterior 

(E) Outros 

 

09. ATÉ QUE SÉRIE SUA MÃE/MADRASTA ESTUDOU? 

(A) Nunca estudou 

(B) Entre a 1ª e 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário) 

(C) Entre a 5ª e 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) 

(D) Ensino Fundamental completo (antigos primário e ginásio) 

(E) Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau) 

(F) Ensino Médio completo (antigo 2 º grau) 

(G) Começou, mas não concluiu o Ensino Superior 

(H) Completou o Ensino Superior 

(I) Pós-graduação completa ou incompleta 

(J) Não sei.  

 

10. ATÉ QUE SÉRIE SEU PAI/PADRASTO ESTUDOU? 

 

(A) Nunca estudou 

(B) Entre a 1ª e 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário) 

(C) Entre a 5ª e 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) 
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(D) Ensino Fundamental completo (antigos primário e ginásio) 

(E) Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau) 

(F) Ensino Médio completo (antigo 2 º grau) 

(G) Ensino Superior incompleto 

(H) Ensino Superior completo 

(I) Pós-graduação completa ou incompleta 

(J) Não sei 

 

Q    QUEM MORA COM VOCÊ? 
S

SIM 

N

NÃO 

01- Mãe 
(

(A) (B) 

02 - Outra mulher responsável por você (companheira do pai / madrasta / mãe de criação) 
(

(A) (B) 

03 – Pai 
(

(A) (B) 

04 - Outro homem responsável por você (companheiro da mãe / padrasto / pai de criação) 
(

(A) (B) 

05 - Irmão(s) ou irmã(s) (incluindo meio-irmão / meia-irmã(s) ou irmão(s) / irmã(s) de 

criação) 

(

(A) (B) 

06 - Avó(s) e/ou avô(s) 
(

A) 

(

B) 

 

07- Outras pessoas ________________________________________________________. 
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APÊNDICE F - ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL – CONSELHO DE 
REPRESENTANTES DE TURMA 

 

1º Momento: Leitura do Termo de Anuência para participação da EETIRP na pesquisa 
e entrega da Declaração de Sigilo Ético-Científico (aspectos éticos vinculados ao 
estudo e ao processo interativo); assinatura do Termo de Consentimento Esclarecido 
pelos participantes da pesquisa (autorização da análise e publicação dos resultados); e, 
preenchimento do formulário de caracterização/perfil dos Representantes de Turmas. 

 
2º Momento: Socialização do objeto da pesquisa; orientações gerais acerca da 
dinâmica da discussão no grupo focal; duração do encontro; apresentação do 
pesquisador e o papel dos participantes na discussão; 

 
 

QUESTÕES DE ESTUDO 
 

PERGUNTAS 

IX. Procurar evidenciar como os alunos 
enxergam a escola, que tipo de práticas 
eles acham importante para educa-los. 

 

17. Como é a escola para vocês?  
18. O que acontece na escola que vocês 

gostam? 
 
 

X. Evidenciar práticas e espaços de debate 
políticos e pedagógicos desenvolvidos na 
escola.  

 

2. Como acontecem as decisões na Escola? 
Em que momento ou espaço da escola vocês 
pensam sobre a organização da escola? 
 

XI. Identificar e refletir a respeito da 
organização das práticas e concepções 
políticas na Escola. 

 
 
 
 
XII. Identificar e refletir sobre os fatores 

facilitadores ou potencializadores da 
educação política, pedagógica e Social do 
aluno. 
 

3. Como você acha que a escola se organiza? 
E qual seu papel nessa organização? 
 
 
 
 
 
4. Como vocês, participam na elaboração e 
execução da organização pedagógica e 
política da escola?  
 

V. Elucidar e refletir sobre alguns Pontos:  
O que acontece na escola: 
 

a) Processos participativos na 
ESCOLA. 

b) A liberdade dos alunos. 
c) Aprendizagem política e pedagógica 

na Escola. 
d) Como essa escola educa para as 

práticas políticas e Sociais?  
Consequências: 
 

a) A quem serve essa participação? 
b) Que interesses representam? 
c) Quais as consequências decorrentes 

das práticas na escola, 
particularmente, para os estudantes? 

d) Que concepções de sociedade, de 
educação, você acha que pode 
construir nessa escola? 

5. O que você leva em consideração sobre as 
Práticas que acontecem nessa escola? 
 

a) Nessa Escola, todos: (Direção, 
funcionários, Professores, alunos e 
pais) podem participar das decisões 
do dia a dia da escola? 

b) Pode-se conversar com os 
professores sobre assuntos fora da 
matéria escolar? 

c) Nessa escola se aprende coisas uteis 
que vocês irão levar para a vida? 

d) Nessa escola vocês, participam, 
refletem ativamente no dia a dia em 
quase todas as situações sejam 
essas, pedagógicas ou de gestão? 
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VI. Contribuição da reunião do CRT; 
 

6. A Reunião do CRT é importante? Por quê? 
  

VII. Organização da pauta de cada 
Representante; 

7. Como é construída a pauta de cada sala de 
aula para as reuniões do CRT e como a sala 
fica sabendo das decisões tomadas nas 
reuniões? 
 
 

VIII. Contribuições da Escola para a 
Educação Politica Implicada;  

8. Que práticas políticas são desenvolvidas 
na escola? Você se enxerga como atuante e 
implicado em alguma situação política dentro 
da escola? 
 

IX. Refletir sobre o grau de controle e 
autonomia dos alunos; 
 

9. Vocês acham que são livres dentro da 
Escola? 

X. Evidenciar o que os alunos entendem 
Sobre a Escola.  

10. A Escola de Vocês é diferente??  
 

 

 


