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RESUMO 
 
 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR NA 
IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 
 

AUTORA: Karine Sott Gärtner 
ORIENTADOR: Lucas da Silva Martinez 

 
 
O presente trabalho tem como tema de pesquisa a gestão democrática e a 
participação da comunidade escolar na identificação e resolução de problemas.   O 
objetivo é promover um espaço de ação-reflexão para o fortalecimento da gestão 
democrática da Escola de Educação Especial São Francisco de Assis. A pesquisa, 
inspirada na intervenção pedagógica busca promover a participação da comunidade 
escolar, identificar situações do cotidiano escolar e pensar propostas de resoluções 
colaborativas. A pesquisa de cunho qualitativo aconteceu na escola de educação 
especial envolvendo a participação dos envolvidos no contexto.  Para este trabalho, 
foram usados principalmente as bibliografias dos autores: Paro (2009), Libâneo, 
Oliveira, Toschi (2013) Filippin (2013) e Lück (2009) entre outros. Conclui-se que 
através do trabalho, a instituição tenta desenvolver uma gestão democrática e 
participativa, chamando a comunidade escolar para participar. Para fim de obter 
subsídios para esta afirmação, realizou-se a atividade do Planejamento Participativo 
e posteriormente avaliação desta.  A participação dos pais e a organização 
institucional (recebimento das decisões e notícias por todos) são as duas maiores 
situações a serem resolvidas, a partir dos encaminhamentos do Planejamento 
Participativo. 
 
 
Palavras chaves:   Gestão Democrática.  Educação Especial. Planejamento 
Participativo. 
 



 

 

  

ABSTRACT 
 
 

DEMOCRATIC MANAGEMENT AND THE PARTICIPATION OF THE SCHOOL 
COMMUNITY IN IDENTIFYING AND SOLVING PROBLEMS 

 
 

AUTHOR: Karine Sott Gärtner 
ORIENTER: Lucas da Silva Martinez 

 
 

The present work has as a research theme the democratic management and the 
participation of the school community in the identification and resolution of problems. 
The objective is to promote a space of action-reflection for the strengthening of the 
democratic management of the School of Special Education São Francisco de Assis. 
The research, inspired by the pedagogical intervention, seeks to promote the 
participation of the school community, to identify situations of everyday school life and 
to think about proposals for collaborative resolutions. Qualitative research was carried 
out in the special education school involving the participation of those involved in the 
context. For this work, the authors' bibliographies were used mainly: Paro, Libâneo, 
Oliveira, Toschi, Filippin (2013) and Lück (2009) among other. It concludes that 
through work, the institution tries to develop a democratic and participatory 
management, calling the school community to participate. In order to obtain support 
for this affirmation, the activity of the Participatory Planning was carried out and then 
evaluation of this. Parental participation and institutional organization (receipt of 
decisions and news by all) are the two major situations to be resolved, based on the 
guidelines of Participatory Planning. 
 
 
Keywords: Democratic Management. Special education. Participatory Planning. 
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1 INTRODUÇÃO: CONTEXTO E PROPOSTA 

 

 Inicio este estudo refletindo sobre minha trajetória, o que vem a fundamentar a 

pesquisa que será aqui apresentada. Iniciei em sala de aula, depois fui secretária e 

desde 2017 desempenho a função de diretora da Escola de Educação Especial São 

Francisco de Assis, mantida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) de Três Passos/RS. 

 A APAE de Três Passos, fundada em 24 de setembro de 1969, mantém ainda, 

o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) São Francisco de Assis, 

ofertado para alunos com matrícula no contra turno da escola regular e com 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde (CID), de deficiência intelectual e/ou múltipla. Também mantém o ambulatório 

do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimentos clínicos à usuários com 

deficiência intelectual e/ou autismo. 

Com o credenciamento e autorização legal destas três áreas, atualmente a 

instituição, atende 120 pessoas, oriundas de quatro municípios da região: Tiradentes 

do Sul/RS, Esperança do Sul/RS, Bom Progresso/RS e Três Passos/RS. Para atender 

a demanda de serviços, a entidade possui um quadro de 26 funcionários, 

apresentados no quadro a seguir:  

 

Quadro 1 - Quadro de servidores 

(continua) 
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

Direção Administrativa Diretora 1 
Coordenadora pedagógica 1 
Secretária 1 

Professores Pedagogas 3 
Educação do campo 1 
Educadoras especiais 4 
Educador físico 1 

Médicos Médico Pediatra 1 
Médico neurologista 1 

Funcionários Merendeira 1 
Auxiliar de limpeza 2 
Jovem aprendiz 1 
Motorista 1 
Serviços Gerais 1 
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Quadro 1 - Quadro de servidores 

(conclusão) 
Equipe Técnica Terapeuta ocupacional 1  

Fonoaudióloga 1  
Fisioterapeuta 1 
Fisioterapeuta com função de estimuladora 
precoce 1 
Assistente social 1 
Psicóloga 1 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No caso das quatorze APAEs da nossa região, pertencemos ao 3º Conselho 

Regional das APAEs, com sede em Três de Maio, somos filiados à Federação 

Estadual das APAEs (FEAPAES), com sede em Porto Alegre/RS e a Federação 

Nacional das APAEs (FENAPAES) com sede em Brasília/DF. Seguimos o mesmo 

estatuto, atualizado em junho de 2015 a sua última versão (FEDERAÇÃO NACIONAL 

DAS APAES, 2015). Neste, consta missão, fins, objetivos, organização, etc.  

 As APAEs são mantidas através de sua diretoria, com 20 integrantes. Esta 

diretoria, indica à cargo de confiança, a função de direção da Escola Especial, mantida 

pela APAE e a mesma tem a obrigação de administrar toda a demanda. Quem pode 

concorrer a algum cargo desta diretoria, são pessoas que sejam sócios contribuintes 

a pelo menos 1 ano. 

 Para manutenção, busca-se recursos junto aos municípios atendidos, estado 

(repasse de 50% da verba do Fundo Nacional do Desenvolvimento do Ensino Básico 

- FUNDEB) através do Censo Escolar, variando valores, pois dependem do número 

de alunos atendidos, alimentação escolar através do Plano Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), através do Governo 

Federal visando fortalecer a participação social e a autogestão escolar, projetos 

sociais, Rifa APAE NOEL, Feijoada no mês de Julho, Sócios Contribuintes (pessoas 

que colaboram mensalmente através de autorização para débito em conta), etc.  

Embora pela característica da instituição não haja mecanismos de gestão 

democrática como a eleição de diretores e órgãos colegiados, etc., enquanto diretora 

busco a participação de todos nas decisões tomadas, chamando a comunidade 

escolar e/ou interessados para troca de opiniões, decisões básicas para o 

funcionamento da mesma. Assumindo essa atitude como fundamental para caminhar 
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em direção à gestão democrática, é que realizo este estudo. Assim, uma das lutas da 

escola é a busca de organizar um conselho escolar, pois: 

  

Participação efetiva e gestão democrática são fundamentais para que a 
autonomia escolar seja resultado da construção coletiva e democrática de 
projetos, na instituição educativa, que venham a atender aos anseios da 
comunidade escolar. A construção desses processos, como discutimos 
anteriormente, implica a garantia de processos participativos de escolha dos 
dirigentes escolares e de outros mecanismos de participação como os 
Conselhos Escolares (BRASIL, 2004, p. 50).  

 

 A escola não possui Conselho Escolar, entretanto, sabe-se que este órgão é 

muito importante e necessário no âmbito escolar. Assim como o Ministério da 

Educação cita, dentre outros estudos e publicações, é um passo que as APAEs ainda 

não deram. Realizamos reunião de pais duas vezes por ano, uma por semestre, mais 

o Dia da Família no mês de maio. Fora estes encontros pré-agendados, a escola 

sempre está à disposição dos pais e/ou responsáveis para tratar de assuntos 

pertinentes e de interesse de ambas as partes. 

 A escolha de dirigentes escolares, no caso, direção, nas APAEs não é possível 

devido a sua organização. A Federação das APAEs não prevê eleição, mas indicação 

deste cargo. Conforme Regimento Escolar (2018, p. 14), Item 7.1 – Diretor (a):  

 

O (a) diretor (a) da escola é indicado (a) pela diretoria da Instituição 
mantenedora (APAE), tomando o cuidado de evitar vínculo de parentesco 
com o (a) presidente da mantenedora e o seu nome passa pela aprovação 
da Diretoria e Conselho de Administração. 

  

Realiza-se no final do ano, geralmente no mês de novembro, o Conselho de 

Classe, socializa-se junto com professores, equipe técnica, direção e coordenação 

pedagógica, todas as turmas, falando individualmente de todos os alunos.  

 Três a quatro reuniões anuais realiza-se com a diretoria. Participa direção da 

escola, secretária e demais funcionários quando necessário, exceto em reuniões de 

eleição para nova diretoria a cada três anos, o convite estende-se para a comunidade 

local. 

Há nas APAEs, os autodefensores. Temos dois casais que nos representam, 

sendo titulares e suplentes.  Conforme estatuto das APAEs (FEDERAÇÃO 

NACIONAL DAS APAES, 2015) em seu art. 45 quando define que compete aos 

autodefensores:  
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I - Defender os interesses da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, 
sugerindo ações que aperfeiçoem o seu atendimento e a participação em 
todos os segmentos da sociedade; 
II - Participar das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de 
Administração, opinando e votando sobre assuntos da pessoa com 
deficiência intelectual elou múltipla;  
III - Participar dos eventos promovidos e organizados pelo movimento 
Apaeano; 
IV - Votar e ser votado para os cargos de autodefensoria. 

           

 Esta é um pouco da organização e funcionamento da nossa instituição em seu 

dia a dia. A importância de cada setor, de cada pessoa envolvida é fundamental. 

Sabendo de tudo isso, pretendo buscar uma maior participação da comunidade 

escolar, bem como, os demais interessados que contemplam vínculos. Busco uma 

tentativa de gestão democrática, unindo a participação efetiva destes envolvidos.    

 A partir desse cargo de diretora de escola nasce minha vontade de saber mais, 

de estudar sobre a área da gestão e seus desafios. Eis que surge minha temática de 

estudo: Gestão democrática e a participação da comunidade escolar na identificação 

e resolução de problemas. Embora na gestão democrática todos os professores são 

gestores, o diretor e a equipe diretiva ainda são responsáveis pela mobilização e pelo 

encorajamento da resolução de problemas. Nesse sentido, Libâneo, Oliveira e Toschi 

(2012, p. 501) declaram que: 

 

O diretor de escola tem atribuições pedagógicas e administrativas próprias, e 
uma das mais importantes é gerir o processo de tomada de decisões por meio 
de práticas participativas. Em geral, ele atua mais diretamente nos aspectos 
administrativos, delegando os aspectos pedagógico-curriculares a uma 
coordenação pedagógica (ou outra designação equivalente ao trabalho de 
pedagogo escolar). 

 

 Todas estas atribuições desafiam os gestores na solução das diferentes 

situações que permeiam a gestão da escola. A busca de mais conhecimento na área 

da gestão é o que me incentiva neste curso de especialização. Enquanto diretora 

tenho responsabilidades em vários segmentos dentro da escola, o dever de tomar 

decisões é permanente.  

 Sendo este o tema escolhido para nortear a pesquisa, meu problema de 

pesquisa é: Como a comunidade escolar pode intervir na identificação e resolução de 

problemas da Escola de Educação Especial São Francisco de Assis? Para tanto, 

pretendo promover um movimento na escola, na busca de identificação de problemas 
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e suas possíveis soluções, através de uma oficina norteada por um instrumento: o 

Planejamento Participativo (AUTOGESTIONÁRIA DE CAPACITAÇÃO, 1984). 

 O objetivo geral da pesquisa é promover um espaço de ação-reflexão para o 

fortalecimento da gestão democrática da Escola de Educação Especial São Francisco 

de Assis.  

Os objetivos específicos são: a) explorar os conceitos de participação e gestão 

democrática, como fundamento da gestão escolar; b) implementar e analisar uma 

oficina de Planejamento Participativo, considerando a participação da comunidade 

escolar e a identificação e resolução de problemas. 

 Enquanto diretora/gestora da instituição entendo que é preciso aprimoramento 

das atividades educativas, uma ética participativa na busca da melhoria da qualidade 

da escola, buscando a formação dos estudantes. Isso exige um espaço democrático, 

considerando as contribuições de cada participante da comunidade escolar, e os 

conhecimentos que cada um carrega.  

 A pesquisa, de cunho qualitativo, foi inspirada na proposta de pesquisa 

intervenção pedagógica (DAMIANI et al., 2013). Esse tipo de pesquisa tem por 

interesse propor algum tipo de mudança no ambiente que se trabalha, e que se quer 

investigar. Envolve: a) planejamento de uma intervenção (neste caso a organização 

de uma reunião/oficina) e a adoção procedimentos de intervenção e pesquisa (neste 

caso, o Planejamento Participativo, disponível no Anexo A); b) a implementação da 

intervenção (a realização da oficina) e, c) avaliação da intervenção (as resoluções 

obtidas através da oficina e a avaliação por parte da comunidade escolar, através de 

um questionário de registro – Apêndice A).  

Portanto, essa pesquisa, inspirada na intervenção pedagógica busca promover 

a participação da comunidade escolar, identificar situações do cotidiano escolar e 

pensar propostas de resoluções colaborativas. Através de um encontro na unidade 

escolar, pretendo envolver professores, pais, alunos, coordenação pedagógica, 

secretária, representantes da equipe técnica (fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, 

psicóloga, fisioterapeuta, médico pediatra, neurologista, estimuladora precoce, 

assistente social), representante de serviços gerais (auxiliar de limpeza e merendeira).  

 Entendo que essa proposta é importante, pois, conforme ressaltam Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2012, p. 412):  
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[...] as instituições escolares, por prevalecer nelas o elemento humano, 
precisam ser democraticamente administradas, de modo que todos os seus 
integrantes canalizem esforços para a realização de objetivos educacionais, 
acentuando-se a necessidade da gestão participativa e da gestão da 
participação. 

  

Para organizar esse trabalho, o primeiro capítulo apresenta a introdução, o 

contexto da pesquisa e os procedimentos metodológicos, o segundo capítulo 

apresenta a fundamentação teórica adotada, o terceiro capítulo discute a 

implementação da oficina e os dados produzidos e o quarto encerra o trabalho com 

as considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O objetivo deste capítulo é explorar os conceitos de participação e gestão 

democrática, como fundamento da gestão escolar. Para tanto, as subseções que o 

compõe discutem a gestão escolar, a gestão democrática e a gestão em diálogo com 

a educação especial. 

 

2.1 GESTÃO ESCOLAR 

  

Filippin (2013, p. 10) afirma que: “A Gestão escolar precisa articular suas 

diferentes competências, sempre pensando em obter resultados positivos, ligados à 

qualidade da educação, ao desenvolvimento integral do aluno”. Neste sentido, a 

escola como um todo, deve acompanhar os processos, as demandas, as 

transformações e inovações, para superar os desafios e dificuldades que surgem no 

decorrer dos dias. Ter a consciência de que problemas surgem, mas, da mesma 

forma, devem ser resolvidos com serenidade e calma. Implica certa organização com 

planejamentos, decisões, tomada de posição em direção à determinados objetivos. 

Segundo Lück (2009, p. 24), 

 

Gestão escolar é o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, afinado com as 
diretrizes e políticas educacionais públicas para a implementação de seu 
projeto político-pedagógico e compromissado com os princípios da 
democracia e com os métodos que organizem e criem condições para um 
ambiente educacional autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas 
competências), de participação e compartilhamento (tomada de decisões 
conjunta e efetivação de resultados) e auto-controle (acompanhamento e 
avaliação com retorno de informações). 
 

 A Gestão escolar tem importante foco na área da educação. A formação 

profissional dos gestores passa a ser uma necessidade. Portanto, na perspectiva 

democrática, deve-se considerar que as pessoas que fazem parte desta escola são 

importantes e devem colaborar nas decisões. 

A gestão escolar também pode promover uma relação adequada entre os 

setores administrativos e o pedagógico. Paro (2009, p. 465) declara que: “Esse 

percurso que vai do administrativo para o pedagógico, deve completar-se com o 

percurso inverso, que vai do pedagógico para o administrativo”. Portanto, a escola é 

organizada a partir dos recursos que possui, detém certa organização administrativa, 
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mas, precisa, sempre que possível, organizar-se a partir do trabalho pedagógico, e 

não o contrário. O atendimento do aluno e o trabalho docente devem ser os primeiros 

pontos a serem discutidos na gestão. 

 As pessoas envolvidas diretamente com o aluno devem ser profissionais 

comprometidas com diferentes desafios e com o desenvolvimento integral do aluno, 

trabalhando com as diferenças, de maneira respeitosa dentro da individualidade de 

cada um. O trabalho colaborativo na escola se configura como importante, ao se tratar 

da instituição escolar. 

 

Há o entendimento da equipe acerca das formas de gestão, admitindo que 
na estrutura organizacional existam papéis diferenciados (direção, 
coordenação pedagógica, docência, administração) com base em diferentes 
especialidades, embora todos devam atuar cooperativamente para a 
consecução dos objetivos de aprendizagem dos alunos (LIBÂNEO; 
OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 515-516). 

  

Essa gestão também dá conta de toda a estrutura física, manutenção e 

reposição de materiais, folhas salariais, organização de horários de trabalho, controle 

de gastos, integração família x escola, compras, pagamentos, prestação de contas, 

resolução de problemas e/ou as mais diversas situações. É uma demanda de afazeres 

e responsabilidades diárias. 

 A direção, coordenação pedagógica e professores tem diferentes funções, 

sendo que a finalidade é a mesma: a qualidade educacional através da aprendizagem 

dos estudantes e o reconhecimento das diferenças, proporcionando espaços e 

recursos educativos, portanto, o trabalho deve ser colaborativo. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394/96, 

garante o direito à educação de qualidade dentro de um processo responsável e 

democrático (BRASIL, 1996). Os pais têm o dever da realização da matrícula, os 

professores o comprometimento com o ensino, o estado, a união e o município com a 

valorização dos profissionais, repasse de verbas e/ou custeamento de despesas de 

manutenção, de materiais pedagógicos, de suporte necessário para o bom 

funcionamento da instituição, etc. Cada um com sua parcela de dever e 

responsabilidade para que tudo funcione perfeitamente.  

A Constituição Federal de 1988, também assegura os direitos, tanto sociais, da 

nacionalidade, políticos, do desporto, do meio ambiente, etc., e também da educação 
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(BRASIL, 1988). A gestão deve assegurar e garantir o ensino de qualidade, com a 

participação e engajamento efetivo dos envolvidos. 

 Então, me desafio a manter e buscar sempre uma escola de qualidade. Um 

trabalho com uma equipe responsável e envolvente, onde exista responsabilidade e 

compromisso em termos éticos. As funções que fazem parte de uma escola devem 

ser entrosadas, como um jogo de quebra-cabeça nas quais as peças se encaixam 

formando um resultado concreto. Concordo com Filippin (2013, p. 15) quando declara 

que: 

 

A gestão escolar enquanto gestão democrática deve assegurar um trabalho 
compartilhado, participativo e integrado em prol da educação, dos alunos, da 
escola, no sentido de também contemplar as possibilidades e os processos 
que envolvem e englobam a gestão escolar. 

 

 A participação da comunidade na unidade escolar é um meio importante na 

busca de resultados positivos e com influência direta no educando, este é o foco. O 

centro de trabalho da escola é sempre o aluno, ele é peça chave de toda esta 

organização. 

 

2.2 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E A PARTICIPAÇÃO 

 

 As escolas com uma gestão democrática possuem um princípio de que todas 

as pessoas envolvidas neste processo educativo fazem parte da transformação. Neste 

sentido, Paro (2006, p. 18) afirma que “[...] a democracia se faz na prática”.  

 A gestão democrática no ambiente escolar deve estar relacionada/baseada na 

participação da comunidade escolar envolvida, ou seja, professores, pais, alunos, 

funcionários, equipe diretiva, órgãos colegiados, etc. Em uma escola democrática, 

todos, profissionais da educação, alunos, pais e comunidade, deveriam contribuir 

significativamente nos processos relacionados a tomada de decisão.  

 É importante que cada setor ou pessoa envolvida saiba do seu papel na escola. 

Assim, dependendo da gestão da instituição, eles terão vez e voz para participar de 

ações e decisões necessárias para o bom andamento de um todo. Poderá haver 

diálogo ou não, dependendo do paradigma de gestão vigente, baseado na democracia 

ou no autoritarismo.  
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 Através da participação podemos ter uma escola atraente, construindo cada 

vez mais autonomia escolar para juntos caminharmos. A parceria com as famílias dá 

elementos fundamentais para uma educação de qualidade. Ouvi-los, então é parte 

fundamental da gestão democrática que irá intermediar as diversas opiniões e fazer 

conciliações 

 Participação faz parte de um movimento em direção à democracia. A escola 

deve buscar/aproximar a família, chamando-as para estes momentos de tomadas de 

decisões e aproximar-se das famílias, opinando, propondo, etc. Conforme Paro (2006, 

p. 17-18): 

 

 A participação da comunidade na escola, como todo processo democrático, 
é um caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina a necessidade de 
se refletir previamente a respeito dos obstáculos e potencialidades que a 
realidade apresenta para a ação. 

  

Esta prática  tem influência direta nos resultados, nas atividades propostas 

pela maioria e não centrada em poucas opiniões. Participação é democracia, é direito, 

que deveria se fazer presente nos lugares que ainda não fazem parte desta realidade. 

Temos muito a construir, a idealizar, numa perspectiva de melhorar a qualidade do 

ensino em todas as redes (municipal, estadual, privada). 

A participação, na área educacional, é uma demanda necessária, mas lenta. É 

preciso construir uma ponte de ligação entre a comunidade e a escola. Assim, relata 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 533):  

 

Seja como for, o melhor meio de promover a gestão participativa é instaurar 
a prática da participação em um clima de confiança, transparência e respeito 
às pessoas. Independentemente da importância de os membros da equipe 
tomarem consciência da necessidade da participação, é a prática que 
possibilita o alargamento dessa consciência e o sentido da participação na 
construção de nova cultura organizacional. 
 

 É importante considerar que a participação de todos não tira da equipe diretiva 

a sua responsabilidade. A mesma, é ainda responsável pelo bom funcionamento da 

escola e deve garantir que as mesmas normas e diretrizes já elencadas e aprovadas, 

seja em Estatuto, Projeto Político-Pedagógico (PPP) ou Regimento Escolar, sejam 

seguidas, que sejam cumpridas. Assim, tanto os recursos materiais quanto os 

recursos humanos da organização devem estar de acordo com seus objetivos e 

funções. 
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 Estas oportunidades que se criam, em relação a participação, se justificam 

através dos direitos e deveres, onde com o esforço de todos, somam um conjunto de 

forças para se realizar e concretizar os mesmos objetivos. 

 

2.3 GESTÃO ESCOLAR E O DIÁLOGO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

A educação especial é uma modalidade da educação direcionada para alunos 

com deficiência. O objetivo desta é ofertar acesso à educação, tanto no espaço 

especializado, como em escola especial ou inclusão de fato, na escola regular. Mas 

que esta inclusão seja verdadeira e funcione de forma significativa ao educando, 

estando o mesmo integrado na sua turma, acompanhando atividades propostas pelo 

docente, acolhendo e respeitando as diferenças, ao mesmo tempo em que garante o 

direito a educação.  

Gestão escolar e educação especial tem importante cumplicidade. É papel do 

diretor, equipe diretiva e gestores escolares, articular/compreender e efetivar a 

educação especial. Todos precisam estar envolvidos na promoção de igualdade de 

condições para compreensão da diversidade humana, pois, vai ao encontro de uma 

educação de qualidade.  

 Este é um foco importante que devemos ter, na nossa escola, em específico, 

por trabalhar na área da educação especial, mas em todas as escolas, é o foco direto 

ao aluno. Ele é o centro de tudo, por ele que há toda uma organização escolar, uma 

estrutura física, pedagógica, enfim, estruturas estas necessárias e importantes ao 

bom andamento das atividades escolares. 

Para obter estes resultados, contemplando as áreas antes citadas, se faz 

necessário a formação de uma ótima equipe de trabalho. Conforme Libâneo, Oliveira 

e Toschi (2012, p. 513), 

 

O trabalho em equipe é uma forma de desenvolvimento da organização que, 
por meio da cooperação, do diálogo, do compartilhamento de atitudes e 
modos de agir, favorece a convivência, possibilita encarar as mudanças 
necessárias, rompe com as práticas individualistas e leva os alunos a produzir 
melhores resultados de aprendizagem. 
 

O público alvo da educação especial na escola é o sujeito com deficiência, 

conforme Estatuto Social da APAE (FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, 2015) 

em seu Art. 8º:  
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Considera-se Excepcional ou Pessoa com Deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com 
as demais pessoas. 

 

 A inclusão acontece quando a escola atende as necessidades educativas 

especiais do aluno, junto aos demais colegas, fazendo com que a aprendizagem 

aconteça. Não simplesmente o sujeito estar em uma sala de aula na escola comum, 

mas afastado, isolado e/ou com tratamento bem diferente de seus colegas. 

Apesar das divergências teóricas quanto à reciprocidade entre educação e 

desenvolvimento da personalidade, acredito que é a partir do processo de formação 

cognitiva, da aquisição do conhecimento que vai se moldando, adaptando a criança 

do seu próprio ambiente com o social.  A escola surgiu para atender a demanda de 

alunos de acordo com Lück (2009, p. 21): 

 

Os alunos são as pessoas para quem a escola existe e para quem deve voltar 
as suas ações, de modo que todos tenham o máximo sucesso nos estudos 
que realizam para sua formação pessoal e social. Para tanto, devem ser 
envolvidos em ambiente e experiências educacionais estimulantes, 
motivadoras e de elevada qualidade. Alunos tendo sucesso na escola, pelo 
desenvolvimento de seu potencial e o gosto e hábito de aprender, são o foco 
principal da escola. 

  

Ainda temos uma longa caminhada, principalmente de preparar os professores 

para receber estes alunos especiais e conseguir fazer a inclusão efetiva. Temos 

conhecimento de muitos casos em nosso município, principalmente, os alunos que 

vão para a rede comum de ensino, mas que dentro de muito pouco tempo, voltam com 

retrocessos em seu desenvolvimento, assim precisa ser reiniciado o trabalho dentro 

da escola especial. 

 Na nossa escola especial, trabalhamos junto com a rede comum. Sempre que 

necessário vamos até a escola e nos colocamos a disposição para trocas, num 

trabalho conjunto. Tentamos ajudar e minimizar os problemas que surgem no meio do 

caminho.  

O aluno aprende dentro e fora da sala de aula, tudo vem ao encontro de sua 

construção. Conforme Libâneo, Oliveira, Toschi (2012, p. 496), 

 

As crianças não aprendem conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 
apenas na sala de aula; aprendem também na vivência cotidiana com a 
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família, nas relações com colegas, no ambiente escolar. Verifica-se, portanto, 
que o ambiente escolar, suas formas de organização e gestão, as relações 
sociais que nele vigoram têm forte componente educativo. 

 

 O ambiente em que a criança vive, seja na escola, em casa, enfim... interferem 

na sua aprendizagem. Este meio tem influência, possibilita e oferta elementos que 

podem e devem ser utilizados para sua construção educacional. Estes espaços 

precisam ser explorados, havendo trocas de saberes, socializando as experiências. A 

criança, é por sua vez, protagonista da sua história, da sua aprendizagem. 

A sala de aula, num contato direto com o professor é um momento pedagógico 

em construção. O aluno deve se desafiar, deve querer e estar receptivo a 

aprendizagens. Despertar-se para o mundo, vai ajudá-lo na sua escolarização. 

“Acredita-se que não são apenas os professores que educam. Todas as pessoas que 

trabalham na escola realizam ações educativas, embora não tenham as mesmas 

responsabilidades nem atuem de forma igual [...]” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 

2012, p. 414). 

 Neste trabalho, o destaque é dado para a possibilidade de resolução de 

problemas por parte da gestão instituída e pelos diferentes profissionais da instituição. 

Se acreditamos que o foco da Educação Especial e da educação como um todo é o 

atendimento aos alunos, é necessário que a instituição possua uma organização que 

tenha autonomia para resolução de problemas inerentes à prática educativa. Assim, 

entendemos que é preciso realizar ações que integram a comunidade escolar na 

resolução destes problemas, buscando melhorar as condições educacionais da 

instituição.  
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3 DA INTERVENÇÃO PROMOVIDA  

 

O objetivo deste capítulo é implementar e analisar uma oficina de Planejamento 

Participativo, considerando a participação da comunidade escolar e a identificação e 

resolução de problemas. 

A pesquisa tem novo passo e definições a partir do Planejamento Participativo. 

O mesmo foi apresentado em reunião no dia 16 de outubro de 2018, envolvendo pais, 

professores, alunos, equipe técnica, entre outros serviços da instituição. Formou-se 3 

grupos para a dinâmica.  

O planejamento participativo é um instrumento que busca, através da reunião 

de diferentes pessoas, identificar problemas e propor soluções, a partir de atividades, 

mediadas por indicadores de êxitos, levando em consideração supostos 

(contingências não controladas pelas pessoas que propõe), indicando recursos e 

pessoas responsáveis. Portanto, ele se configura como um quadro de programação 

que permite uma organização em torno de um problema. Entretanto, durante a 

apresentação e realização da oficina proposta (através da apresentação dos 

conceitos de gestão democrática e participação) os grupos elencaram mais de um 

problema, por acharem pertinentes com a proposta. Isso, de certo modo, dificulta a 

operacionalização, mas, indica que a comunidade percebe diferentes situações a 

serem resolvidas. Para fins de análise, será escolhido apenas um problema de cada 

grupo. 

A organização e bom funcionamento do ambiente escolar, relaciona-se 

diretamente com a educação.  Conforme Lück (2009, p. 19), 

 

A educação é um processo organizado, sistemático e intencional, ao mesmo                      
tempo em que é complexo, dinâmico e evolutivo, em vista do que demanda 
não apenas um grande quadro funcional, como também a participação da 
comunidade, dos pais e de organizações diversas, para efetivá-lo com a 
qualidade necessária que a sociedade tecnológica da informação e do 
conhecimento demanda. 

 

 Entretanto, a educação deve seguir processos organizados, promovendo 

cidadania, desenvolvendo e construindo uma educação de qualidade e com objetivos. 

 Apresentamos cada quadro de programação de acordo o entendimento de 

cada grupo.  

 



22 

  

Quadro 2 - Proposição do grupo 01 

 
Dimensões  Proposições/elementos 

Problema/s Pouca participação na escola de alguns pais. Visão 
assistencialista sobre a APAE. Falta de compreensão em relação 
às informações, bilhetes, etc. 

Soluções Participação efetiva de todos os pais, mantendo-os informados, 
presentes e acolhidos na instituição. 

Atividades Mandar bilhetes. Continuar chamando-os. Criar grupo de 
WhatsApp para os pais. Agendar palestra com promotor de justiça 
sobre responsabilidade familiar, deveres e obrigações de ambas 
as partes, direcionado aos familiares, alunos e professores. 

Indicadores de 
êxito 

Melhora na disciplina dos alunos, assiduidade, comprometimento 
familiar. 

Supostos Pais sem tempo para vir na escola. Não atendem telefone, contato 
limitado. 

Recursos 
materiais 

Aparelho de celular, impressora, folha de oficio, agenda. 

Responsáveis Secretária, professores, direção, coordenadora pedagógica. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Planejamento Participativo. 

 

 O grupo 01 destacou enfaticamente a falta de participação dos pais. As 

propostas não são diferentes do usual já praticado, entretanto, mostram a 

possibilidade da criação de um grupo de Whatsapp1 como uma possível solução. 

Também entendem que um dos indicadores de êxito seria a melhoria da disciplina 

(comportamento) dos alunos.  

 Deste grupo, surge mais dois problemas que ficam em segundo plano, focados 

em projetos sociais que a entidade busca constantemente. Ter um auditório para usar 

como espaço educativo com objetivo de promover diferentes atividades, como 

ensaios, apresentações, palestras entre outros. O outro, é equipar um espaço para 

Salão da Beleza, tendo assim, mais um espaço na escola, ofertando aos alunos uma 

atividade na escola a qual eles gostam muito, promovendo sua autoestima. Para este 

projeto, a instituição dispõe do espaço físico, faltando somente equipá-lo. 

 

                                                        
1 Comunicador instantâneo, aplicativo para dispositivos móveis. 
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Quadro 3 - Proposição do grupo 02 

 

Dimensões Proposições/elementos  
Problema Reuniões de 5ª feira e outras onde não estão todos os 

funcionários, ter o cuidado de repassar os combinados para os 
faltantes 

Soluções Todos estarem cientes das combinações e recados passados 
nas reuniões. 

Atividade Anotar os assuntos no mural de recados, na sala dos 
professores; 

Indicadores de 
êxito 

Informações repassadas a todos.  
 

Supostos Pode alguém não ler, esquecer de ver o mural 
Recursos 
materiais 

Canetão, quadro mural 

Responsáveis Coordenadora pedagógica 
 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Planejamento Participativo. 

 

 O Grupo 02 aponta como mais importante as falhas das reuniões realizadas 

todas as quintas-feiras, a falta de alguns repasses pertinentes a respeito de 

combinações e encaminhamentos de atividades. Estas reuniões são momentos 

importantíssimos e primordiais nos quais une quase todos da equipe, para fins de 

informações diversas.  

  A sala sensorial, problema secundário apontado é um problema mais simples 

de se resolver na qual através de uma reunião ainda este ano, entre professores e 

coordenadora pedagógica, será definido o que cada turma irá realizar, construir ou 

fazer para equipar a mesma.  

 A escola dispõe de material reciclável suficiente para a reestruturação da 

mesma. Basta combinar, organizar datas e prazos para concretizar este caso. A sala 

sensorial veio de um projeto social e muito além da necessidade de mantê-la em dia, 

tem sido uma ótima ferramenta para uso principalmente dos educandos, com objetivo 

de trabalhar os sentidos, visando quantidade e qualidade de estímulos (tato, olfato, 

paladar, audição, visão) melhorando sua qualidade de vida. Já foi utilizada no clube 

de mães, dia da família, oficinas pedagógicas, entre outras ocasiões. Esse é um 

problema que será resolvido conforme a participação dos professores, principalmente. 
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Quadro 4 - Proposição do grupo 03 

 

Dimensões do 
planejamento 
participativo 

Proposições/elementos 

Problema Falta dos usuários nos atendimentos clínicos do SUS, 
sem justificativas 

Soluções Não haver mais faltas dos usuários, exceto as justificadas 
por meio de atestado ou outro documento. Pais e/ou 
responsáveis mais comprometidos 

Atividade Chamar pais e/ou responsáveis para dar ciência do caso 
e compromete-los através de contrato de prestação de 
serviço de saúde.  

Indicadores de êxito Frequência, assiduidade. 
Supostos Continuar faltando e perder a vaga.  

 
Recursos materiais Contrato impresso em 2 vias, caneta. 

 
Responsáveis Psicóloga, Assistente Social e pais e/ou responsáveis 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Planejamento Participativo. 

 

O grupo 03, elencou três problemas, sendo o mais urgente e problema de 

momento, a falta não justificada dos usuários dos atendimentos clínicos, no 

ambulatório do SUS. A falta de repasse de recurso para os atendimentos de AEE e 

regulação do Sistema Nacional de Regulação (SISREG), ficam em segundo plano por 

depender de órgãos de fora da instituição. 

 Para a realização de combinados sobre o serviço ofertado, o objetivo é chamar 

os pais e/ou responsáveis para dar ciência do caso e compromete-los através de 

contrato de prestação de serviço de saúde. Deixar uma via para a família e uma via 

para a instituição. O contrato deve relacionar itens como por exemplo: os 

atendimentos serão realizados por profissionais habilitados em suas áreas de 

conhecimento, respeitar horários de atendimento, acarreta perda de vaga caso tenha 

três faltas consecutivas ou cinco intercaladas, os atendimentos não são por tempo 

indeterminado e sim, possíveis de alta.  

 Este problema das faltas já vem acontecendo a mais tempo e as atitudes 

tomadas foram de conversas informais com os pais e/ou responsáveis, mas sem 

sucesso. Os mesmos casos continuam sendo problemas. A partir desta ação 

planejada, idealiza-se este contrato para ter mais seriedade e comprometimento das 

famílias.  
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 O SISREG veio para regular e quantificar os atendimentos clínicos em todas 

as instituições credenciadas com o SUS. A 19ª Coordenadoria utiliza o serviço para 

manter o controle da regulação de procedimentos referentes à Saúde Pública, para 

isso, deveria ter a continuidade da regulação através da mesma, com sede na cidade 

de Frederico Westphalen/RS, o que não está acontecendo. Ocorre que os pacientes 

novos nos procuram para atendimentos, e nós, os encaminhamos para a secretaria 

de saúde do município em que o mesmo reside para fazer o cadastro via SISREG – 

Reabilitação intelectual I e após vai para a 19ª Coordenadoria de Saúde para que a 

mesma regule esta vaga. Posterior a isto, via sistema, nos informam a data e horário 

para avaliação inicial com equipe técnica. Feito tudo isto, começamos os 

atendimentos em horários definidos e informados para a família. De momento, o 

processo está parado, um órgão esperando pelo outro. Enquanto instituição, sabemos 

das necessidades dos atendimentos, mas sem esta regulação da vaga não podemos 

atender. 

 No caso da falta de repasse para financiar os AEEs, é um problema que não 

há solução de momento. A luta das APAEs para buscar esta verba, gira em torno de 

informações que as Federações das APAEs, tanto estadual quanto nacional, lutam 

pela mesma e que, até o momento, não tem previsão de repasse. No nosso caso, 

atendemos alunos nesta área desde 2013, quando fomos credenciados para este 

atendimento. São cinco anos, como um mínimo de dez alunos/ano que a instituição 

assume, mas sem financiamento. Estamos repensando a continuidade do serviço, 

considerando os gastos com profissionais capacitados e a infraestrutura necessária. 

O repasse está em atraso desde 2013, data em que iniciamos a oferta do atendimento. 

 Todos os problemas e/ou situações que surgiram são possíveis de colocar em 

prática, podendo ter variação de tempo, principalmente as que envolvem verbas e 

recursos. Alguns são mais práticos, podendo se buscar soluções mais de imediato 

num curto período de tempo. 

 Tudo é desafiante e me surpreendeu em alguns casos. A visão enquanto 

gestora é uma. Os pais trazem a sua visão de fora, é outro contexto. Os funcionários, 

de modo em geral, num mesmo ambiente, mas cada um em seu setor, com o seu 

olhar mais minucioso, direcionando ao todo, mas com particularidades. 

 

3.1 A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E AS REUNIÕES SEMANAIS COMO PROBLEMAS 

ELENCADOS 
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Após análise de todos os problemas e situações que surgiram, o problema da 

participação da comunidade, principalmente dos pais, persiste. 

Neste sentido, Lück (2008, p. 115) afirma que: “Como a autonomia se constrói 

a partir da participação pela comunidade e pais para a qualidade do ensino, é 

importante estabelecer com eles linhas de parceria para essa contribuição [...]”. 

 Para tentar solucionar este problema, estreitando a relação família x escola, 

vem a sugestão de criar um grupo de WhatsApp dos pais, com objetivo de postar 

avisos, recados, chamamentos, informações e demais assuntos relacionados a 

escola. A presença dos pais e/ou responsáveis na vida do educando resulta 

diretamente em sala de aula e em todo o âmbito escolar. A escola está sempre pronta 

a atender a demanda familiar, tentando e buscando soluções mediante 

encaminhamentos.  

 A família é o princípio, é desde o nascimento do filho, responsável pela 

educação, onde seus primeiros passos, são embasados dela. Assim, a família, tem 

papel extremamente importante na aprendizagem da criança, sendo um elo de ligação 

direta com o papel da escola. Estas duas peças, família e escola devem ter o mesmo 

objetivo, conduzindo a criança de modo que se torne um adulto responsável para a 

vida adulta. É através da educação que se constrói, orienta e forma o caráter de um 

cidadão consciente.  

 Uma das atividades que surgiu foi a de agendar uma palestra com o promotor 

de justiça, tratando de assuntos relacionados sobre responsabilidade familiar, deveres 

e obrigações de ambas as partes, direcionado aos familiares, alunos e professores. 

Espera-se com isto, pais mais presentes e comprometidos, gerando fortalecer os 

vínculos.  

Importante conhecer bem a realidade escolar, considerando as culturas, o 

conhecimento e desejo destas famílias. Saber o que os pais esperam da escola, 

buscando com o tempo, uma aproximação dos pais que desconhecemos e/ou que 

aparecem, somente para realizar matricula ou para tratar assunto de seu interesse. 

Segundo Lück (2009, p. 123): 

 

Torna-se fundamental, portanto, que, em cada escola, se examine e se 
compreenda as relações de poder nela estabelecidas, no sentido de redefini-
las, em nome de um processo participativo voltado para a melhoria da 
qualidade do ensino e o interesse de promover formação educacional de 
qualidade para seus alunos. 
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 A visão dos pais, sobre um ponto assistencialista já mudou bastante se 

comparado há algum tempo atrás. Esta ideia surge a partir do logotipo da APAE, 

sendo as mãos que amparam, protegem e cuidam do educando, acolhendo o em 

todos os sentidos. É preciso quebrar barreiras, na busca constante na oferta de um 

serviço de qualidade, buscando excelência e referenciando o movimento apaeano. 

 Acreditamos que a assiduidade do aluno e seu comprometimento diante dos 

afazeres enquanto educando em sala de aula, no AEE e/ou atendimento clínico no 

ambulatório do SUS, são fundamentais. São serviços que a instituição oferta com 

qualidade e responsabilidade, mas precisam ter, uma mínima contrapartida familiar. 

 A busca da instituição em ter os pais presentes, é permanente. Segundo o 

Regimento escolar (2018, p. 5) é um dos objetivos: 

 

Envolver a família no processo educativo, prestando-lhe apoio e orientação 
em relação a cuidados de higiene e saúde, atendimentos específicos e 
procedimentos necessários para favorecer o pleno desenvolvimento da 
criança e do jovem com deficiência intelectual e múltipla. 

  

 O segundo problema, surge no Grupo 02, apontando como mais importante as 

“falhas” das reuniões realizadas semanalmente, sempre nas quintas-feiras. Acontece 

que os faltantes da reunião, nem sempre ficam sabendo dos combinados na ocasião, 

ou ficam sabendo muito tarde. Os repasses são pertinentes a respeito de 

combinações e encaminhamentos de atividades. Estas reuniões são momentos 

importantíssimos e primordiais, onde une quase todos da equipe, para fins de 

informações diversas.  

  Para solucionar esta questão, ficou como sugestão, da coordenadora 

pedagógica, anotar no quadro mural na sala de professores, a pauta de cada reunião, 

discutida semanalmente. Objetivo de tentar assim, deixar todos cientes, 

principalmente, os ausentes deste momento. Acredita-se que vai funcionar se, todos 

manterem a atenção, a lembrança e o tempo para visualizar o quadro mural de 

recados. Pode ser o êxito do nosso problema. 

 Com isso, para melhorar as ações diárias, mensais, anuais, enfim, sempre se 

faz necessário planejar, obtendo assim, melhores resultados. O planejamento e as 

avaliações dentro do ambiente escolar são necessários. Muito além de saber da 

demanda de problemas e/ou situações a serem resolvidas, é preciso solucionar, 

buscando alternativas, delegando tarefas, e juntos com a equipe, buscar resoluções. 
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Assim, conforme Lück (2009, p. 34): 

 

O tempo e o esforço despendido em planejamento, são válidos caso o plano 
ou projeto delineado seja implementado, isto é, que as idéias desenvolvidas 
e as decisões tomadas sejam postos em ação. É, portanto, inócuo, o 
planejamento e o bom plano ou projeto que não venham a resultar em uma 
mudança e melhor desempenho. Um plano ou projeto constitui, portanto, um 
compromisso de ação, com percepções claras e específicas sobre o que será 
feito, como, quando, por quem, para quem e com que objetivos. 

 

 Neste sentido, o planejamento se consolidou como um mecanismo de 

participação na reunião, e como um elemento de pesquisa importante. 

 

3.2 A AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

 Conforme o Apêndice A os 23 participantes da atividade do planejamento 

participativo receberem a avaliação relacionada à atividade, porém, nem todos 

devolveram. Reuniram-se pais, professores, equipe técnica, alunos, secretária, 

coordenadora pedagógica e diretora. Embora nem sempre aconteçam as reuniões 

com a participação de variados segmentos, Paro (2006, p. 103) ressalta a importância 

desses momentos: 

 

Uma estrutura administrativa da escola adequada a realização de objetivos 
educacionais de acordo com os interesses das camadas trabalhadoras deve 
também prever mecanismos que facilitem e estimulem a participação de pais 
e membros da comunidade em geral nas decisões aí tomadas.   

 

 Seguindo a avaliação, os participantes descrevem que o momento foi muito 

importante na qual todos se sentiram à vontade para explanar suas ideias, opiniões e 

sugestões. Não mudariam nada do que já foi relacionado mas sugerem como 

importante: “Realizar mais vezes o planejamento participativo, talvez por semestre”; 

“incluir esta atividade no calendário de atividades da escola”; “dividir os grupos por 

áreas a fins”; “trazer a diretoria para este momento”; “desafiar os pais a falarem mais”; 

enfim, sugestões bem pertinentes. Sentem que é necessário ter continuidade nesta 

participação de modo geral. 

 O momento participativo busca incluir toda a comunidade escolar envolvida 

neste ambiente. Lück (2009, p. 71), afirma que: 
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A participação constitui uma forma significativa de, ao promover maior 
aproximação entre os membros da escola, reduzir desigualdades entre eles. 
Portanto, a participação está centrada na busca de formas mais democráticas 
de promover a gestão de uma unidade social. As oportunidades de 
participação se justificam e se explicam, em decorrência, como uma íntima 
interação entre direitos e deveres, marcados pela responsabilidade social e 
valores compartilhados e o esforço conjunto para a realização de objetivos 
educacionais. 

 

 Sobre se estes momentos ajudam nas decisões da escola, vem algumas 

opiniões importantes e passiveis de análise, como por exemplo: 

  

Com certeza, descentraliza a tomada de decisão, contribui para a 
participação do grupo (T1)2. 
Encontra-se outras formas para atingir os objetivos e ainda mantém o grupo 
integrado (T2). 
São muito importantes, pois, todos podem colocar suas ideias. Desta maneira 
sempre serão preconizadas decisões para o coletivo (T3). 
Estes momentos ajudam nas decisões da escola, para o bem dos alunos e 
do nosso crescimento e auto avaliação pessoal (P1). 
Engrandece nossas práticas e ajudam a gestão na resolução de eventuais 
problemas que possam aparecer no nosso dia a dia (P2). 
Melhora a comunicação, encontra-se outras formas para atingir os objetivos 
e ainda mantém o grupo integrado (P3). 
É importante a realização de momentos como este, pois como profissionais 
podemos opinar e assim buscar alternativas para que o trabalho seja sempre 
qualificado (P4). 
Está trabalhando para uma gestão democrática, tomada de decisões no 
coletivo favorece a harmonia do grupo (P5). 
Acho que sim. Gosto muito de vim para a escola e fico feliz quando podemos 
participar de mais coisas (F1). 
Penso que se pedem nossa opinião, temos que dizer alguma coisa, para mim 
está tudo bem na escola (F2). 

 

 Outra sugestão, refere se a ter uma caixinha de sugestão em algum local para 

assuntos diversos. Ter um ponto de coleta, direcionando a pessoa responsável. É 

uma ação bem simples de se idealizar.  

 Ações democráticas e participativas são primordiais em qualquer ambiente de 

trabalho, não podemos desistir de tentar orientar sempre as famílias, em relação a 

seu papel.  Esta consciência é importante e assegura bons resultados, num trabalho 

amplo, dinâmico e envolvente. Segundo Lück (2009, p. 70): 

 

A democracia constitui-se em característica fundamental de sociedades e 
grupos centrados na prática dos direitos humanos, por reconhecerem não 
apenas o direito de as pessoas usufruírem dos bens e dos serviços 
produzidos em seu contexto, mas também, e sobretudo, seu direito e seu 
dever de assumirem responsabilidade pela produção e melhoria desses bens 
e serviços. Com essa perspectiva, direitos e deveres são dois conceitos 

                                                        
2 Legenda: T = Técnica; P = Professor; C = Colaborador, outros serviços; F=Famílias, pais. 
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indissociáveis, de modo que, falando-se de um, remete-se ao outro 
necessariamente. E é nessa junção que se estabelece a verdadeira 
democracia, construída mediante participação qualificada pela cidadania e 
construção do bem comum. 

 

Em destaque, estão as menções dos pais/familiares, apontando a felicidade 

em participar, opinar quando são convidados. Portanto, entende-se que, existe a falta 

da participação dos pais, porém, em que condições são chamados esses pais? Em 

que condições organizamos reuniões e damos reais condições para sua participação? 

Essas são algumas perguntas que permanecem ao longo da pesquisa e motivam a 

organização escolar a proporcionar formas mais adequadas de participação dos pais 

na instituição. 

 



31 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Para a conclusão da pesquisa, se faz necessário relembrar do problema de 

pesquisa.  Como a comunidade escolar pode intervir na identificação e resolução de 

problemas da Escola de Educação Especial São Francisco de Assis? Podemos dizer 

que a resposta principal é a participação. Por meio do Planejamento Participativo 

instauramos um movimento em direção à identificação e resolução dos problemas, 

entre um deles, o da participação, extensamente discutido ao longo do texto.  

Conceitos importantes são relacionados nos capítulos, como de gestão 

escolar, gestão escolar democrática e participação. Também se refere a importante 

luta na busca da participação dos pais na escola e principalmente no convívio diário 

com estes. Laços que refletem na educação e na evolução do educando dentro da 

sala de aula.  

O objetivo da pesquisa foi promover um espaço de ação-reflexão para o 

fortalecimento da gestão democrática da Escola de Educação Especial São Francisco 

de Assis. Assim, essa foi uma das oportunidades de reunir as partes interessadas na 

instituição e através da atividade, colher propostas, sugestões, problemas e/ou 

situações a serem resolvidas. Foram elencadas mais de um problema por grupo, 

porém, focamos nos problemas que pareceram mais urgentes e que dependiam de 

maior protagonismo dos sujeitos escolares: a) a falta de participação dos pais na 

escola e na vida dos educandos e, b) algumas falhas nas reuniões semanais de 

quintas-feiras com a equipe de trabalho. 

Levando em consideração o desenvolvimento do presente trabalho, é possível 

afirmar que na escola especial existe a busca pela gestão democrática, limitada por 

alguns critérios e fatores de organizacionais internos pela rede apaeana. Há 

participação dos envolvidos, alguns mais presentes e outros um pouco menos, mas a 

escola está diariamente à disposição, acolhendo e buscando melhorar sua busca na 

resolução de problemas. 

O planejamento participativo é também um instrumento de produção de dados, 

o qual trouxe subsídios e transparência ao meu trabalho enquanto gestora. Propõem 

a participação de uma maneira tranquila na qual os participantes se sentem à vontade 

para explanar, socializando suas ideias, desejos e sugestões.  

O processo democrático na escola se realiza de diferentes maneiras. 

Entretanto, pela ausência de mecanismos institucionais inerentes à instituição, que 
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atua sob outra lógica, é preciso criar outras estratégias para participação. Portanto, 

podemos dizer que, conforme a sugestão dos participantes, é importante colocarmos 

em práticas as proposições elaboradas na última reunião com o planejamento 

participativo, usando-o como uma estratégia institucional na escola.  O fazer 

democrático exige participação de todos os segmentos, mas também exige 

organização e coerência metodológica. 

Como abordado na monografia, a organização das APAEs é limitada em 

termos de gestão democrática, entretanto, pela relevância do estudo realizado, bem 

como pela influência de diferentes autores na área da educação e gestão educacional, 

entendemos que a gestão democrática é o paradigma mais adequado em uma 

sociedade que se quer democrática. Logo, precisamos construir estratégias de 

diálogo e democratização, permitindo que cada vez mais as comunidades escolares 

participem dos processos decisórios daquilo que realmente é importante: as 

condições de aprendizagem, o uso de recursos, os processos de inclusão 

educacional.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 
 

AVALIAÇÃO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 
 

1- Qual sua opinião em relação ao Planejamento Participativo? Você se sentiu à 

vontade para explanar suas ideias? 

 
 
 
 

2- Você achou importante este momento? Tem outra sugestão? 

 
 
 
 

3- Gostaria de mudar algo que foi discutido no dia? 

 
 
 
 

4- Momentos como este ajudam nas decisões da escola? 

 
 
 
 

5-  Que outras atividades podem ser realizadas para incentivar ações 

democráticas na escola? 
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ANEXO A - INSTRUMENTO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 

 

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO3 

 
 
 
 

Instrutivo para um exercício dirigido num pequeno grupo 
 
 

 
ESCLARECIMENTOS E INSTRUÇÕES 

 
• AUTOGESTIONÁRIA DE CAPACITAÇÃO preparou este folheto como um instrumento 

que ajude a aprendizagem em matéria de programação. 
 
• É um complemento a um exercício prático de trabalho em grupos e não tem sentido 

fora deste contexto. 
 
• Para que este material cumpra sua função devem ser seguidas todas as indicações 

(rasgar, cortar e armar) na ordem em que forem aparecendo. 
 
• Este é um folheto para desarmar e armar. 
 
• Conforme você vai chegando nas folhas com números pares, de acordo com as 

indicações dadas nas folhas ímpares, deve desprendê-las e ir colocando-as estendidas 
da esquerda para a direita. 

 
• Ao final você terá um  quadro de programação. 

                                                        
3  Elaborado a partir do material da Autogestionária de Capacitação, Costa Rica. Bibliografia: 
AUTOGESTIONARIA DE CAPACITACIÓN. PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PÉRO EFICIENTE: 
instructivo para un ejercicio dirigido en un pequeño grupo. Hemeroteca, Costa Rica, 1984. 
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O PROBLEMA4  
 

O PROBLEMA OU A SITUAÇÃO QUE NOS DISPOMOS RESOLVER É A SEGUINTE: 
 

                                                        
4Leia primeiro a página seguinte. 
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O PROBLEMA 
 

QUAL É A SITUAÇÃO OU PROBLEMA QUE NOS OBRIGA A FAZER O PRESENTE PLANO? 
 
  É necessário ter bem claro o problema que queremos solucionar ou a situação que 

queremos mudar.  
Só assim poderemos planejar uma solução eficaz. 

 
PARA DEFINIR E DELIMITAR O PROBLEMA OU A SITUAÇÃO, FIZEMOS O SEGUINTE: 
 
• Cada um deve escrever ou dizer o problema ou a situação da melhor maneira, 

explicando a quantidade de pessoas afetadas, a intensidade, a qualidade e todas as 
características que pode nos esclarecer o problema ou a situação. 

 
• Uma vez que todos tenham terminado, ler em voz alta o que cada um escreveu. 
 
• Redigir entre todos, o problema da melhor maneira possível. 
 
• Quando todos estiverem satisfeitos com a maneira que o problema foi redigido, 

escrever o problema na folha anterior. 
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A SOLUÇÃO5 
 

AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES AO PROBLEMA SÃO: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E...ESCOLHEMOS ESTA: 
 
 
 
 
 

                                                        
5Ler primeiro a página seguinte. 
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A SOLUÇÃO 
 

QUAIS SÃO AS ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO PARA ESSE PROBLEMA E QUAL É A 
MELHOR? 
 
 Um problema ou uma situação pode ter várias soluções. Neste sentido, é 
necessário examinar cada uma delas para buscar a mais eficaz e a que está mais de acordo 
com nossas possibilidades. 
 
PARA BUSCAR A MELHOR SOLUÇÃO, FAZER O SEGUINTE: 
 
• Cada membro do grupo deve ir dizendo uma possível solução, a qual é apontada numa 

folha de rascunho sem discutí-la6. 
 
• Uma vez terminado a etapa anterior, analisar uma por uma todas as soluções 

sugeridas e pensar nas vantagens e desvantagens de cada uma. 
 
• Ao final escolham uma, com a qual estejam todos de acordo. 
 
• Anotar na página anterior, todas as soluções sugeridas e por último, aquela escolhida 

como ótima. 
 

                                                        
6Deve-se anotar o maior número possível de soluções, ainda que algumas pareçam que não sirvam. 



40 

  

AS ATIVIDADES7 
 

AS ATIVIDADES QUE DESENVOLVEREMOS PARA OBTER A SOLUÇÃO SÃO: 
 
1.  
 
 
2. 
  
 
3. 
  
 
4.  
 
 
5. 
 
 
6.  
 
 
7.  
 
 
8.  
 

                                                        
7Ler primeiro a página seguinte. 
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AS ATIVIDADES 
 

QUAIS SÃO OS PASSOS OU ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA OBTER A SOLUÇÃO 
ESCOLHIDA? 
 
 Todas as coisas tem que ser feitas por parte, uns passos primeiro e depois outros. 
A cada um desses passos vamos chamar de atividade. 
 
 Escrever então, as atividades necessárias para obter a solução planejada. Para isso, 
pode ser útil pensar numa rede de atividades que nos indique qual atividade vem primeiro 
e qual vem depois. 
 
PARA TER TODA A LISTA DE ATIVIDADES FAZER O SEGUINTE: 
 
• Cada componente do grupo escreva uma lista de passos que deve ser seguida para 

alcançar a solução escolhida. 
 
• Depois, colaborativamente, organizar numa só lista todas as atividades necessárias, 

preservando a ordem que devem ser operacionalizadas. 
 
• Ao final, escrever todas as atividades na página anterior. UMA EM CADA LINHA 

NUMERADA. 
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INDICADORES DE ÊXITO8 
 

OS RESULTADOS FINAIS, INDICADORES DE ÊXITO PARA AS ATIVIDADES QUE 
DEFINIMOS SÃO: 
 
1.  
 
 
2.  
 
 
3.  
 
 
4.  
 
 
5.  
 
 
6.  
 
 
7.  
 
 
8.  
 

                                                        
8Ler primeiro a página seguinte. 
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INDICADORES DE ÊXITO 
 

QUAIS SÃO OS RESULTADOS FINAIS ESPERADOS DE CADA ATIVIDADE, QUE NOS 
INDICAM O ÊXITO DESTAS? 
 
 Para poder ir avaliando o cumprimento das atividades planejadas, 
concomitantemente ao serem executadas, é necessário antes, prever quais são os 
resultados esperados de cada uma delas.  
 Ou seja, cada passo tem que nos dar resultados finais, indicando se a atividade teve 
êxito ou não. 
 
PARA DEFINIR OS INDICADORES DE ÊXITO FAZER O SEGUINTE: 
 
• Pensar de que maneira poderíamos averiguar o êxito de cada uma das atividades que 

planejamos. 
 
• Cada atividade, necessariamente, deve ter pelo menos um resultado final, indicador 

de êxito. 
 
• Quando terminar, anotar na página anterior os produtos finais de tal maneira que 

correspondam à mesma numeração das atividades. 
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SUPOSTOS9 
 

OS SUPOSTOS DE QUE DEPENDEM AS ATIVIDADES SÃO: 
 
1.  
 
 
2.  
 
 
3.  
 
 
4.  
 
 
5.  
 
 
6.  
 
 
7.  
 
 
8.  
 
 

                                                        
9Ler primeiro a página seguinte. 
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SUPOSTOS 
 
PARA QUE TENHAM ÊXITO OU NÃO, DO QUE DEPENDEM AS ATIVIDADES? 
 
 Muitas vezes acontece que o êxito de uma atividade, depende de alguns fatores que 
nós não podemos controlar. 
 Precisamos supor que teremos certas condições para que a atividade possa ser 
realizada. Por isso, é importante saber de antemão quais são os supostos que precisamos 
para cada atividade. 
 
PARA DELIMITAR OS SUPOSTOS FAZER O SEGUINTE: 
 
• Examine atividade por atividade e determine a existência de supostos importantes, 

que possam afetar o êxito delas. 
 
• É possível que para algumas atividades não existam supostos. 
 
• Ter cuidado, porque as vezes alguns supostos, podem eliminar-se, definindo novas 

atividades. 
 
• Quando tiver escrito todos os supostos no rascunho, passá-los para a folha anterior, 

numerando-os em correspondência com as atividades. 
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RECURSOS MATERIAIS10 
 
OS RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS 
ATIVIDADES SÃO: 
 
1.  
 
 
2.  
 
 
3.  
 
 
4.  
 
 
5.  
 
 
6.  
 
 
7. 
 
 
8.  
 
 

                                                        
10Ler primeiro a página seguinte. 
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RECURSOS MATERIAIS 
 
 
QUAIS RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES 
PLANEJADAS E ONDE VAMOS OBTÊ-LOS? 
 
 
 Qualquer tipo de atividade necessita de alguns materiais que temos de conseguir 
antes. 
 
PARA DEFINIR OS RECURSOS MATERIAIS FAZER O SEGUINTE: 
 
• Fazer uma lista dos materiais que serão necessários para desenvolver cada uma das 

atividades - e a parte, entre parênteses -, explicitar o lugar onde vamos obtê-los. 
 
• Escrever esta lista na numeração correspondente a cada atividade na página anterior. 
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DURAÇÃO11                            DATAS 
 
 
AS ATIVIDADES DURARÃO     E SE EXECUTARÃO 
 
 
1.  
 
 
2.  
 
 
3.  
 
 
4.  
 
 
5. 
 
 
6.  
 
 
7.  
 
 
8.  
 
 

                                                        
11Ler primeiro a página seguinte. 
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DURAÇÃO E DATAS 
 
 
QUAL É O TEMPO QUE OCUPARÁ CADA ATIVIDADE -- DESDE O PRINCÍPIO ATÉ O 
FINAL -- E EM QUE DATA SERÁ FEITA? 
 
 
 As atividades ocupam tempo e é necessário fazer uma estimativa prévia para saber 
quanto tempo levaremos para obter a solução final. 
 
 Também é importante determinar a data (dia, mês e ano) em que será iniciada e 
terminada cada atividade. 
 
 
PARA DETERMINAR O TEMPO E A DATA FAZER O SEGUINTE: 
 
 
• Imagine cada atividade como se estivesse sendo feita e estime quanto tempo pode 

durar. 
 
• Faça a conta de quando deve iniciar e terminar cada atividade e anote a data. 
 
• Escreva as durações e as datas na numeração correspondente a cada atividade na folha 

anterior. 
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OS RESPONSÁVEIS DAS ATIVIDADES SÃO12 
 
 
1.  
 
 
2.  
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 

                                                        
12Ler primeiro a página seguinte. 
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RESPONSÁVEIS 
 
QUEM SÃO AS PESSOAS QUE SERÃO RESPONSÁVEIS PELO ÊXITO DAS ATIVIDADES? 
 
 Para a realização de cada atividade, é necessário que exista uma ou várias pessoas 
que sejam responsáveis pelo cumprimento da atividade. 
 
 Isto deve estar escrito, para RESPONSABILIZÁ-LOS do êxito ou fracasso da 
atividade. 
 
 
PARA DESIGNAR OS RESPONSÁVEIS PROCEDER DA SEGUINTE MANEIRA: 
 
 
 Decidir entre todos quem serão as pessoas que irão desenvolver as atividades. 
Tomar o cuidado para que estas pessoas tenham tempo, disposição e habilidade 
necessária. 
 
 
• Anotar os nomes e as funções -- docentes, discentes, etc. -- na numeração 

correspondente à cada atividade planejada na página anterior. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


