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Resumo

No cotidiano escolar nos deparamos com
dificuldades em incentivar e vincular a comunidade
nas ações e atividades da escola, principalmente
em compreender a importância da atuação da
APMF e a participação ativa de seus membros.
Este trabalho busca, por meio de um estudo
histórico e sócio-político da APMF, discutir a
atuação da mesma e como ela poderá contribuir
para uma maior vinculação da comunidade nas
práticas escolares, tornando sua participação mais
efetiva, não só apenas no que tange aos recursos
utilizados, mas no auxílio para criação de novas
propostas pedagógicas, para se obter resultados
mais satisfatórios em aprendizagem e aquisição
de conhecimentos. O projeto será desenvolvido
em decorrência das dificuldades enfrentadas pela
escola, como por exemplo, a falta de interesse de
pais e funcionários em participar da APMF,
desconhecimento de forma de atuação e
responsabilidade da APMF, dificuldade em
encontrar horário comum entre os membros e
tempo hábil entre a convocação e a deliberação
nas reuniões para que haja discussões mais
amplas. Portanto, reconhecemos que há a
necessidade de promovermos meios para
incentivar a participação social nas ações da
escola, particularmente no que diz respeito à sua
gestão financeira e pedagógica. Isto porque,
consideramos que, ao gerir os recursos
financeiros, a APMF deve visar, sobretudo, o
aspecto pedagógico.

Palavras-chave Gestão democrática; Instâncias
colegiadas; APMF
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INTRODUÇÃO

A presente unidade didática constitui-se como produção didático-

pedagógica do Projeto de Intervenção Pedagógica, uma das atividades do

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria Estadual de

Educação do Paraná (SEED/PR), tendo como tema a gestão democrática e as

instâncias colegiadas, principalmente ao que se refere à atuação da

Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF).

Nosso objetivo de trabalho é oportunizar estudos sobre a APMF, a fim

de buscar uma maior vinculação e interação da comunidade nas práticas

escolares e na construção da gestão escolar democrática, contribuindo para a

melhoria da qualidade de ensino, por meio das discussões e tomada de

decisões coletivas.

O presente material foi elaborado de forma a ser implementado com os

representantes da APMF do Colégio Estadual Professora Denise Cardoso de

Albuquerque – Ensino Fundamental e Médio de Flórida-PR.

A metodologia proposta considerou os seguintes aspectos: realizar

levantamento bibliográfico sobre o material de estudo; oportunizar encontros

entre os representantes da APMF e da gestão escolar para apresentação e

implementação do projeto; realizar estudos com os membros da APMF e

gestores da escola sobre a construção, função e contribuições da APMF;

proporcionar maior interação entre os membros da APMF visando maior

participação nas ações da escola; discutir o papel e a importância da APMF no

apoio as decisões financeiras, culturais e pedagógicas da escola e oferecer

subsídios para ampliar a participação efetiva da APMF.

O interesse na realização deste trabalho justifica-se pelo fato de que, a

partir da década de 1980 a gestão democrática da escola passou a ser

amplamente defendida pelos educadores, visto que o contexto de

redemocratização política vivido no país propiciava seu desenvolvimento. Nos

anos de 1990 ela tornou-se um dos pilares da reforma da educação, sendo o

princípio contemplado na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional – Lei nº 9394/96.

A partir desse momento, a escola, para se adequar à legislação, vem

modificando sua organização e gestão. Considerando esse processo, o
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objetivo deste projeto de intervenção é o de buscar promover a participação e

organização da comunidade nas ações da escola e nas instâncias colegiadas,

mais especificamente na APMF (Associação de Pais, Mestres e Funcionários).

A APMF, como instância colegiada, segundo a Secretaria de Estado da

Educação (2013), define-se por ser composta de representações diversas e as

decisões são tomadas em grupo, com o aproveitamento de experiências

diferenciadas.

No entanto, no cotidiano da escola, nos deparamos com dificuldades

para incentivar e vincular a comunidade nas ações da escola, principalmente

em compreender a importância da atuação da APMF e a participação mais

ampla e efetiva de seus membros. Diante dessas dificuldades enfrentadas pela

escola teve origem nosso objeto de estudo e intervenção.

Concordamos com Carbello e Galina (2008), quando afirmam que, o

envolvimento da comunidade no contexto escolar é um processo lento e

contínuo, já que mudanças exigem tempo, esforço coletivo e predisposição de

todos os envolvidos. Reconhecemos que há a necessidade de promovermos

meios para incentivar uma maior participação nas ações da escola,

particularmente no que diz respeito à sua gestão financeira e pedagógica, pois

isso beneficiaria o trabalho escolar. Isto porque, consideramos que, ao gerir os

recursos financeiros, a APMF deve visar, sobretudo, o aspecto pedagógico.

A utilização dos recursos aprovados pela APMF deve impactar

diretamente na relação ensino-aprendizagem. Além disso, após a APMF

proporcionar os recursos para determinadas ações da escola, esta deve estar

atenta se eles realmente serão utilizados com vistas à melhoria do aspecto

pedagógico.

Ao levarmos em conta os estudos já realizados, encontramos um acervo

de estudos pouco significativos sobre a APMF, particularmente, no que se

refere a sua importância como ferramenta de participação no campo

pedagógico. Observamos que a maioria destes estudos trata a APMF como

ferramenta gestora de recursos, transparecendo ser essa a sua única

finalidade, a de aprovar ou não os recursos que a escola recebe.

Uma revisão da produção acadêmica da última década evidencia a

quantidade significativa de estudos e pesquisas que tratam de analisar as

reformas educacionais e seus desdobramentos em campos como a formação
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de professores, currículo, gestão e financiamento, relacionando as reformas

educativas e os processos de reestruturação do capitalismo mundial

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000; OLIVEIRA, 2000; DOURADO,

2002). Essa literatura nos aponta que na década de 1980, descentralização,

participação e autonomia passaram a ser princípios amplamente defendidos

pelas forças políticas e pelos movimentos sociais que lutavam em prol da

democratização política. Porém, durante a década de 1990, houve uma

resignificação destes conceitos, a partir de uma visão neoliberal e de reforma

do Estado, que compunha uma variedade de medidas que aparentemente

visavam fortalecer a sociedade civil, uma vez que sugeriam que ela

compartilhasse decisões. No entanto, sua finalidade era fazer com que a

comunidade assumisse a responsabilidade pela resolução de seus próprios

problemas.

A partir da importação de conceitos da administração empresarial e da

adoção do modelo gerencial no campo da administração pública brasileira,

houve significativas modificações na gestão educacional e escolar. A gestão

escolar deixou de ser realizada numa perspectiva centralizada na figura do

diretor e passou a considerar outros atores sociais na tomada de decisões,

incentivando a participação da comunidade nas práticas escolares

(CARVALHO, 2009).

A observação da atuação das Instâncias Colegiadas nos permite

identificar quais são as formas participação que vem sendo incentivada no

interior das unidades escolares, muito embora, essa participação não ocorra

satisfatoriamente em todos os aspectos. A Associação de Pais, Mestres e

Funcionários (APMF), nosso objeto de estudo, se configura como uma das

Instâncias Colegiadas e também proporciona o estreitamento da relação

comunidade-escola, à medida que é composta por membros ligados direta e

indiretamente ao trabalho escolar.

Nos encaminhamentos da atual política educacional, a participação

social tem sido incentivada no cotidiano escolar, como reguladora e

fiscalizadora das ações educacionais, ou seja, é ela que determina o que e

como deve ser feito algo dentro da escola, assumindo

atribuições/responsabilidades de buscar recursos para a manutenção da

escola, pois muitas vezes os projetos pedagógicos pensados pela escola não
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possuem recursos financeiros suficientes para serem executados. Assim, a

participação social além de regular e fiscalizar essas ações, tem papel

fundamental no financiamento das mesmas, como por exemplo, nas festas e

outras promoções que a APMF organiza junto a comunidade escolar, para

conseguir recursos que irão contribuir para a manutenção ou melhoria do

espaço físico da escola ou ainda financiar algum projeto pedagógico, como

passeios culturais.

Entretanto, compreendemos que a atuação da APMF na efetivação das

políticas educacionais não pode ser mais do que uma simples angariadora de

recursos e promotora de eventos. É preciso que a APMF, dentro de uma

perspectiva de gestão participativa e democrática, possa gerir seus próprios

projetos e desenvolver ações nas escolas influindo diretamente no

fortalecimento do trabalho pedagógico, a fim de assegurar que a escola cumpra

sua função social, ou seja, a transmissão/apropriação de conhecimento

(PROENÇA, 2009).

Embora, reconhecendo que o processo de gestão participativa tem

avançado muito nos últimos anos, nos perguntamos: o que precisamos fazer

para que toda a comunidade se envolva mais nas decisões educacionais para

a melhoria da qualidade de ensino? Sendo a APMF um órgão auxiliador da

gestão escolar, é possível criar condições para que ela amplie sua atuação?

1. GESTÃO DEMOCRÁTICA: ATUAÇÃO DA INSTÂNCIA COLEGIADA
APMF PARA ALÉM DA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

1.1 GESTÃO DEMOCRÁTICA

O discurso da democracia vem permeando os debates e estudos na

área de educação no Brasil, embora com significados diferentes em cada

momento histórico. A partir da década de 1930, a democratização da educação

se referia a garantia de acesso à escola pública, à seletividade, repetência e a

evasão (WEBER, 2004). Enquanto que, a partir de 1980, com restabelecimento

da democracia política, há um novo debate sobre as demandas de

democratização também no campo educacional (BOTLER, 2007).
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A gestão democrática na educação, reivindicada pelos movimentos

sociais durante a ditadura militar (1964-1985), tornou-se um dos princípios da

educação na Constituição Brasileira de 1988. A Constituição abriu uma

perspectiva para resgatar o caráter público da administração pública, além de

restabelecer o controle da sociedade civil sobre a educação, facilitando a luta

por melhores condições materiais e de expressão.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reafirmou o mesmo

princípio, assegurando às escolas públicas autonomia pedagógica,

administrativa e de gestão financeira.

Entretanto, ainda são vários os obstáculos encontrados para a

efetivação da gestão democrática, dentre eles a burocracia enraizada no

sistema político, que segundo diversos autores, continua não auxiliando o

desenvolvimento da administração da educação (BASTOS, 2001). A burocracia

torna-se um problema, pois há:

[...] falta de liberdade para a utilização das verbas, da grande
burocracia na utilização e da prestação de contas, acarretando
uma demanda enorme do trabalho, principalmente dos
diretores dos estabelecimentos. São os diretores que ficam
com a maior carga de trabalho; são eles que fazem os
orçamentos, preenchem formulários, contratam serviços do
contador, deixam toda documentação em ordem para
apreciação e aprovação da diretoria das associações [...] Os
pais, os professores e os funcionários que não fazem parte da
diretoria pouco sabem ou desconhecem as decisões tomadas,
participam de reuniões e assembléias quando convocados para
referendar decisões já tomadas e quando trata-se de
convocações para decisão da aplicação das verbas, são
poucos os que comparecem (OLIVEIRA, 2009, p. 36).

Embora a gestão democrática da educação tenha se tornado um

processo de envolvimento político da comunidade, há vertentes críticas que

questionam a atuação da gestão democrática. Para estas, a gestão

democrática tem sido entendida como uma forma de uma falsa-autonomia da

sociedade, à medida que à ela estaria sendo atribuídas funções que a priori

seriam do Estado. Esse aspecto será abordado mais adiante.

De nossa perspectiva, concordamos com Lima (2004) quando afirma

que, a concretização de uma sociedade democrática somente ocorre quando

os indivíduos participam do controle das decisões, havendo real participação
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deles nos rendimentos da produção, ou seja, significa ampliar decisões

coletivas, para além de decisões formais e passivas (LIMA, 2004).

Nos encaminhamentos da atual política educacional, uma das formas de

se promover a gestão democrática na escola se deu por meio das Instâncias

Colegiadas, as quais serão analisadas a seguir.

1.2 INSTÂNCIAS COLEGIADAS

No Brasil, no final da década de 1980, período correspondente a

redemocratização política do país, as discussões a respeito da gestão

democrática, com objetivo de melhorar a qualidade da educação, passou a ser

o centro de interesse de diversos setores da sociedade.

Ao pensar no processo de redemocratização do Brasil não se
pode descuidar das transformações econômicas, políticas e
sociais que influenciaram os rumos dados à educação no país
além de todas as orientações e recomendações das agências
internacionais que estabeleceram o nível de reforma da
educação, principalmente nos países da América Latina após
1990. A gestão democrática ao mesmo tempo em que é
resposta às reivindicações dos movimentos sociais da década
de 1980, também é aspecto defendido pelo capital como forma
de gerenciamento da educação pautada nos princípios da
eficiência e eficácia (BOGATSCHOV et al, 2012, p. 2798).

As Instâncias Colegiadas são os espaços de representação dos

segmentos da escola: discentes, docentes, demais funcionários, pais e

comunidade. É pela formação desses espaços que a gestão democrática se

estabelece e tem potencial para promover mudanças significativas na realidade

escolar. Por meio dos recursos aprovados a APMF pode viabilizando o

desenvolvimento do trabalho pedagógico da escola, como também, possibilitar

[...] a implementação de novas formas de gestão por meio de
um modelo de administração coletiva, em que todos participam
dos processos decisórios e do acompanhamento, execução e
avaliação das ações nas unidades escolares, envolvendo as
questões administrativas, financeiras e pedagógicas
(ABRANCHES, 2003, p. 14).
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As Instâncias Colegiadas como espaços de participação a que nos

referimos são: o Conselho Escolar, Conselho de Classe, Grêmio Estudantil e

Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF). São, portanto, aquelas

em que há representações diversas e as decisões são tomadas em grupo, com

o aproveitamento de experiências diferenciadas.

Essas Instâncias se tornaram um dos focos das políticas educacionais,

pois foram idealizadas como espaços para a concretização da gestão

democrática, a partir das práticas coletivas de planejamento e participação da

comunidade escolar nas tomadas de decisões que envolvem o processo de

ensino‐aprendizagem (BOGATSCHOV et al, 2012).

No que diz respeito à atuação dessas Instâncias, o Conselho Escolar é

responsável pela elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola, possui

caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador e é composto por representante

dos pais, dos professores, dos alunos, dos funcionários e da sociedade civil

organizada e é presidido pelo diretor. Suas reuniões devem ser periódicas e

seu papel é de elaborar, normatizar, aconselhar e fiscalizar as ações da escola

nos âmbitos pedagógico, administrativo e financeiro.

O Conselho Escolar favorece a direção na gestão da escola,
pois possibilita um trabalho conjunto na solução de conflitos e
busca de alternativas para melhorar o ensino - aprendizagem.
Para que haja eficácia das ações e satisfação da comunidade
escolar, faz-se necessário, promover a participação dos
representantes desta comunidade, envolvendo-os na busca
contínua do aperfeiçoamento da democracia por meio da voz e
voto dos conselheiros (KACZAROUSKI; GODOY, 2013, p.
1469).

O Conselho de Classe é um dos mais importantes espaços escolares,

pois é parte integrante do processo de avaliação desenvolvido pela escola.

Tendo em vista seus objetivos, deve ser capaz de dinamizar o coletivo escolar

pela via da gestão do processo de ensino, foco central do processo de

escolarização (DALBEN, 2004), ou seja, o momento do Conselho de Classe

também é importante para redefinir práticas pedagógicas com o objetivo de

superar a fragmentação do trabalho escolar e oportunizar formas diferenciadas

de ensino que realmente garantam a todos os alunos a aprendizagem, ao

mesmo tempo, ele deve possuir o intuito de superar a estrutura de conselho de
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classe autoritária, burocrática e excludente, que serve mais para legitimar o

fracasso escolar do que para reorganizar o trabalho pedagógico.

Como forma de buscar soluções conjuntas, existe a
Deliberação nº. 007/99 do Conselho Estadual de Educação do
Paraná que prevê, em seu artigo 7º, que esse órgão será
composto, obrigatoriamente pelos professores, diretores,
profissionais da Supervisão e Orientação, além de sugerir a
participação de um aluno representante de turma no processo
de análise e discussão quando das reuniões deste órgão de
natureza consultiva e deliberativa. Isso representa um avanço
na gestão democrática e para que haja avanços quanto a
discussão, não somente de notas e comportamento de alunos,
é que se busca a participação deles (KACZAROUSKI; GODOY,
2013, p. 1471).

O Grêmio Estudantil é a instância colegiada e deliberativa, a partir da

qual os estudantes se organizam de modo mais sistemático, para que possam

ter poder decisório nas atividades e ações escolares. Assim como pais,

funcionários e professores possuem poder decisório por meio da APMF, os

alunos o têm por meio do Grêmio Estudantil. Considerando os fundamentos

históricos e políticos da constituição do movimento estudantil e sua

participação no processo de redemocratização do Brasil:

A lei 7398/85 estabelece o direito de os alunos criarem e
organizarem o grêmio estudantil, de caráter facultativo sem fins
lucrativos e com fins educacionais, culturais, cívicas e sociais.
Declara ser um órgão independente da direção ou de qualquer
outra forma de tutela. O Grêmio Estudantil deve representar os
estudantes, defender seus direitos e favorecer a comunicação
entre alunos e comunidade escolar (VIEIRA, 2005 apud
BOGATSCHOV et al, 2012, p. 2809).

A Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF), foco de estudo

de nosso trabalho, é uma instituição auxiliar cujo objetivo é aprimorar a

educação por meio da integração família‐escola‐comunidade. Sua função é

possibilitar que aos pais, professores e funcionários que opinem, reivindiquem

e compreendam seu papel na escola. Além disso, tem função de sustentadora

jurídica das verbas públicas recebidas e aplicadas pela escola (VEIGA, 2005).

A reflexão sobre as Instâncias Colegiadas, sua estrutura e

funcionamento deve considerar as bases teóricas e legais da gestão
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democrática, particularmente no que diz respeito da participação da sociedade

nos processos de tomada de decisão na escola.

É importante, porém, além de vislumbrar as possibilidades de ela ser

instrumento para o exercício efetivo da democracia, compreendê-la também

como produto das transformações históricas do capitalismo, para que a

compreensão do papel das mesmas não seja ingênua (BOGATSCHOV et al,

2012). Isto porque, a ampliação da participação dos atores locais no processo

educacional, pode estar relacionada à manutenção dos sistemas de ensino, no

que se refere ao seu financiamento e não aos objetivos pedagógicos. Ao

comentar o novo modelo de gestão, Carvalho nos aponta-nos que:

O novo modelo, ao distribuir competências, criou uma
ambigüidade no que se refere à responsabilidade pela decisão,
à definição das competências, à maior imprevisibilidade e à
ausência de autoridade e consolidou um perfil “hibrido” dos
serviços centrais [...] considera-se que essa
“despersonalização do poder” aumente a responsabilidade das
unidades escolares, distanciando-as dos governos centrais, re-
situando e diminuindo o compromisso do poder público. Ao
mesmo tempo, dá ênfase a maior participação da comunidade
na gestão das instituições públicas [...] (CARVALHO, 2009, p.
1158).

Como afirma Saviani (2000), a educação e a democracia tem uma

relação de dependência e influência recíproca, pois democracia depende da

educação para o seu fortalecimento e educação depende de democracia para

seu pleno desenvolvimento. Neste caso, as Instâncias Colegiadas podem

favorecer os processos democráticos, tornando a escola um ambiente

formativo de sujeitos históricos capazes de intervir conscientes e coletivamente

na produção social da escola e da comunidade que pertencem

(BOGATSCHOV et al, 2012).

A intervenção consciente refere-se aos participantes das Instâncias

Colegiadas compreenderem o papel da instância em que atuam e como ela de

fato deve funcionar. Enquanto que, a intervenção coletiva refere-se à

construção coletiva das decisões, visto que muitas vezes, essas decisões não

são formuladas de forma coletiva, mas impostas por uma pessoa que detém o

poder formal na instituição e que é vista assim culturalmente, como é o caso do

diretor.
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Nesses termos, cabe lembrar Lima e Silva (s/d, p. 22) quando afirmam

que, a APMF é “uma a instância privilegiada para fazer acontecer a

participação efetiva dos pais na vida da escola, podendo contribuir de maneira

fundamental para a melhoria da qualidade de ensino através da

democratização das discussões e decisões e do apoio efetivo às ações

voltadas aos objetivos da escola”.

A participação da APMF, para além dos recursos financeiros, deve

promover o entrosamento entre pais, alunos, professores, funcionários e

comunidade, através de atividades socioeducativas, culturais e desportivas,

bem como prestar assistência pedagógica e social aos educandos, professores

e funcionários, a fim de assegurar melhores condições para o desenvolvimento

da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.

1.3 O CONTEXTO HISTÓRICO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E DA APMF

O processo de democratização da escola está vinculado às exigências

decorrentes da reestruturação do capitalismo na atualidade, às mudanças na

organização do mundo do trabalho e à forma como a política educacional foi

sendo construindo nesse processo. Por isso, para a melhor compreensão do

nosso objeto de estudo, neste momento, faz-se necessário compreender o

contexto sócio-político no qual ele foi produzido.

A implantação da gestão democrática como forma de
gerenciamento da escola pública, assumida como princípio de
ensino com a Constituição Federal de 1988 e reafirmada com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96,
implica na organização e fortalecimento de mecanismos para
efetivação da participação da comunidade na escola. Tal
participação torna a escola o núcleo da gestão democrática.
Assumindo o pressuposto que a organização e gerenciamento
da escola não podem ser desvinculados do processo histórico
no qual estão inseridas (BOGATSCHOV et AL, 2012, p. 2797).

Em nossa investigação pudemos verificar que um dos aspectos da

política do governo federal, desenvolvidas por meio do Ministério da Educação,

tem sido conceder maior autonomia para as escolas captarem recursos

próprios, via cobrança de taxas e colaboração da comunidade com as

despesas. Desta forma, estaria repassando para o município e para a
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comunidade escolar a responsabilidade por parte da manutenção das

instituições escolares. De acordo com Gadotti,

A palavra “autonomia” vem do grego e significa capacidade de
autodeterminar-se, de autorealizar-se, de “autos” (si mesmos) e
“nomos” (lei). Autonomia significa autoconstrução,
autogoverno. A escola autônoma seria aquela que se
autogoverna. Mas não existe uma autonomia absoluta. Ela
sempre está condicionada pelas circunstâncias, portanto, a
autonomia será sempre relativa e determinada historicamente
(GADOTTI, 1992, p.10).

Nos documentos governamentais, a palavra autonomia está relacionada

à descentralização e ao autogoverno, na prática, encontra-se mais identificada

com a desobrigação do poder público de suas responsabilidades. Nesses termos,

para Libâneo (2001, p. 116):

Certamente trata-se de uma autonomia relativa. As escolas
públicas não são organismos isolados, elas integram um
sistema escolar e dependem das políticas públicas e da gestão
pública. [...] Portanto, o controle local e comunitário não podem
prescindir das responsabilidades e da atuação dos órgãos
centrais e intermediários do sistema escolar. Isso significa que
a direção de uma escola deve ser exercida tendo em conta, de
um lado, o planejamento, a organização, a orientação e o
controle de suas atividades internas, conforme suas
características particulares e sua realidade; por outro, a
adequação e aplicação criadora das diretrizes gerais que
recebe dos níveis superiores da administração do ensino [...] as
autoridades podem atribuir autonomia às escolas para, com
isso, desobrigar o poder público de suas responsabilidades.

Cabe lembrar que, a autonomia é promovida em um contexto de

alteração na atuação e no papel do Estado, a qual pode ser entendida a partir

da análise de que a sociedade capitalista vem passando por um movimento de

transformações políticas e econômicas, que se traduzem a partir de um

processo de implementação de reformas.

Este processo de rearticulação do capital impõe mudanças
para além da esfera econômica, pois exige a criação de
mecanismos e estratégias que dêem sustentação para a
regulação da economia. A criação destes mecanismos atinge,
sobretudo a relação do Estado com as áreas sociais, em
especial, no que diz respeito aos países periféricos, produzindo
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alterações na administração e na organização destes setores
(ZANARDINI, 2004, p.77).

O novo modelo de gestão adotado no campo empresarial, envolvendo

procedimentos mais flexíveis, descentralizados e participativos, nos oferece

elementos para se compreender os novos rumos da organização e gestão da

administração pública. No que tange a educação, compreende-se que as

reformas na educação brasileira, a partir da década de 1990, tiveram por base

essa nova forma de gerenciamento, que redefiniu a organização, financiamento

e gestão dos sistemas de ensino.

De acordo com o modelo gerencial, o Estado deixa de ser
investidor e mantenedor, eximindo-se da responsabilidade
direta de produzir e fornecer bens ou serviços e assumindo o
papel de regulador e facilitador da iniciativa privada [...] Esta
separação permite que o Estado faça concessão de serviços,
introduzindo mecanismos externos de contratação,
transferindo, para as instituições privadas ou públicas não-
estatais, na qualidade de prestadoras, funções e serviços
tradicionalmente desempenhados por ele ou estabelecendo
parcerias com a sociedade (CARVALHO, 2009, p. 1149).

A busca de soluções fora do setor público tem, o mesmo contado com a

cooperação voluntária da comunidade e com a parceria da iniciativa privada,

que culmina em uma nova proposta de regulação social, sustentada na

participação, como é o caso dos projetos “Acorda, Brasil” (1995) e “Amigos da

Escola” (1999). “Portanto, o novo modelo de gestão pública, no campo

educacional, caracteriza-se por novas formas e combinações de financiamento,

fornecimento, regulação e controle” (CARVALHO, 2009, p. 1153), sendo a

participação da comunidade, portanto, uma das principais características de

regulação, já que tem poder para participar diretamente das ações da escola,

gerindo recursos e participando das decisões e planejamentos pedagógicos.

Embora a gestão democrática tenha adquirido ênfase na educação

brasileira a partir dos anos de 1980/1990, a APM surgiu no contexto da

Ditadura Militar (1964-1985). A meta do governo federal nesse período era

impulsionar o desenvolvimento econômico do país, para tal a educação era

compreendida como fator que, ao favorecer a qualificação do trabalhador

possibilitava o aumento da produtividade no trabalho. Nesses termos, se
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considerava que a educação colaboraria com o crescimento econômico e para

a diminuição dos problemas sociais. Assim, se fez necessário investir no

desenvolvimento de capital humano1 e para tanto ampliar o acesso da

população ao ensino formal (PIRES, 2005).

No Paraná, a APM2 (Associação de Pais e Mestres) foi criada em 1963.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação, foi instituída por meio do

Decreto nº 10.527/1963, em substituição à Caixa Escolar, cujo objetivo era

arrecadar fundos para a escola.

No início, a APM tinha um caráter mais assistencialista, voltado
para os aspectos financeiros, mas foi assumindo, ao longo do
tempo, o papel de principal órgão de integração escola-
comunidade, cuja finalidade era cooperar com a escola no
processo educacional, assegurando ao educando o máximo
desenvolvimento na sua educação (OLIVEIRA, 2009, p. 10).

Porém, somente em 1974, com a Resolução nº 2135/1974, determinou-

se às Inspetorias Regionais de Ensino e às direções dos estabelecimentos de

ensino, a criação e dinamização de Associações de Pais e Mestres (APM). O

objetivo de sua criação relacionava-se ao interesse de se estabelecer um

diálogo entre pais e professores, para que se discutissem as dificuldades

apresentadas na educação de seus filhos, visando solucionar os problemas

que se apresentavam e melhorar o nível sociocultural da comunidade escolar.

Até 1988, as APMs eram normatizadas pelo estado, por meio do Decreto

nº 10.527/63 e da Resolução nº 2135/1974. Após a Constituição Federal de

1988, surgiram Leis Federais de Responsabilidade Fiscal3 e do Tribunal de

Contas da União4, todas com finalidade de conferir aos gestores do dinheiro

1 Capital humano é o conjunto de capacidade, conhecimentos, competências e atributos de
personalidade do homem e que favorecem a realização de trabalho de modo a produzir valor
econômico. Embora seja óbvio que as pessoas adquiram capacidades úteis e conhecimentos,
não é óbvio que essas capacidades e esses conhecimentos sejam uma forma de capital, que
esse capital seja, em parte substancial, um produto do investimento deliberado, que têm-se
desenvolvido no seio das sociedades ocidentais a um índice muito mais rápido do que o capital
convencional (não-humano), e que o seu crescimento pode muito bem ser a característica mais
singular do sistema econômico (SCHULTZ, 1973, p.31).
2 A APM (Associação de Pais e Mestres) iniciou o que hoje denominamos APMF (Associação
de Pais, Mestres e Funcionários).
3 A Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 incentiva o exercício pleno da cidadania no que
se refere à participação do contribuinte no processo de acompanhamento da aplicação dos
recursos públicos e de avaliação de resultados (OLIVEIRA, 2009).
4 Refere-se à Lei nº 8.443/1992 e dispõe sobre a lei orgânica do tribunal de contas da união,
em resumo, julga as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e
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público responsabilidades na sua aplicação e formas de punição para quem

não cumprir com suas determinações.

Após a aprovação da Constituição Federal em 1988, houve fomento das

ideias de garantia de direitos e de descentralização das ações do Estado, de

modo a permitir que outros setores da sociedade tivessem poder decisório e de

fiscalização de ações e recursos de políticas públicas.

Em âmbito internacional, a Declaração Mundial sobre Educação para

Todos (1990), recomendava o estabelecimento de alianças entre o governo e a

sociedade civil para atender as necessidades básicas de aprendizagem da

população escolar e a Declaração de Dakar (2000) reafirmou que a Educação

para Todos depende de um sistema democrático, com mecanismos e

estruturas que garantam a participação de todos os interessados no processo

(BOGATSCHOV et al, 2012).

Em atendimento ás recomendações internacionais, desde o início dos

anos de 1990, o MEC passou a empreender esforços junto aos estados para a

implantação do processo de municipalização. Esse processo de

descentralização5 ou desconcentração, como preferem denominar alguns

autores, passou a requerer maior participação da comunidade local envolvida

no processo educativo.

Nesse contexto, acompanhando uma tendência internacional, geradas

pelas novas exigências do capital de reestruturação produtiva e de políticas de

ajuste neoliberal, a educação ganha relevância. No Brasil, essa tendência se

confirma a partir de 1993, com a elaboração do Plano Decenal de Educação

para Todos no governo Itamar Franco (1992‐1995). Em seguida, Fernando

Henrique Cardoso (1995‐2002) estabeleceu metas pontuais, conforme as

recomendações das organizações internacionais, dentre as quais Banco

Mundial e UNESCO: descentralização, autonomia das escolas, reorganização

valores públicos das unidades dos poderes da união e das entidades da administração indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano
ao erário.
5 A descentralização caracteriza-se quando um poder antes absoluto, passa a ser repartido, por
exemplo, quando uma pessoa ou um grupo tinha um poder total e absoluto, e depois é
repartido este poder com outras pessoas ou outros grupos, ou seja, ele foi descentralizado e
repartido, no caso da escola, as decisões, bem como responsabilidades, deixaram de ser
somente governamentais para serem divididas entre escola e comunidade.
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curricular, gestão democrática, formação docente e sistema de avaliação6

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, CARVALHO, 2012).

Em 1996 foi aprovada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, que especifica que os estabelecimentos de ensino terão incumbência

de administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros e

estabelece que o ensino seja ministrado com base nos seguintes princípios:

gestão democrática do ensino público, na forma da Lei e da legislação dos

sistemas de ensino.

Em 2001, foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), pela Lei nº

10172/2001, o qual deve ser executado pelos estados, Distrito federal e

municípios. O referido Plano, sendo um plano de Estado e não de governo,

corresponde a importantes compromissos assumidos nas Conferências

Internacionais de Jomtien (1990) e Dakar (2000). Tal documento traçou

diretrizes e metas para a educação em nosso país para o próximo decênio.

As ações concernentes à estruturação do PNE configuram-se,
portanto, como fruto da ação política desencadeada pela
sociedade civil organizada, em fazer valer as disposições
legais contidas no artigo 214 da Constituição Federal de 1988 e
nas disposições transitórias da LDB (DOURADO, 2006, p. 29-
30).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) e o PNE (2001)

confirmaram a participação não só na gestão da escola, mas também na

construção do Projeto Político-Pedagógico. No entanto, até o momento esta

participação ainda não se consolidou na gestão da educação e nas propostas

pedagógicas das escolas, pois a administração tem mantido uma característica

excessivamente burocrática e controladora, dificultando a atuação coletiva

(PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2014).

No Paraná, em 2001, por meio do Decreto nº 5123/01, foi criada a Área

de Mobilização Educacional na Secretaria Estadual de Educação, com o papel

de estimular e promover a mudança de visão e comportamento da comunidade

e da sociedade, no sentido de buscar a compreensão de que a escola pública

não é só do governo e sim de todos nós.

6 Cabe destacar que essa tendência tem se mantido nos governos Lula (2002-2010) e Dilma
(2011/2014).
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Em 2003, a Coordenação de Assistência ao Educando passou a

denominar-se Assessoria de Relações Externas e Interinstitucionais que, por

meio da Divisão de Apoio e Acompanhamento das APMFs, “[...] visa envolver

os pais num trabalho de colaboração no aprimoramento do processo

educacional, na assistência ao educando e na integração: família - escola –

comunidade” (OLIVEIRA, 2009, p. 11).

Ainda em 2003, a Assessoria de Relações Externas e Interinstitucionais

(AREI), a Divisão de Apoio e Acompanhamento das APMFs e os Núcleos

Regionais de Educação do Paraná, realizaram um projeto de atualização dos

estatutos desta Instância Colegiada, no qual foi contemplado o segmento dos

funcionários, passando a ser denominada APMF (Associação de Pais, Mestres

e Funcionários). O intuito desta reformulação foi o de estimular a cultura da

participação efetiva da comunidade em busca de resultados positivos nas

escolas públicas estaduais.

Durante todo o segundo semestre de 2003, com a participação
dos Núcleos Regionais de Educação do Paraná, e após ampla
discussão com os representantes dos segmentos da escola e
da comunidade, foi construída uma nova sugestão de Estatuto,
no qual foi contemplado o segmento dos funcionários,
passando a ser intitulada APMF (Associação de Pais, Mestres
e Funcionários), a partir de 06 de dezembro de 2003
(OLIVEIRA, 2009, p. 11).

Atualmente, o Estatuto das APMFs é regulamentado por leis estaduais e

federais. Das leis estaduais temos o Decreto nº 10.527/1963; Resolução nº

2135, de 23 de maio de 1974 e Decreto nº 5123/2001. As leis federais são a

Constituição Federal de 1988, Lei Complementar nº 101/2000 sobre

responsabilidade fiscal e Lei nº 8.443/1992, que se refere à Lei Orgânica do

Tribunal de Contas da União.

A atual configuração do sistema do ensino no Brasil em relação
às políticas públicas de gestão é fruto de mudanças que são
conseqüência das alterações introduzidas em 1988 por meio
da promulgação da Constituição da República Federativa do
Brasil. Há ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei 9.394/96, o Plano Nacional de Educação PNE
(2001) e, recentemente, o Decreto 6.094 (2007), da
Presidência da República, Implementação do Plano de Metas,
Compromisso Todos pela Educação, além das Leis Orgânicas
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dos Municípios, que estabelecem as normas para a
organização e gestão da educação do país, bem como as
ações políticas a serem efetivadas visando garantir a gestão
democrática nas escolas públicas (OLIVEIRA, 2009, p. 21).

Porém, toda esta organização não indica um sistema totalmente

descentralizado e autônomo. A escola mantém-se dependente do poder central

para administrar seus recursos financeiros, cuja aplicação está subordinada às

leis e decretos que determinam como e onde o dinheiro pode ser gasto. Desse

modo, a escola tem certa autonomia para decidir coletivamente sobre quais

serão as prioridades a serem atendidas, de acordo com os recursos

disponíveis, porém, desde que sigam a legislação e normas emitidas pelos

órgãos competentes (OLIVEIRA, 2009).

Portanto, observamos que, nos encaminhamentos das atuais políticas

educacionais, todos os envolvidos no processo educacional vêm sendo

reconhecidos como igualmente responsáveis pelo sucesso da educação da

escola pública. Essa visão objetiva dar apoio à direção da escola, primando

pelo entrosamento entre pais, alunos, professores, funcionários e toda a

comunidade, com atividades socioeducativas, culturais e esportivas.

No entanto, cabe dizer que alguns autores acreditam que, ao contrário

da ideia de autonomia, a descentralização é uma estratégia do Estado para se

eximir das responsabilidades sociais garantidas na Constituição de 1988, como

educação, saúde, moradia e segurança (VIRIATO, 2004). Em outros termos,

autores como Lima e Silva (s/d, p. 14), apontam que as “reformas de Estado

ocorridas na década de 1990, em diferentes países trouxeram consigo quatro

grandes objetivos a serem alcançados: a) melhoria da eficácia da atividade

administrativa; b) melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos; c)

diminuição das despesas públicas; d) aumento da produtividade da

administração do Estado”.

Em decorrência dessas reformas, em diferentes países, inclusive no

Brasil, houve uma “modernização” dos “serviços da Administração Pública,

aperfeiçoando os sistemas de gestão, acompanhamento e controle de recursos

humanos, financeiros e organizativos, numa perspectiva de maior flexibilização

e autonomia de gestão, adequando à racionalidade econômica” (LIMA;

SILVA,s/d, p. 14). Ou seja, tendo por objetivo alcançar maior eficiência, eficácia
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e qualidade dos serviços, preconizava-se a necessidade de proporcionar a

participação e o envolvimento das famílias nas atividades escolares. Segundo

Lima e Silva (s/d, p. 15), “Para tanto, fazia-se necessária a definição de uma

política de financiamento e fiscalização clara para minimizar os riscos de

distorções já apontados e tornar a gestão mais transparente”.

De acordo com o documento Invertir mejor, para invertir más:

financiamiento y gestión de la educación en América Latina y Caribe, iniciativa

da CEPAL e UNESCO (2004) há dificuldades na América Latina e no Caribe

para conseguir saltos substanciais em termos de qualidade, equidade e

eficiência dos seus sistemas de ensino, o que é atribuído a falta de

investimentos em educação, falta de preparo dos professores e diretores e de

avaliações adequadas no sistema de ensino.

Sem dúvida, dessa informação também se observa que há países
que, com gasto acumulado por estudante, similar ao de alguns
países da região, obtêm pontuações significativamente mais altas,
o que mostra que a correlação entre investimentos e
aprendizagem é forte, porém não absoluta. Assim, se pode pensar
que existe uma margem de intervenção para otimizar os recursos
disponíveis. Daí, pois, a importância de se melhorar a gestão dos
sistemas educativos e não apenas injertar-lhes recursos
adicionais (CEPAL/UNESCO, 2004, p.16).

Neste sentido, o documento indica que para uma gestão da escola

centrada nas aprendizagens é necessária a participação da comunidade para

se conseguir melhores resultados, somada a fortalecer a liderança escolar e as

competências em gestão educativa, redefinir as estratégias e mecanismos de

certificação e incentivos da qualidade educativa das instituições escolares

(CEPAL/UNESCO, 2004).

Nesses encaminhamentos torna-se evidente a responsabilização da

escola por seu desempenho, através da responsabilidade social pela

educação, que é formada por um amplo conjunto de atores, que são os pais e

a comunidade escolar; as universidades, os órgãos públicos, os docentes e

seus sindicatos e o ministério da educação (CEPAL/UNESCO, 2004).

Considerando tal contexto, a seguir abordaremos a atuação das APMFs.
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1.4 A ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS

A APMF, associação civil, entidade jurídica de direito privado, vinculada

à escola, é uma Instância Colegiada composta por pais, professores e

funcionários que buscam integrar os segmentos escolares e colaborar no

aprimoramento do processo educacional e na integração família-escola. Não

tem caráter político-partidário, atua sem fins lucrativos e não remunera seus

membros, sendo considerada uma importante instância de participação

democrática (OLIVEIRA, 2009).

A diretoria da APMF é composta pelos cargos de presidente, vice-

presidente, tesoureiro, suplente de tesoureiro, secretário, suplente de

secretário, diretor cultural, diretor de esporte e diretor social, sendo estas três

últimas funções facultativas. Os cargos de presidente, vice- presidente,

tesoureiro e suplente de tesoureiro devem obrigatoriamente ser representados

por pais.

Além da diretoria, é eleito o Conselho Fiscal, que tem por obrigação

examinar os livros e documentos fiscais da diretoria, avaliar os balancetes, dar

parecer aos relatórios, à prestação de contas e aprovar as despesas da APMF,

de acordo com o Estatuto (OLIVEIRA, 2009).

É importante ressaltar a grande importância da formação dos
Conselhos Escolares, de modo que possam dirigir e avaliar
todo o processo de gestão escolar, pois a escola precisa ter
autonomia, isto é, ter condições concretas para decidir e
interferir nos rumos da Escola Pública, apresentando
alternativas, solucionando problemas pertinentes à escola e
administrando os recursos financeiros e materiais, tornando
possível uma participação ativa e representativa. Na prática,
isto significa autonomia para gerir os recursos financeiros e
desafio para melhorar a qualidade de ensino (OLIVEIRA, 2009,
p. 13).

É por meio da representatividade da diretoria das APMFs que a

comunidade escolar participa e administra os recursos financeiros, realizando

reuniões nas quais são discutidas a aplicação de verbas, as prioridades na

aplicação, os orçamentos, a aquisição de bens, a prestação de contas, o

estudo de decretos que normatizam a função e as responsabilidades de cada

membro que assumem a responsabilidade pelas decisões tomadas.
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Nas escolas, as APMFs realizam reuniões periódicas para prestação de

contas, nas quais os membros do Conselho Fiscal aprovam ou não a prestação

de contas após análise dos documentos apresentados, conforme o Art. 70 da

Constituição Federal.

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
(CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, 1988, Art. 70).

Desde 1992, o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação (FNDE) mantém um programa que repassa

verbas diretamente para as escolas através do Programa de Descentralização

de Recursos Financeiros, que visa o repasse anual de recursos7 às escolas

públicas do ensino fundamental através do Programa Dinheiro Direto na Escola

(PDDE). O repasse de recursos é feito às contas bancárias das unidades

escolares, cabendo a elas utilizá-los de acordo com deliberação das APMFs.

As escolas municipais participam também do Programa Construindo a

Autonomia Escolar (PCAE), regulamentado pela Lei nº 3.812/2004 e pelo

Decreto nº 8.014/2008. Conforme consta no Artigo 1º, da referida lei, os

recursos financeiros necessários ao desenvolvimento do programa serão

administrados pelos diretores e coordenadores das unidades de ensino, em

conjunto com as APMFs. Ambos os programas (PCAE, PDDE) dão muita

ênfase aos procedimentos de prestação de contas e ao controle social. As

escolas têm o mínimo de liberdade para gerir os recursos livremente.

Cabe dizer que a gestão democrática se dá pela participação efetiva. No

entanto, não é suficiente somente o envolvimento da comunidade escolar, ou

seja, para o cumprimento da proposta de criação das APMFs não basta

professores, pais, alunos e funcionários participarem de eleições, assembleias

e reuniões. A participação efetiva no processo de tomada de decisões implica

ter em conta os objetivos de ensino, sendo um deles a qualidade de ensino e

aprendizagem (LIBÂNEO, 2001).

7O valor da verba é determinado com base no número de alunos matriculados.
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A participação é o principal meio de assegurar a gestão
democrática da escola, possibilitando o envolvimento de
profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e
no funcionamento da organização escolar. Além disso,
proporciona um melhor conhecimento dos objetivos e metas,
estrutura e organização e de sua dinâmica, das relações da
escola com a comunidade, e favorece uma aproximação.
(LIBÂNEO, 2004, p. 102).

Conforme ressaltam Lima e Silva (s/d, p. 21), a APMF dever: “contribuir

para a elaboração e implementação da Proposta Pedagógica da escola,

acompanhando os resultados obtidos e contribuindo para a sua melhoria

contínua”.

Entretanto, as APMFs vêm exercendo, na maioria das escolas, papéis

secundários, pois somente participa de reuniões ou assembleias, referendando

decisões já tomadas ou na organização de festas e eventos, com o objetivo de

arrecadar fundos para cobrir despesas que os programas governamentais não

dão conta, por serem os recursos insuficientes para manter o bom

funcionamento da escola.

Nesses termos, a sua atuação tem se limitado à manutenção e à

aquisição de material de consumo e bens materiais, assumindo assim somente

a gestão financeira das escolas, em detrimento do aspecto pedagógico e

político tão importante: o de planejar, com a direção da escola, os projetos

educacionais envolvendo a família e a escola, ou seja, a atuação das

associações (OLIVEIRA, 2009).

Ao abordar como vem se dando a atuação dessa Instância Colegiada

Paro destaca que:

Parece que a APM tem sua existência real ligada mesmo ao
dinheiro; sua obrigatoriedade, antes que um dispositivo legal
é uma imposição da própria maneira de o Estado relacionar-
se com a unidade escolar. Como a escola não tem autonomia
para movimentar recursos financeiros, diretamente, a
necessidade da APM se impõe como última forma de receber
e aplicar recursos provindos de órgãos como a Fundação
para o Desenvolvimento da Educação (FDE) ou para
movimentar dinheiro resultante de festas, bingos e
contribuições dos pais e da comunidade (PARO, 1995, p.
128,129).
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Para que a comunidade escolar participe efetivamente é necessário que

ela se apropriar de informações e conheçam as leis que regem a administração

pública. Contudo, de nada adiantam todas as condições, se a população for

chamada apenas para arrecadar recursos ou legitimar decisões tomadas

previamente, aspecto esse comumente observado nos encaminhamentos das

atuais políticas educacionais.

As APMFs tornam-se órgãos fundamentais no progresso da autonomia

das unidades escolares, tão reivindicadas há décadas, sendo que esta se

intensificou a partir da década de 1980, com o princípio de gestão democrática,

almejando maior liberdade para a escola pensar, discutir, planejar o seu projeto

político pedagógico e gerir seus recursos. Considerando que a APMF viabiliza

a participação efetiva da comunidade no contexto escolar, podendo contribuir

de maneira fundamental para a melhoria da qualidade de ensino através da

democratização das discussões e decisões e do apoio efetivo às ações

financeiras e pedagógicas voltadas aos objetivos da escola.

2. AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS

A proposta metodológica aqui descrita será realizada com os

representantes da APMF do Colégio Estadual Professora Denise Cardoso de

Albuquerque – Ensino Fundamental e Médio de Flórida-PR. Os encontros

ocorrerão na própria escola, na sala multiuso, com utilização de projetor

multimídia, computador e internet, sendo que cada encontro terá 04 horas de

duração.

2.1 BLOCO 1: APRESENTAÇÃO DO PROJETO

No primeiro bloco será realizada a apresentação do formato do curso,

percurso de estudo e seus objetivos, ou seja, serão apresentados os conceitos

a serem estudados de forma introdutória.

Para estimular o debate sobre o tema de trabalho apresentaremos

vídeos sobre a APMF e a atuação na comunidade nas escolas:

(1) “APMF envolvida promove melhorias na estrutura da escola”,

reportagem exibida no Paraná TV 1ª edição – Foz do Iguaçu (2013), disponível



25

em http://globotv.globo.com/rpc/parana-tv-1a-edicao-foz-do-iguacu/v/apmf-

envolvida-promove-melhorias-na-estrutura-da-escola/2519782/.

(2) “Comunidade desafia ideia de que educação é responsabilidade do

governo”, 3º episódio da série Educação.doc, exibida pelo Fantástico (2014),

disponível em http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/v/comunidade-

desafia-ideia-de-que-educacao-e-responsabilidade-do-governo/3249051/.

Após isso, serão apresentadas algumas perguntas aos participantes, a

fim de que a partir de suas respostas possamos analisar o nível de

conhecimento prévio sobre o tema de trabalho e ao final do curso, se houve

apropriação de conhecimentos sobre o tema e mudanças de posicionamento.

Perguntas para análise e debate:
1. O que é gestão democrática?

2. O que é APMF?

3. Qual a importância da APMF?

4. Qual é o papel da comunidade (pais, professores e funcionários) no

cotidiano escolar?

5. Quais são os deveres dos representantes da APMF? E como ela funciona?

2.2 BLOCO 2: GESTÃO DEMOCRÁTICA E INSTÂNCIAS COLEGIADAS

No bloco 2, será apresentado o contexto em que surge a APMF e seus

fundamentos a partir dos itens do Projeto de Intervenção Pedagógica: gestão

democrática; instâncias colegiadas e contexto histórico da gestão democrática

e da APMF. Desta forma, haverá estudo sobre o texto e debate posterior com

os participantes.

Também será apresentado aos participantes o portal Dia a Dia

Educação da Secretaria de Educação do Governo do Estado do Paraná,

disponível em:

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?co

nteudo=60, pois no portal há um espaço referente à gestão escolar, no qual a

um breve texto explicativo sobre o que e quais são as instâncias colegiadas,

contendo documentos referentes as mesmas.
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Material de estudo:

(1) Reestruturação produtiva, reforma administrativa do estado e gestão da

educação (Elma Júlia Gonçalves de Carvalho):

http://www.scielo.br/pdf/es/v30n109/v30n109a11.pdf

(2) Gestão escolar: novas abordagens, novos olhares e novas propostas

(Eunice Maria Ferreira Silva):

http://intranet.ufsj.edu.br/rep_sysweb/File/vertentes/Vertentes_29/eunice_silva.

pdf

(3) Instâncias colegiadas: a que distância estamos do que esperamos - limites

e possibilidades (Maria Ivone Kaczarouski e Miriam Adalgisa Bedim Godoy):

http://educere.bruc.com.br/ANAIS2013/pdf/7535_4669.pdf

(4) Instâncias colegiadas: espaços de participação na gestão democrática da

escola pública (Irene de Fátima Galina e Sandra Regina Cassol Carbello):

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1090-4.pdf

(5) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED (site). Instâncias

Colegiadas:

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?co

nteudo=60

2.3 BLOCO 3: ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRE E

FUNCIONÁRIOS (APMF)

No bloco 3 será estudada a atuação da Associação de Pais, Mestres e

Funcionários (APMF) de acordo com texto do Projeto de Intervenção

Pedagógica.

Em continuidade ao bloco anterior utilizaremos novamente o portal Dia a

Dia Educação da Secretaria de Educação do Governo do Estado do Paraná, no

link APMF, para leitura de textos explicativos e acesso a documentos

referentes a esta instância colegiada, disponível em:
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http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?co

nteudo=5.

Material de estudo:

(1) A escola como núcleo da gestão democrática: práticas coletivas na

organização da escola a partir das instâncias colegiadas (Darlene Novacov

Bogatschov, Gesilaine Mucio Ferreira, Gislaine A. Valadares de Godoy, Maria

Eunice França Volsi e Jani Alves da Silva Moreira):

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/3.5

5.pdf

2.4 BLOCO 4: ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRE E

FUNCIONÁRIOS (APMF)

O bloco 4 dará continuidade ao anterior, pois após o estudo dos

conceitos e acesso aos materiais, haverá um debate sobre a prática da APMF

atual e o que a teoria propõe sobre a prática da APMF, com o propósito de se

discutir as discrepâncias entre teoria e prática, bem como as dificuldades e

falta de conhecimento que a APMF local enfrenta, para isso retornaremos aos

vídeos e aos textos já estudados.

[É importante também trabalhar a legislação [regulamento da escola e da

SEED e outros textos teóricos em cada item]

Para reflexão utilizaremos o texto “Teoria e Prática” de Fernando

Pessoa, retirado das Palavras iniciais da Revista de Comércio e Contabilidade.

TEORIA E PRÁTICA

Toda a teoria deve ser feita para poder ser posta em prática, e toda a

prática deve obedecer a uma teoria. Só os espíritos superficiais desligam a

teoria da prática, não olhando a que a teoria não é senão uma teoria da prática,

e a prática não é senão a prática de uma teoria.

Quem não sabe nada dum assunto, e consegue alguma coisa nele por

sorte ou acaso, chama «teórico» a quem sabe mais, e, por igual acaso,
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consegue menos. Quem sabe, mas não sabe aplicar - isto é, quem afinal não

sabe, porque não saber aplicar é uma maneira de não saber -, tem rancor a

quem aplica por instinto, isto é, sem saber que realmente sabe.

Mas, em ambos os casos, para o homem são de espírito e equilibrado

de inteligência, há uma separação abusiva. Na vida superior a teoria e a prática

completam-se. Foram feitas uma para a outra.

Fernando Pessoa

Material de estudo:

(1) O papel da APMF como entidade representativa da comunidade escolar

(Fabiane Proença e Silvia Alves dos Santos):

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1856-8.pdf

(2) Projeto Político-Pedagógico do Colégio Estadual Professora Denise

Cardoso de Albuquerque.

(3) Regimento Interno do Colégio Estadual Professora Denise Cardoso de

Albuquerque.

2.5 BLOCO 5: ESTATUTO DA APMF

No bloco 5 os representantes da APMF terão contato com seu estatuto.

Inicialmente serão apresentas questões que nortearão o debate, relacionadas

aos conhecimentos prévios que seus membros têm sobre o estatuto, onde

indagaremos sobre se eles já tiveram contato com o mesmo, se eles sabem a

que o documento se refere e quais são suas atribuições a partir desse

documento.

Após será realizado um estudo do estatuto, a fim de se compreender

seu conteúdo e de analisar se o que esta exposto corresponde às

necessidades do contexto escolar.
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2.6 BLOCO 6: ESTATUTO DA APMF

No bloco 6 dar-se-á continuidade ao trabalho iniciado no bloco anterior.

Dessa forma, acreditamos que teremos tempo suficiente para aos estudos e

discussões sobre o estatuto da APMF. Nossa intenção é fomentar o senso

crítico e discutir quais são as atribuições e responsabilidades dos

representantes da APMF.

2.7 BLOCO 7: PROPOSTAS DA APMF

O bloco 7 terá início com uma breve retrospectiva dos aspectos

estudados: gestão democrática, instâncias colegiadas, APMF, atuação e

estatuto da APMF e os pontos de debates que surgirão. A partir disso, será

solicitado ao grupo a se dividir em duplas e escreverem no material

disponibilizado ideias de propostas da APMF local, considerando tudo o que foi

debatido até o momento e como eles, na condição de representantes da

APMF, poderiam atuar para torná-la efetiva e para serem mais participativos.

Ao final será apresentada ao grupo as questões norteadoras do bloco 1,

para que respondam novamente e, posteriormente, façam a análise

comparativa dos conhecimentos e posicionamentos.

Perguntas para análise e debate:
1. O que é gestão democrática?

2. O que é APMF?

3. Qual é a importância da APMF?

4. Qual é o papel da comunidade (pais, professores e funcionários) no

cotidiano escolar?

5. Quais são os deveres dos representantes da APMF? E como ela funciona?

2.8 BLOCO 8: DISCUSSÃO E ENCERRAMENTO

No bloco 8 serão apresentadas em slides as propostas criadas pelas

duplas para que se possa fazer uma síntese das propostas e apresentá-las ao

gestor escolar. Após será realizada uma devolutiva das questões norteadoras
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do bloco 1 e bloco 7, a fim de que os participantes possam fazer sua própria

análise sobre o debate das repostas recebidas. Ao final, se realizará o

encerramento do bloco com a apresentação de vídeos sobre trabalho em

equipe para reflexão em grupo:

(1) https://www.youtube.com/watch?v=Pkc_xBD4Cyo.

(2) https://www.youtube.com/watch?v=qxDmFsSiHLQ.

CONCLUSÃO

Este trabalho busca, por meio de um estudo histórico e sócio-político da

APMF, discutir sua atuação e como esta Instância Colegiada poderá contribuir

para uma maior vinculação da comunidade nas práticas escolares, tornando

sua participação mais efetiva, não só apenas no que tange a administração dos

recursos utilizados, mas como esses recursos deverão ser empregados no

sentido de melhor auxiliar a efetivação das propostas pedagógicas para se

obter resultados mais satisfatórios em aprendizagem e aquisição de

conhecimentos. Nesse sentido, sua atuação implica numa relação entre os

aspectos pedagógicos, financeiros e administrativos.

O projeto de intervenção pedagógica será aplicado no ano de 2015, com

os membros da APMF e gestores do Colégio Estadual Professora Denise

Cardoso de Albuquerque, em Flórida-PR.

A aplicação do projeto de intervenção pedagógica será realizada por

meio de pesquisa bibliográfica, estudo em grupo do material elaborado e

debates em grupo sobre o tema, com o objetivo de se conquistar uma maior

vinculação e interação da comunidade nas práticas escolares e na construção

da gestão escolar democrática.
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