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PREÂMBULO

“A mente que se abre a uma nova idéia jamais volta ao seu tamanho original”.  

(Albert Einstein)

O  presente  caderno  temático  é  um  dos  eixos  de  atuação  do 

Projeto  Desenvolvimento  Educacional  do  Paraná  –  PDE  -  que  objetiva 

proporcionar  aos  professores  da  rede  pública  estadual  subsídios  teórico-

metodológicos para o desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas, 

e que resultem em redimensionamento de sua prática pedagógica. Trata-se de 

uma ferramenta de apoio para aqueles que serão os responsáveis por definir 

as  estratégias  a  serem implementadas  nas  escolas  estaduais.  Esta  é  uma 

iniciativa inédita, onde é possibilitado aos profissionais da educação o retorno 

aos estudos académicos, na perspectiva de aproximação da teoria e da prática. 

Nesta trajetória, apresento como um dos resultados, este caderno temático que 

não  se  caracteriza  como  um  manual  fechado,  mas  como  um  trabalho  de 

enriquecimento e aprofundamento do tema proposto, onde se visualiza ações 

de prevenção e redução de processos junto à Ouvidoria do Núcleo Regional de 

Educação e Secretaria de Estado de Educação, causadores de conflitos no 

âmbito escolar.  

* Sandra Regina Schell de Moraes 

*  Professora  pedagoga  da  Rede  Estadual  de  Educação,  especialista  em  Didática  e  Metodologia  de 
Ensino,formada em Letras Anglo-portuguesas e Direito, especializada em Direito Processual Civil e 
Direito Civil.
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INTRODUÇÃO

Considerando o fato da experiência profissional, como pedagoga 

do Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes – Ensino Fundamental e Médio, 

bem como a  formação  acadêmica  na  área  de  Direito,  Pedagogia  e  Letras 

Anglo-portuguesas, ou seja, diversas vivências em diferentes áreas, o presente 

caderno temático interativo e dialógico, tem como objetivo precípuo analisar 

recortes de 10 (dez)  pareceres pedagógicos de processos da Ouvidoria  do 

NRE  (Núcleo  Regional  de  Educação  de  Apucarana),  sem  citação  de 

reclamantes e reclamados, resguardando o sigilo dos mesmos, como direito 

constitucional,  bem  como,  repassar  posteriormente  aos  docentes  e  equipe 

técnica administrativa e pedagógica, ações preventivas e curativas, compondo 

uma releitura de suas práticas, com ênfase no fazer da sala de aula, sob a 

epígrafe  do  efetivo  cumprimento  das  legislações  pertinentes,  como  parcela 

essencial dos direitos sociais, dentre os quais se inclui a educação. 

É  notório  que  os  contornos  básicos  do  direito  à  educação 

perpassa  o  estudo  dos  textos  constitucionais,  tanto  os  atuais,  quanto  os 

pretéritos e também são evidenciados em algumas normas infraconstitucionais. 

Sendo assim, o  direito  educacional  existe  e  a  observância e o 

cumprimento  do  mesmo  pelos  profissionais  da  educação  deve  ser  fato  de 

preponderante importância e estudo para se evitar possíveis litígios, atenuando 

alguns  problemas  surgidos  na  gestão  escolar,  evitando  falhas  e 

encaminhamento  incorreto  de  ações,  aspecto  relevante  de  uma  gestão 

participativa  e  democrática  preocupada  em atender  o  direito  dos  cidadãos, 

respeitando a pessoa humana e suas diferenças.
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UNIDADE I-

1 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA: VAMOS CONHECER UM POUCO O ASSUNTO

                   
ZANARDINI, I. M. S. ; HIDALGO, A. M. ; LIMA, Antonio Bosco de ; VIRIATTO, Edaguimar Orquizas ; CZERNISZ, E. C.  
S. ; SILVA, I. L. R. . A gestão democrática educacional na redefinição do papel do estado. In: Francis Mary Guimarães  
Nogueira. (Org.). Estado e Políticas Sociais no Brasil. 1º ed. Cascavel: EDUNIOESTE, 2001, v. 01, p. 175-194.

O  Estado  do  Paraná,  no 

que diz respeito ao sistema de ensino, 

tem por objetivo estabelecer e organizar 

o trabalho pedagógico e administrativo 

pautado  em  alguns  princípios.  Dentre 

eles,  vamos  nos  ater  com  mais 

propriedade,  na  gestão  escolar 

democrática, participativa e colegiada. 

“...  partindo  da  compreensão  de  que, 

pensar  a  gestão  democrática  nas 

escolas  públicas  do  Brasil,  hoje, 

remete-nos  à  discussão  de  dois 

aspectos  que,  embora  estejam 

interligados,  possuem  especificidades 

próprias.  O  primeiro  aspecto  diz 

respeito à definição das categorias de 

descentralização,  participação  e 

autonomia.  Tais  categorias  são 

fundamentais  para  a  democratização 

das relações no interior da escola, mas 

seu uso tem revelado uma ambigüidade 

que desconstrói totalmente os princípios 
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Legislação que normatiza a política de gestão 
no que se refere a  educação:

Constituição da República Federativa do Brasil,  
art.206, inciso  VI -  “gestão democrática do 
ensino público, na forma da lei;”

LEI DE DIRETRIZES E BASES - LEI  Nº 9.394, 
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as 
normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as 
suas peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios:

        I  -  participação  dos  profissionais  da 
educação  na  elaboração  do  projeto 
pedagógico da escola;

        II - participação das comunidades escolar 
e  local  em  conselhos  escolares  ou 
equivalentes.

        Art.  15.  Os  sistemas  de  ensino 
assegurarão  às  unidades  escolares  públicas 
de  educação  básica  que  os  integram 
progressivos graus de autonomia pedagógica e 
administrativa  e  de  gestão  financeira,  
observadas  as  normas  gerais  de  direito 
financeiro público.

Nesta  regulamentação  cabe  o  princípio  da 
autonomia  delegada,  pois  esta  lei  decreta  a 
gestão  democrática,  entretanto  apresenta 
princípios  vagos,  no  sentido  de  que  não 
estabelece  diretrizes  bem  definidas  para 
delinear a gestão democrática, apenas aponta 
o lógico, a participação de todos os envolvidos. 
Nesse  ínterim,  o  caráter  deliberativo  da 
autonomia  assume  uma  posição  ainda 
articulada com o Estado. 

http://www.sxc.hu/photo/587214


da gestão democrática numa perspectiva de transformação social. O segundo 

aspecto, relacionado a este, mas com características próprias, é a definição do 

papel que o Estado deve exercer na manutenção das Escolas Públicas, uma 

vez  que  utilizando-se  das  categorias  de  descentralização,  participação  e 

autonomia  vimos  assistindo  políticas  educacionais  que  delineiam  uma 

mudança na organização da escola. Uma mudança utilitarista para a ‘gestão 

democrática’, ou seja, tais categorias são concebidas no sentido de efetivar a 

transferência  da  manutenção  das  carências  pedagógicas  e  financeiras  das 

Escola,  para  a  Comunidade  Escolar.  A  comunidade  assumiria  esta 

responsabilidade sem, no entanto, influenciar nas deliberações administrativas” 

(...)  a  literatura  sobre  a  autonomia  da  escola  defende  que  esta  pode 

possilibilitar o envolvimento da comunidade escolar nos aspectos pedagógicos, 

financeiros e administrativos, participando, assim, na solução dos problemas 

pertinentes à organização escolar. Ou seja, “a autonomia da Escola é algo que 

se põe com relação à liberdade de formular e executar um processo educativo,” 

(Azanha,  1987)  com  capacidade  para  identificar  os  problemas,  apresentar 

alternativas para solucioná-los e administrar os recursos financeiros e materiais 

consoantes com tais alternativas. Isso pode significar também, o atrelamento 

ao recente discurso de que, quem quer autonomia tem o dever de manter e 

subsidiar o “órgão autônomo”. Ou seja, na autonomia significa gerir, gerenciar e 

buscar recursos para manutenção da escola. 

Estas  considerações  indicam  que  a  relação  entre 

descentralização,  participação  e  autonomia  pode  ser  empregada  de  forma 

ambígua,  podendo  ser  utilizada  tanto  por  aqueles  que  defendem  políticas 

atreladas ao neoliberalismo, quanto por aqueles que defendem políticas que 

garantam os interesses da maioria da população.

...

Portanto,  ao  pensarmos  numa  política  de  descentralização 

comprometida com uma educação democrática, pública e de qualidade para 

todos, preocupada com a gestão democrática, encaminhando a participação, 

seja  por  meio  de  conselhos,  associações  e  outras  instituições,  a  fim  de 

alcançar a partilha do poder com os envolvidos com a educação, propomos 

que seja considerado o contexto econômico, social, político e cultural que agem 

em favor  da tendência  autoritária,  para  que se  possa romper  e  superar  tal 
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tendência,  pois  como  nos  diz  Casassus  (1988)  “os  processos  de 

desconcentração parecem antes fortalecer os “coronelismos” locais, na medida 

em que  lá  se  reproduzem as  práticas  das  relações  tradicionais  de  centro-

periferia”.

Abordar a “gestão democrática” nas Escolas Públicas pressupõe 

o  seu  movimento  com a  conjuntura  econômica e  social.  De  acordo  com a 

nossa reflexão, há dois cenários em pauta: um fundamentado no pressuposto 

autoritário privatista que trata da autonomia, da participação e da centralização 

enquanto forma de controle dos Órgãos Centrais e o outro, que trata da gestão 

democrática  embasada  nos  princípios  socialistas,  garantindo  a  tomada  de 

decisões por todos que fazem parte do processo escolar, desamarrados das 

entranhas autoritárias. Portanto, considerar o movimento dialético  entre Escola 

e  Sociedade  contribui  para  que  pensemos  numa  gestão  democrática  que 

supere o autoritarismo, o racionalismo tacanho e o burocratismo que apenas 

contribuem para  mistificar  os  possíveis  mecanismos  democráticos,  que  são 

construídos, sem dúvidas, também, apesar dos limites, no dia a dia da Escola 

Pública.”

...

9



1.1  GESTÃO ESCOLAR: A ESCOLA INSTITUÍDA E CONSTITUÍDA

Você sabia que para uma escola existir há todo um trâmite legal? 

Vejamos a história de nossa escola e toda a sua tramitação legal.

O  Colégio  Estadual  “Antonio  Garcez  Novaes  –  Ensino 

Fundamental e Médio, com sede própria, está localizado à Rua Perdizes nº 910 

– Centro, CEP 86.701.420, Telefone/Fax- (xx) 43-3252-6225 e (xx) 43-3252-

3834.

Este Estabelecimento de Ensino tem como Entidade Mantenedora 

o Governo do Estado do Paraná, administrado pela Secretaria de Estado da 

Educação, com sede na Avenida Água Verde, nº 1.682, Curitiba – Paraná, nos 

termos da Legislação em vigor pelo Regimento Escolar.

O Ginásio Comercial  Estadual iniciou seu funcionamento anexo 

ao Colégio Comercial de Arapongas, através do Decreto nº 7.602 de 16/11/67 

e que altera a denominação para Ginásio Estadual  de Arapongas. Passa a 

denominar-se  Ginásio  “Antonio  Garcez  Novaes”,  através  do  Decreto  nº 

16.684/69 de 03/10/69, publicado no Diário Oficial de 06/10/69. O Decreto nº 
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2.435,  de  26  de  outubro  de  1976,  publicado  no Diário  Oficial  de  29/10/76, 

autoriza  o  funcionamento  e  muda a denominação do Estabelecimento  para 

Escola “Antonio Garcez Novaes” – Ensino de 1º grau, através da Resolução nº 

3.037 de 15/12/81, publicada no Diário Oficial de 12/01/82.

A Escola Estadual “Antonio Garcez Novaes – Ensino de 1º grau, 

através da Resolução 315/88, publicada em 03/02/1988, passa a denominar-se 

Colégio Estadual “Antonio Garcez Novaes” – Ensino de 1º e 2º graus. No Diário 

Oficial de 07/05/1991, foi publicada a Resolução nº 1.546/91, que reconheceu o 

2º grau, curso Auxiliar / Técnico em Contabilidade.

Através da Resolução nº 4.394/96, firma o Termo de Adesão ao 

“Programa  Expansão  Melhoria  e  Inovação  no  Ensino  Médio  do  Paraná  – 

PROEM, no qual se compromete a implantar a partir do início de 1998, o Curso 

de Educação Geral de Segundo Grau.

A partir de 1997 houve a implantação do Projeto PAI-S (Correção 

de Fluxo), Resolução 1553/97, extinto em 1999.

A implantação adicional do Curso de 2º grau – Educação Geral, 

de forma gradativa, deu-se através do Parecer nº 460/98, CEF de 12/03/98, e 

Resolução nº 836/98 de 20/03/98 – CEE.

Através do Parecer nº 100/98 de 01/10/98, e de acordo com a 

Deliberação  nº  003/98,  muda-se  a  nomenclatura  do  Estabelecimento  para 

Colégio Estadual “Antonio Garcez Novaes” – Ensino Fundamental e Médio. A

Através da Resolução nº 3733/2000, publicada no Diário Oficial 

de  02/02/2001,  passa  a  ser  reconhecido  o  Curso  Ensino  Médio  deste 

estabelecimento.

Esse é o histórico do nosso colégio, entretanto todas as escolas 

passam pela aprovação de resoluções, decretos e/ou pareceres para serem 

legalizadas.
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1.2 PARA COMEÇAR A CONVERSAR

O  que  é  Legislação  Educacional?  Este  é  um  assunto  bem 

interesante  que  nós  educadores  precisamos  entender.  Na  verdade  esta 

questão exige um exercício de desvelamento conceitual.

Primeiramente,  há  que  se  entender  as  palavras  legislação  e 

educação,  isto  nos  reporta  à  Roma  Clássica,  especialmente  ao  Direito 

Romano.  A  palavra  legislação  é  derivada  do  latim  legislatio,  e  quer  dizer, 

literalmente, ato de legislar, isto é, o direito de fazer, preceituar ou decretar leis.

Assim, legislação é, pois, o ato de estabelecer leis através do poder legislativo.

Já a palavra educação, também derivada do latim, vem do verbo 

educare, e com esta raiz,  significa,  ato de amamentar.  Também há os que 

defendem que educação teria origem também na raiz latina educere,  podendo 

ser traduzida como ato de conduzir, de levar adiante o educando. Atualmente, 

as tendências pedagógicas acolhem esta segunda etmologia.

Nesta  perspectiva,  entendo  a  legislação  da  educação,  como 

sendo à instrução ou aos processos de formação que se dão, não apenas nos 

estabelecimentos  de  ensino,  como também  em outras  ambiências  culturais 

como a família, a igreja, o sindicato, entre outros.

 Não há como negar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

é a lei magna da educação escolar brasileira em termos de legislação,  não se 

restringindo  à  concepção  de  instrução,  voltada  somente  à  transmissão  de 

conhecimento  nos  estabelecimentos  de  ensino.  A  LDB  é  concebida  como 

processo de formação abrangente, inclusive o de formação de cidadania e o 

trabalho  como  princípio  educativo,  portanto,  não  restrita  às  instituições  de 

ensino.

Mais adiante e aprofundando os conhecimentos verifica-se que as 

palavras  legislação  e  educação  não  tinham  sentido  unívoco,  na  Roma, 

legislação tanto podia significar o conjunto de leis específicas de uma matéria 

ou  negócio,  como  a  lei  no  seu  sentido  mais  abrangente.  E  atualmente,  a 

expressão  legislação  educacional  se  revela  como  um  conjunto  de  normas 

legais sobre a matéria educacional. 
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Assim,  a  legislação  educacional  brasileira  são  às  leis  que  de 

modo geral formam o ordenamento cultural do país.

 Com a palavra educação, teremos situação semelhante, refere-

se aos processos de formação escolar, dentro e fora dos estabelecimentos de 

ensino,  tem conceito restrito à educação escolar que se dá unicamente nos 

estabelecimentos de ensino. Daí, falar-se em legislação da educação, podendo 

ser considerada como o corpo ou conjunto de leis referentes à educação, seja 

ela estritamente voltada ao ensino ou às questões à matéria educacional. 

Todas  as  normas  educacionais,  legais  e  infralegais,  leis  e 

regulamentos,  com  instrução  jurídica,  relativas  ao  setor  educacional,  na 

contemporaneidade e no passado, são de interesse da legislação educacional 

devendo ser estudada e conhecida por nós educadores, a fim de nos valermos 

dela como subsídio para o nosso trabalho docente.         

1.3 VOCÊ SABIA?
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É  do  seu  conhecimento que  o  Direito  à  Educação  está 

consagrado em nossa Constituição Federal? Vejamos:

Art. 205- A educação, direito de todos e 
dever  do Estado e  da família,  será promovida e incentivada 
com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno 
desenvolvimento  da  pessoa  humana,  seu  preparo  para  o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

E que mais adiante, ainda na Carta Magna, no artigo 208,  § 1º, 

lemos que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo? 

Então,  os  direitos  públicos  subjetivos  admitem  ao  titular  uma  especial 

prerrogativa de torná-los exigíveis e realizáveis. Daí reforçar o que já é garantía 

constitucional, na Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, com a seguinte 

redação:

Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art.  4º-  O  dever do Estado com a educação escolar  pública 
será efetivado mediante a garantía de:
ensino  fundamental,  obrigatório  e  gratuito,  inclusive  para  os 
que a ele não tiveram acesso na idade própria.

Este direito também está expresso no artigo 53 da Lei 8069/1990, 

o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente,

“A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno  desenvolvimento  de  sua  pessoa,  preparo  para  o 
exercício  da  cidadania  e  qualificação  para  o  trabalho, 
assegurando-se-lhes:
I  –  igualdade  de  condições  de  acesso  e  permanência  na 
escola;
II – direito de ser respeitado por seus educadores;
III – direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 
às instâncias escolares superiores;
IV – direito de participação em entidades estudantis;
V–  acesso  a  escola  pública  e  gratuita  próxima  de  sua 
residência.”

É por  este  motivo  que  as  escolas  precisam ser  criadas,  para 

atender ao direito público subjetivo inerente a todo o cidadão.
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1.4 INDO MAIS FUNDO

O que é Direito Subjetivo Público?

De primeiro  plano e de  forma bem simplista  faz-se necessário 

entender a dicotomia entre o direito objetivo e o direito subjetivo, aquele indica 

a norma, dissociada de circunstâncias afetas à realidade fenomênica e que, 

com  maior  ou  menor  grau  de  abstração,  disciplina  determinada  situação 

jurídica,  este  veicula  a  faculdade  conferida  ao  seu  titular,  de  agir  em 

conformidade com a situação jurídica abstratamente prevista na norma e de 

exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico. 

Vale lembrar que ambos possuem um epicentro comum: a pessoa 

natural ou jurídica que é a titular em potencial das relações jurídicas que se 

desenvolvem no organismo social. Neste estudo nos importa o direito subjetivo 

público que decorre de norma de caráter público, designativo que aufere suas 

características básicas no objeto da relação jurídica e na sua indisponibilidade, 

sendo prescindível que o estado figure em um dos pólos do vínculo.

Quando  consagrada  a  disciplina  normativa  é  assegurado,  em 

abstrato, o exercício de um direito, ou seja, o seu titular está autorizado a exigir 

daquele que detém o dever jurídico a transposição desse estado potencial para 

a realidade fenomênica com o conseqüente cumprimento da prestação devida, 

quer seja positiva ou negativa.

Assim, o direito à educação, a depender da ótica em que seja 

analisado, será passível de enquadramento na categoria de direitos subjetivos, 

pois integra o que se denomina de mínimo existencial. É justamente com olhos 
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voltados a essa constatação que deve ser interpretado o art.  208, § 1º,  da 

Constituição da República: "O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito  

público subjetivo".

1.5 PARA VOCÊ PENSAR

Podemos  afirmar,  nesta  visão  de  gestão  escolar 

democrática, que nossa escola instituída e constituída há tantos anos,  está 

garantindo à luz da Lei,  este direito Público subjetivo à educação, de forma 

plena a toda criança e adolescente que dela faz parte?
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UNIDADE II

2 A LEGISLAÇÃO E A PRÁXIS DOCENTE

A educação é estabelecida como um processo de vários atores, 

embora acometa mais diretamente ao Estado e à família o dever de assegurá-

la  e  àquele  prestá-la.  E  mais  adiante,  nos  artigos  12,  13  e  14  da  Lei  de 

Diretrizes  e  Bases  da  Educação  –  Lei  9394/96,  destaca-se  o  papel  dos 

estabelecimentos de ensino e respectivo corpo docente, como elementos de 

total importância para o cumprimento do dever estatal. 

 É  de  suma  relevância  que  nós  gestores  conheçamos 

perfeitamente  o  aspecto  legal  que  envolve  a  educação,  já  que  este 

conhecimento permite a prevenção de situações desencadeadoras de vários 

embates.  Esta  importância  legal  nasce  do  caráter  contraditório  que  a 

acompanha, nela sempre reside uma dimensão de luta.  Luta por inscrições 

mais democráticas, por efetivações mais realistas e por sonhos de justiça. O 

avanço da educação escolar conduzida por uma concepção mais democrática 

postula maior igualdade de condições de aprendizagem. 

Munidos  de  respaldo  e  do  aparato  legal,  além  das  normas 

emitidas  pelos  órgãos  competentes  e  também  do  constante  no  Regimento 

Escolar,  a  argumentação,  diante  dos  pais  e  alunos  será  fundamentada  de 

modo  a  viabilizar  um  processo  de  (re)leitura  das  práticas  em  exercício, 

sinalizando  o  surgimento  de  novas  possibilidades  de  tornar  a  escola  mais 
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afinada com as necessidades da população atendida...  (SAMPAIO, 2006, p. 

74). 

  A legislação apresenta respostas e diretrizes e também impõe 

limites às ações e decisões coletivas ou não. Aquele que possui conhecimento 

com relação à dimensão legal, no que diz respeito aos seus atos e aos atos 

das pessoas com quem interage, está direcionado a uma gestão competente. 

2.1     PARA CONTINUAR O ASSUNTO

Após conhecermos o histórico de nossa comunidade escolar e todos os textos 

legais  que permeiam os direitos  públicos subjetivos  inerentes aos cidadãos 

torna-se impossível  não atentarmos para o fato  de que,  em nossos dias,  a 

educação é um direito  que não pode,  em hipótese alguma, ser  retirada de 

qualquer  criança ou adolescente,  cabendo ao poder  público,  à  família  e,  à 

sociedade,  e  em casos especiais,  sob força da lei,  zelar  pelo  cumprimento 

deste direito. 

2.2     FAMÍLIA E ESCOLA

"...Ninguém  educa  ninguém.  Ninguém  se  educa  sozinho.  Os  homens  se 

educam em comunhão, mediados pela realidade”. ( Vasconcellos 1981, p. 79). 

Família e escola, duas instâncias responsáveis pela educação de 

crianças  e  adolescentes  na  sociedade  atual.  Entretanto,  esta 

responsabilidade, tem causado conflitos no que se refere ao que deve ser feito 
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e como se fazer. Na realidade, ambas apresentam idêntico objetivo final, mas 

os papéis diferem. De forma simples poderíamos dizer que a família, enquanto 

primeiro núcleo de convivência do ser humano, é também a que apresenta o 

mais  forte  vínculo  durante a sua existência,  tem como objetivo  precípuo a 

função de cuidar, proteger, repassar valores, formar a personalidade, dar a 

educação  do  ser.  Já  a  escola  é  uma  instituição  criada  para  transmitir 

principalmente o saber acumulado pela humanidade às novas gerações, esta 

deve repassar a educação do saber, sua função social é a democratização do 

saber. 

Fica  claro  assim,  que  ambas  as  instituições  têm  importância 

fundamental  na vida de qualquer  criança ou adolescente,  restando apenas 

necessário que seja aparado algumas arestas na relação entre elas, para que 

consigam dar conta de suas funções, evitando-se situações conflituosas que 

prejudicam a boa formação escolar dessa criança ou adolescente.

2.3     O PROBLEMA: CONHECENDO A ORIGEM DO PROJETO

Dessa  relação  entre  familia  e  escola,  no  que  tange  as  suas 

responsabilidades, ocorrem muitos impasses. Esses são geradores de conflitos 

que acabam em muitas situações em Ouvidorias do estado.

As reclamações e denúncias em sua grande maioria ressaltam 

problemas de ordem pedagógica, dentre elas destacam-se: avaliação, pouco 

conteúdo  programático,  aplicação  de  provas  sem  o  desenvolvimento  de 
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atividades junto aos alunos, recusa da entrega de provas, registros de classe 

incompatíveis com o dia-a-dia da sala de aula e ainda, solicitação de revisão de 

resultado  final.   Com  tais  apontamentos  ficam  evidentes  condutas  que  se 

confrontam com a estrutura legal no âmbito educacional. Tal situação não se 

coaduna com a política educacional vigente, que está voltada para a inclusão e 

a garantia às crianças e aos jovens o direito à escolaridade, assegurando-lhes 

não  só  o  acesso  e  permanência,  sobretudo,  a  aprendizagem  em  escolas 

públicas. 

O  ponto  de  partida  deste  caderno  temático  está  centrado  em 

verificar,  através  dos  pareceres,  o  levantamento  dos  principais  problemas 

levantados pelos pais que provocam os conflitos no âmbito escolar e como a 

equipe  diretiva  da  escola  poderia  ter  solucionado  os  mesmos,  sem  o 

envolvimento da ouvidoria e conseqüente processo administrativo.

Nessa  abordagem,  serão  citados  e  analisados  os  registros 

referentes  aos  questionamentos,  reclamações  e  conflitos  existentes  na 

Ouvidoria do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, preservando-se os 

nomes  dos  reclamantes,  assim  como  o  dos  estabelecimentos  envolvidos, 

considerando estes irrelevante para o estudo. 

2.4     REFLETINDO 

 Para você, até que ponto, o estudo das leis poderia contribuir 

com a prática pedagógica docente e prevenir processos junto à Ouvidoria da 

SEED?
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UNIDADE III

3 OS CASOS

Dez pareceres pedagógicos da equipe de ensino foram retirados 

para análise. Como acima exposto, serão preservados os estabelecimentos e 

os reclamantes. Desses 10 casos, 7 são pareceres de revisão de resultado 

final e 3 se referem a outros tipos de reclamações. 

3.1 INDO MAIS A FUNDO

As  revisões  de  resultado  final  são  solicitadas  por 

descontentamento dos pais ou responsáveis, ou até mesmo do próprio aluno 

(maior de 18 anos), quando supõe haver incoerência no resultado apresentado 

pela escola ao término do ano letivo. Estas reclamações são protocoladas no 

Núcleo  Regional  de  Ensino,  encaminhadas  para  a  Ouvidoria  deste  setor  e 

posteriormente analisadas pela equipe pedagógica de ensino, que apresenta 

seu parecer final, indicando qual conduta deve ser tomada pela escola. 

Nos referidos pareceres analisados a equipe pedagógica do NRE 

manifestou-se  favorável  em  manter  a  reprovação  dos  alunos  em  3  (três) 

processos, sendo que em 1(um) deles indicou a aprovação do aluno com a 

convocação de um conselho extraordinário para a reconsideração do resultado 

e em outros 3 (três) alegou ser pertinente a realização de um pós conselho, já 

que algumas condutas tomadas pela escola foram contraditórias. 

3.2 RECLAMAÇÕES CONSTANTES NOS PARECERES

As  reclamações  feitas  forM  direcionadas  aos  professores  e 

apresentaram o seguinte teor (cópia na íntegra):
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• “Passam  pouco  conteúdo  e  aplicam  as  provas  sem  desenvolver  as 

atividades com os alunos;

• quando questionado pelos alunos é mal educado e irônico;

• diz que não é obrigado a devolver as provas;

• dizer ao filho que ele vai mal na prova porque senta-se no fundo da sala 

e que ele não aprende por ser desinteressado;

• não entrega as médias dos alunos antes da entrega dos boletins;

• deixou quase a turma toda com notas baixas;

• falta  excessiva  do professor  nos  dias  de e  nas datas de  entrega de 

trabalhos e provas;

• provas  com questões mal  elaboradas e com valores mal  distribuídos 

sem  variações  de  questões,  ou  seja,  5  (cinco)  questões  fechadas 

valendo 1,0 (um) ponto cada;

• resultado  de  prova  com  valor  diferente  ao  apresentado  no  Livro  de 

Registro de Classe;

• pouco instrumento avaliativo”.

3.3 REFLETINDO

Como poderíamos ter agido à luz da lei para que  as reclamações 

acima não ocorressem? 

3.4 BUSCANDO OS SUBSÍDIOS LEGAIS

Inicialmente  é  bom  que  relembremos  o  que  determina  a 

Constituição Federal de 1988:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família,  será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.
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Ainda na ótica da produção normativa, as obrigações do Estado 

em busca da concretização do direito à educação estão concentradas no art. 

208 da Carta de 1988, in verbis: 

"Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de:

I  -  ensino  fundamental  obrigatório  e  gratuito,  assegurada, 
inclusive,  sua  oferta  gratuita  para  todos  os  que  a  ele  não 
tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 
seis anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e 
da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições 
do educando;

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através 
de  programas  suplementares  de  material  didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo.

§  2º  -  O não-oferecimento  do ensino  obrigatório  pelo  Poder 
Público,  ou sua oferta irregular,  importa  responsabilidade  da 
autoridade competente.

§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no 
ensino fundamental,  fazer-lhes a chamada e zelar,  junto aos 
pais  ou  responsáveis,  pela  freqüência  à  escola"  (destaque 
nosso).

Em face do que determina a CF/88, carta magna do nosso país, 

faz-se  necessário  que  nós  educadores  conheçamos  não  somente  este 

dispositivo legal, como também os demais para que nossa conduta diária se 

coadune com as políticas educacionais vigentes. Analisemos, portanto:
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Reclamações Legislação e doutrina

“Passam  pouco  conteúdo  e  aplicam  as 

provas  sem  desenvolver  as  atividades 

com os alunos”.

R.E.  Art.  33  –  Compete  ao  Corpo 

Docente:

III – desenvolver as atividades de sala de 

aula,  tendo  em  vista  a  apreensão  do 

conhecimento pelo aluno;

IV – proceder ao processo de avaliação, 

tendo  em  vista  a  apropriação  ativa  e 

crítica  do  conhecimento  filosófico-

científico pelo aluno.

”Quando questionado pelos alunos é mal 

educado e irónico”.

ECA,  Art.  53,  II  determina  que  toda 

criança ou adolescente tem o“ direito de 

ser respeitado por seus educadores”

R.I./2008  e  R.E.  Art.  33  –  Compete  ao 

Corpo Docente:

VII  -estabelecer  processo  de  ensino-

aprendizagem  resguardando  sempre  o 

respeito humano ao aluno.

• “Diz  que  não  é  obrigado  a 

devolver as provas”.

• “Não  entrega  as  médias  dos 

alunos  antes  da  entrega  dos 

boletins”.

R.E.  Art.  33  –  Compete  ao  Corpo 

Docente:

XVI  –  emitir  parecer,  sempre  que 

necessário,  sobre  recursos  interpostos 

por  alunos,  pais  e  responsáveis,  com 

base no Sistema de Avaliação proposto 

pelo Estabelecimento.

LDB/96, Art. 12. Os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e 

as  do  seu  sistema  de  ensino,  terão  a 

incumbência de:

VII  -  informar  os  pais  e  responsáveis 

sobre  a  freqüência  e  o  rendimento  dos 
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alunos, bem como sobre a execução de 

sua proposta pedagógica.

“Dizer ao filho que ele vai mal na prova 

porque senta-se no fundo da sala e que 

ele não aprende por ser desinteressado”.

LDB/96,  Art. 13. Os docentes incumbir-

se-ão de:

 IV - estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos de menor 

rendimento;

R.E. Art. 41.– Compete aos docentes: 

XII-  Assegurar  que,  no  âmbito  escolar, 

não ocorra tratamento discriminatório em 

decorrência de diferenças físicas, étnicas, 

de gênero e orientação sexual, de credo, 

ideologia,  condição  sócio-cultural,  entre 

outras;

R.E.  Art.117-  Os  resultados  das 

atividades  avaliativas  serão  analisados 

durante o período letivo, pelo aluno e pelo 

professor,  observando  os  avanços  e  as 

necessidades  detectadas,  para  o 

estabelecimento  de  novas  ações 

pedagógicas.

“Deixou  quase a  turma toda  com notas 

baixas”.

LDB/96, Art. 12. Os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e 

as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de:

 V - prover meios para a recuperação dos 

alunos de menor rendimento;

LDB/96,  Art.  24,  V,e,  .lê-se  que  a  “ 

obrigatoriedade  de  estudos  de 

recuperação, de preferência paralelos ao 

período  letivo,  para  os  casos  de  baixo 

rendimento escolar, a serem disciplinados 
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pelas  instituições  de  ensino  em  seus 

regimentos”.

R.E.  Art.  33  –  Compete  ao  Corpo 

Docente:

IX  –  prover  meios  e  participar  da 

elaboração dos planos de recuperação a 

serem  proporcionados  aos  alunos  que 

obtiveram  resultados  de  aprendizagem 

abaixo dos desejados.

R.E. Art. 115. - O resultado da avaliação 

deve proporcionar dados que permitam a 

reflexão  sobre  a  ação  pedagógica, 

contribuindo  para  que  a  escola  possa 

reorganizar  conteúdos/instrumentos/ 

métodos de ensino.

“Falta excessiva do professor nos dias de 

e  nas  datas  de  entrega  de  trabalhos  e 

provas”.

LDB/96, Art. 12. Os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e 

as  do  seu  sistema  de  ensino,  terão  a 

incumbência de:

III  -  assegurar  o  cumprimento  dos  dias 

letivos e horas-aula estabelecidas.

Ainda na referida lei, Art. 13. Os docentes 

incumbir-se-ão de:

V - ministrar os dias letivos e horas-aula 

estabelecidos,  além  de  participar 

integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento,  à  avaliação  e  ao 

desenvolvimento profissional;

R.E.  Art.  33  –  Compete  ao  Corpo 

Docente:

XXI – ser assíduo, pontual e em caso de 

faltas  repô-las  no  prazo  máximo  de  30 
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dias. 

“Provas com questões mal elaboradas e 

com  valores  mal  distribuídos  sem 

variações  de  questões,  ou  seja,  5 

questões  fechadas  valendo  1,0  ponto 

cada”.

No  ECA,  Art.  53,  parágrafo  único  lê-se 

que “É direito  dos pais  ou responsáveis 

ter ciência do processo pedagógico, bem 

como  participar  da  definição  das 

propostas educacionais”.

R.E.  Art.33  –  Compete  ao  Corpo 

Docente:

XIII – planejar o trabalho a ser realizado 

em sala de aula.

R.E.  Art.112.  -  O Sistema de Avaliação 

Bimestral  se  verificará  através  da 

somatória  da  nota  4,0  (quatro  vírgula 

zero)  referente  a  atividades 

diversificadas, mais nota 6,0 (seis vírgula 

zero)  resultante  de  no  mínimo  duas 

avaliações  (instrumentos  diversificados) 

totalizando  nota  final  10,0  (dez  vírgula 

zero).

“Resultado de prova com valor diferente 

ao apresentado no Livro de Registro de 

Classe”.

ECA, Art. 53. A criança e o adolescente 

têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo 

para  o  exercício  da  cidadania  e 

qualificação  para  o  trabalho, 

assegurando-se-lhes:

III  -  direito  de  contestar  critérios 

avaliativos,  podendo  recorrer  às 

instâncias escolares superiores;

R.E.  Art.33  –  Compete  ao  Corpo 

Docente:

XV – executar todos os procedimentos de 
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registros  referentes   ao  processo  de 

avaliação de seus alunos.

R.I./2008-  executar  todos  os 

procedimentos de registros referentes  ao 

processo de avaliação de seus alunos no 

livro Registro de Classe.

Instrução  nº  17/07  –  DAE/CDE:  Os 

registros  a  serem  efetuados  pelos 

Estabelecimentos  de  Ensino  devem  ser 

padronizados de forma que constituam a 

perfeita  escrituração  da vida  escolar  do 

aluno  e  garantam  a  qualquer  tempo  a 

integridade das informações.

“Pouco instrumento avaliativo”. LDB/96, Art. 24. A educação básica, nos 

níveis  fundamental  e  médio,  será 

organizada de acordo com as seguintes 

regras comuns:

V -  a  verificação do rendimento  escolar 

observará os seguintes critérios:

a)  avaliação  contínua  e  cumulativa  do 

desempenho  do aluno,  com prevalência 

dos  aspectos  qualitativos  sobre  os 

quantitativos  e  dos  resultados  ao  longo 

do período sobre os de eventuais provas 

finais;

R.  E.  Art.  112-  Parágrafo  Único  –  É 

vedado  submeter  o  aluno  a  uma  única 

oportunidade  e  a  um  único  instrumento 

de avaliação.
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3.5 O QUE A DOUTRINA DIZ?

Algumas posições de doutrinadores sobre temas relacionados às 

reclamações constantes nas denúncias: 

• Luckesi  (1999,  p.43)  “para  não  ser  autoritária  e  conservadora,  a 

avaliação  tem  a  tarefa  de  ser  diagnóstica,  ou  seja,  deverá  ser  o 

instrumento  dialético  do  avanço,  terá  de  ser  o  instrumento  da 

identificação de novos rumos”. Preceitua ainda o autor na página 44, 

que “a avaliação deverá verificar a aprendizagem não só a partir  dos 

mínimos possíveis, mas a partir dos mínimos necessários”. Ainda sobre 

o assunto o autor enfatiza que os critérios avaliativos também são muito 

importantes, uma vez que a avaliação não poderá ser praticada  com 

dados inventados pelo  próprio  professor,  apesar  da  definição desses 

critérios não serem fixos e imutáveis, modificando-se de acordo com a 

necessidade de alunos e profesores.

• A disposição de acolher está no sujeito do avaliador, e não no objeto da 

avaliação. O avaliador é o adulto da relação de avaliação, por isso ele 

deve possuir a disposição de acolher. Ele é o detentor dessa disposição. 

E, sem ela, não há avaliação. Não é possível avaliar um objeto, uma 

pessoa  ou  uma ação,  caso  ela  seja  recusada  ou  excluída,  desde  o 

início, ou mesmo julgada previamente. Que mais se pode fazer com um 

objeto,  ação  ou  pessoa  que  foram  recusados,  desde  o  primeiro 

momento?  Nada,  com  certeza!  (Disponível  em: 

http://www.artmed.com.br/patioonline/patio.htm?

PHPSESSID=47c842e39090dec902020db09b210123. Acesso em: out. 2004).

• Saviani,  (2000,  p.41),  afirma  que  o  caminho  do  conhecimento  “É 

perguntar dentro da cotidianidade do aluno e na sua cultura; mais que 

ensinar  e  aprender  um  conhecimento,  é  preciso  concretizá-lo  no 

cotidiano,  questionando,  respondendo,  avaliando,  num  trabalho 

desenvolvido por grupos e indivíduos que constroem o seu mundo e o 

fazem por si mesmos”.
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• “O importante não ‘é fazer como se’ cada um houvesse aprendido, mas 

permitir a cada um aprender”. (Perrenoud, p. 165, 1999).

• “Planejar implica acreditar na possibilidade de mudança”. (Vasconcelos, 

p. 25, 1995).

• Para  Fusari  “Planejamento  da  educação  escolar  pode  ser  concebido 

como  proceso  que  envolve  a  prática  docente  no  cotidiano  escolar, 

durante todo o ano letivo, onde o trabalho de formação do aluno, através 

do currículo escolar, será priorizado. Assim, o planejamento envolve a 

fase anterior ao início das aulas, o durante e o depois, significando o 

exercício  contínuo  da  ação-reflexão-ação,  o  que  caracteriza  o  ser 

educador”. (Vasconcelos, p. 43, 1995).

3.6 DESCONTRAÍNDO

Titulo da Música: A Turma Do Fundão Virou Um Bando De Engravatados 

Artista: Os Thompsons
Letra:

Ainda me lembro das coisas que fizemos
De tudo o que aprontamos e não fomos descobertos

Hoje o tempo passou e muitos já não estão mais por perto
Só restaram lembranças e comentários no colégio

O Jacaré empalhado do laboratório, sumiu!
Até hoje ninguém sabe o que houve, ninguém viu!

Nos corredores testemunhas do que acontecia
E quantas vezes não escapamos da diretoria

Será que eu dormi no meio do filme?
E por isso não consigo entender?
Parece que todos viraram aquilo

Que a gente jurava que nunca iria ser

Acordar cedo nunca teve a mesma graça
Nem pensar em esquecer
De fazer a lição de casa

Agora todos respeitam o horário da entrada
Ainda ficam até mais tarde, mesmo sem receber nada

De vez em quando todos se encontram por acaso
E consegeum esquecer de suas vidas apressadas
Por alguns minutos eles ainda dão boas risadas

Aquelas velhas piadas sempre serão engraçadas

Será que eu dormi do meio do filme?
E por isso não consigo entender?
Parece que todos viraram aquilo

Que a gente jurava que nunca iria ser

A turma do fundão
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Virou um bando de engravatados
A turma do fundão

Virou um bando de bitolados!
Pré - fabricados
Estereotipados!
Classificados!

Sobre os alunos participantes da “turma do fundão”, há que se 

desmistificar que eles são os 'mal  sucedidos',  pois  muitos se destacam em 

suas profissões, isto revela o quanto o como nosso sistema de ensino rotula e 

desencoraja os alunos. Se conversarmos com ex alunos do fundão, um local 

dos contrastes na sala  de aula,  vamos perceber  que as melhores e piores 

vagas do mercado ficaram com essa turma, há toda regra há exceções, mas 

não é porque um aluno se senta no fundo da sala que ele está condenado ao 

fracasso, é preciso revermos essa posição enquanto educadores para que não 

pré julguemos e nem cometamos injustiças. 

3.7 REPENSANDO

Após os subsídios legais apresentados você consegue visualizar 

porque  a  prática  docente  está  marcada  por  constantes  questionamentos? 

Reclamações? Denúncias e problemas com os país ou responsáveis? 
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UNIDADE IV

4 GLOSSÁRIO: ENTENDENDO O SIGNIFICADO DOS TERMOS

• ACOMETER: atacar, investir, assaltar, abalroar, injuriar, provocar

• ATENUANDO: tornar tênue, enfraquecer, minorar.

• ATO: Regulamento baixado pelo governo.

• ATO NORMATIVO:  Entende-se por atos normativos  aqueles que têm 

por objetivo imediato explicitar a norma legal ou lei.  São os decretos, 

regulamentos, regimentos, resoluções e deliberações.

• CONSTITUIÇÃO:  Ato  ou  efeito  de  constituir.  Organização,  formação. 

Coleção  de  leis  ou  preceitos  que  regem  uma  corporação,  uma 

instituição. Lei fundamental que regula a organização política de uma 

nação  soberana;  carta  constitucional,  carta  magna,  magna-carta.  Lei 

fundamental  de  um  Estado  ou  País,  que  contém  normas  sobre  a 

formação dos poderes públicos, direitos e deveres do cidadão.

• DECRETO: Determinação escrita, emanada de uma autoridade superior. 

Mandado  judicial.  Determinação,  orden.  Vontade,  intenção,  designio. 

Resolução  de  chefe  de  Estado.  Deliberação  superior  que  obriga  a 

observancia.  Ordenação  de  vontade  superior.  É  decisão  do  Poder 

Executivo hierarquicamente inferior à lei. É privativo do Presidente da 

República.
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• DECRETO-LEI: Decreto com força de lei que, num período ditatorial ou 

anormal de Governo, é expedido pelo chefe de Estado que concentra 

em suas mãos o Poder Legislativo, então suspenso. É a forma preferida 

de toda a ditadura para legislar. Ato do Poder Executivo  que estabelece 

regras de caráter geral de competencia do Poder Legislativo.

• DESCENTRALIZAÇÃO: acto ou efeito de descentralizar, sistema político 

que  se  opõe  a  centralização  e  que  consiste  em  distribuir  pelas 

autarquías  locais  as  diversas  atribuições  da  administração  pública, 

conferindo-lhes a decisão dos negocios da respectiva circunscrição.

• DIALÉTICA: arte de raciocinar;  lógica, arte de argumentar ou discutir, 

argumentação  dialogada,  argumentação  dialogada,  argumentação 

engenhosa, método de ascensão do sensível para o inteligível e método 

de dedução racioanal das formas (Platão), uma forma não demonstrativa 

de  conhecimento  (Aristóteles),  lógica  formal  (Idade Média),  lógica  da 

aparência  (Kant),  lei  do  pensamento  (da  idéia)  e  do  real,  que  se 

desenvolve através de três estádios, tese, antítese e síntese (Hegel), 

método  de  compreensão  da  realidade,  seja  ela  histórica  e  social 

(materialismo histórico), seja ela natural (materialismo dialéctico) (Marx e 

Engels),  todo  o  pensamento  que  tem  em   conta  o  dinamismo  dos 

fenómenos ou da história e que se mostra sensível às contradições que 

estes apresentam

• DIREITO  SUBJETIVO:  (direito  do  sujeito  lato  sensu)  é  a  vantagem 

conferida ao sujeito de relação jurídica, em decorrência da incidência da 

norma  jurídica  ao  fato  jurídico  gerador  por  ela  considerado  (suporte 

fático).

• FENOMÊNICA: que se refere ao fenómeno.

• GESTÃO  DEMOCRÁTICA:  Gestão  Democrática,  como  uma  prática 

político-pedagógica  e  administrativa,  onde  o  gestor,  através  da 

articulação entre os diversos segmentos da unidade escola, modifica as 
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relações  de  poder,  transformando-as  em  ações  colegiadas, 

transparentes e autónomas.

• INSTRUÇÃO: Ação de instruir. É ato administrativo ordinário que, visa 

disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de 

seus agentes. 

• LITÍGIOS:  contestação  judicial,  demanda,  pleito,  contenda,  diferendo, 

disputa.

• PARECER: Designativo  da opinião do procurador  ou do promotor  de 

justiça sobre um pedido recursal do acusado em relação ao proceso. 

Opinião  que  o  advogado,  consultor  jurídico,  procurador  de  órgão  da 

administração  pública  ou  qualquer  funcionário  competente,  dá  sobre 

determinada  materia,  de  acordó  com  os  seus  conhecimentos 

profissionais  ou  funcionais,  sobre  a  mesma.  Opinião  técnica  sobre 

determinado assunto.

• PRECÍPUO: principal, essencial.

• NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS:  Se ficou assentada a existência 

de  uma  norma  superior,  privilegiada,  norteadora  do  Estado  e  do 

ordenamento jurídico por este e neste produzida, lógico é que existem 

normas jurídicas “inferiores” àquela. A “inferioridade” aqui destacada não 

desdenha a validez e a utilidade dessas normas, mas apenas registra a 

submissão de tais editos aos limites impostos pelo diploma fundamental, 

advindo de um poder constituinte, embora às vezes puramente formal, 

como acontece nos casos em que a ordem constitucional é alterada ex 

vi tomada violenta do poder por parcela minoritária da nação¹. A norma 

jurídica infraconstitucional abrange todo o ordenamento “inferior” positivo 

do Estado, indo das leis complementares aos expedientes ordinativos de 

feição mais burocrática (portarias, circulares, etc), passando pelos 

convênios, pelas convenções coletivas de trabalho, etc.

 Celso Ribeiro Bastos, Elementos de Direito Constitucional, Saraiva, p. 2.
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• REGIMENTO:  É  o   conjunto  de  regras  normativas  que  regulam  o 

funcionamento de órgãos colegiados.

• RESOLUÇÃO:  Constitui  uma  deliberação  de  uma  das  Casas  do 

Legislativo (Senado ou Câmara), destinada a regulamentar matéria de 

interesse  interno  do  próprio  legislativo.  Não  recebe  a  sanção  do 

Presidente da República e não assume a forma de uma lei.

4.1     SIGLAS

CDE: Coordenação de Documentação Escolar

CF: Constituição Federal

DAE: Diretoria de Administração Escolar

ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente

LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação

NRE: Núcleo Regional de Educação

R.E: Regimento Escolar

R.I: Regulamento Interno

SEED: Secretaria de Estado de Educação
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As unidades acima lançadas nos impelem a uma reflexão crítica 

quanto ao direito à educação, enquanto um direito público subjetivo garantido 

na CF/88, a lei maior do país, além de nos remeter a uma análise do nosso 

trabalho docente. 

Reflexões da nossa prática diária, de como estamos planejando, 

avaliando,  resolvendo  situações  de  indisciplina,  de  como  estamos  agindo 

diante  de  um  projeto  político  pedagógico,  de  um  regimento  escolar, 

regulamento interno e principalmente diante das normas reguladoras do direito, 

quais sejam a CF/88, LDB/96, o ECA, para o caso concreto, são essenciais 

para prevenir conflitos e posteriores litígios que acarretam sempre desgaste e 

prejuízo para as partes envolvidas. 

Nesse sentido,  buscando a efetivação do direito fundamental  à 

educação como instrumento de transformação social, podemos afirmar que a o 

contato com a família,  a presença desta na escola,  a interação professor x 

aluno x família tornam a convivência mais harmoniosa. Quando a família sabe 

o que está acontecendo de fato com os seus filhos, dificilmente o processo 

ensino aprendizagem não satisfará os seus anseios. A família se agrada de 

experiências conscientes e é o comportamento decorrente desta, que gera uma 

unidade em uma diversidade. 

Acredito  que,  os  primeiros  passam  para  que  os  conflitos  não 

existam se iniciam com uma educação efetivamente vivenciada, para isso é 

necessário o surgimento de um processo de conhecimento das leis.  Conhecer 

as leis e adequar-se a elas significa possuir a arte da conduta certa e, portanto, 

gozar de todas as vantagens que dela derivam, evitando todos os danos que 

são  conseqüência  fatal  de  todo  erro  contra  aquelas  leis,  além  disso  é 

imprescindível a  identificação do sujeito não só com o outro, mas também em 

relação ao meio social em que vive ou convive. 

Em  resumo,  com  a  aplicação  deste  projeto  e  conseqüente 

material didático produzido a equipe diretiva terá condições de arrogar para si o 

direito  de  resolver  os  problemas  de  acordo  com a  legislação  vigente,  sem 

ultrapassar  os  limites  legais,  constituindo a escola  como espaço ideal  para 

detecção  do  saber.  Importa  dizer,  que  quando  os  profissionais  são 
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suficientemente preparados para o exercício de sua profissão todas as suas 

atitudes são pautadas em tomadas de decisões que respeitam e garantem os 

direitos dos indivíduos e dos seus próprios.
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