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RESUMO
A educação de qualidade é assunto necessário e importante para sociedade, pois impacta
na qualidade de vida dos indivíduos, nas empresas e no desenvolvimento de qualquer país.
Este trabalho tem como objetivo analisar as principais ações desenvolvidas no Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação, e como estas ações impactaram a
qualidade da educação das escolas públicas de Curitiba através da Gestão Escolar, da
participação da família e comunidade e da secretaria de educação. O Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação é um programa de governança da
prefeitura da cidade de Curitiba. O trabalho pesquisou empiricamente cinco escolas
impactadas pelo programa, realizando entrevistas com os diretores e com o objetivo de
identificar as ações que ampliaram a participação das famílias e comunidade na vida escolar
dos educandos; analisando o desenvolvimento da Gestão escolar dos gestores das escolas;
e analisando o papel da secretaria municipal de educação nas escolas através de ações de
supervisão/orientação. Após as entrevistas, foi analisado as principais ações desenvolvidas
por estes atores e como estas ações impactaram nas escolas públicas municipais. Os
resultados comprovam a eficácia de uma boa governança, apresentando resultados
positivos nas escolas analisadas. A descrição no programa indica a possibilidade de replicálo em outros municípios, contribuindo assim para a melhoria dos indicadores da educação
pública brasileira.
Palavras-chave: Governança Educacional, Políticas Educacionais, Gestão Escolar.

ABSTRACT
Quality education is a necessary and important issue for society, as it impacts the quality of
life of individuals, companies and the development of any country. This paper aims to
analyze the main actions developed in the Transforming Realities Program: Equity in
Education, and how these actions impacted the quality of education of Curitiba's public
schools through School Management, the participation of family and community and the
Education Secretariat. The Transforming Realities Program: Equity in Education is a
governance program of the city hall of Curitiba. The work empirically researched five schools
impacted by the program, conducting interviews with the principals and aiming to identify the
actions that increased the participation of families and community in the school life of the
students; analyzing the development of school management of school managers; and
analyzing the role of the municipal education department in schools through supervision /
mentoring actions. After the interviews, we analyzed the main actions developed by these
actors and how these actions impacted the municipal public schools. The results prove the
effectiveness of good governance, presenting positive results in the schools analyzed. A
descrição no programa indica a possibilidade de replicá-lo em outros municípios,
contribuindo assim para a melhoria dos indicadores da educação pública brasileira.
Key words: Educational Governance, Educational Policies, School Management
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento sustentável da educação, pode efetivamente ajudar o Brasil
a melhorar em todos os âmbitos. A nossa constituição resguarda o direito de todos à
educação, sendo um dever do estado e da família, devendo ser assegurada uma
educação digna, gratuita, pública e de qualidade, sendo este considerado como um
direito fundamental a todos os cidadãos.
Em

seu

instrumento

fundamental,

a

Constituição

Federal

declara

a

universalização da educação básica, fazendo com que a instituição educativa esteja
a serviço do bem-estar social, complementando, ao lado da família, o
desenvolvimento pessoal e social das crianças e dos adolescentes e cooperando
para a melhoria de vida do cidadão.
A educação é sempre um tema pertinente, pois é factível de buscar respostas ao
sucesso ou ao fracasso de qualquer país. Ela é foco de discussões acaloradas, mas
também pode ser trabalhada como possibilidades de melhoria a toda uma
sociedade. No Brasil, as possibilidades para que nossa população consiga progredir
no grau de conhecimento intelectual, quando refletimos de forma a analisar a
educação, se torna mais pertinente ainda, pois a capacidade intelectual das pessoas
irá impactar nas organizações e na sociedade.
Em nosso território nacional, se faz necessário buscar boas práticas nesta área,
para trazer uma discussão sobre o assunto educação. O Brasil como uma
federação, tem características como a diversidade entre suas regiões e estados: as
etnias, a religião, a língua, a cultura, a demografia e as diferenças socioeconômicas.
Quando refletimos a questão de políticas públicas voltadas a educação que
efetivamente tragam resultados positivos a nossa população, seja no nível básico,
médio ou superior, podemos perceber que não é tarefa fácil, pois problemas como
evasão, retenção e captação por exemplo, ainda insistem em aparecer
negativamente nos indicadores de diversas instituições de ensino de vários estados
e municípios de nosso país. Um grande desafio para a gestão da educação é que
apesar do elevado grau de autonomia que os municípios possuem na definição e
implementação

das

políticas

sociais,

muitos

municípios

possuem

baixas

capacidades estatais e são muito desiguais entre si (SEGATTO, 2015).
Desde o início da década de 90, as políticas educacionais brasileiras
obtiveram um êxito importante em elevar o nível de escolaridade da população,
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conforme dados do Fundef (Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério). Dentre outros pontos, destaca-se a governança desse
programa, que passou a distribuir os recursos para os estabelecimentos escolares
no ensino fundamental em função do número de estudantes matriculados,
realizando com isso, a criação de um forte estímulo para os gestores da educação,
principalmente

em

nível

municipal,

trazendo

uma

melhor

sustentabilidade

(ANDRADE, 2009).
O resultado foi significativo, pois, segundo dados do Fundef, a parcela dos
alunos entre 7 e 14 anos frequentando a escola passou de 88% em 1993 para 97%
em 2003. A taxa de escolarização líquida saltou de 20,8 em 1994 para 33,3 em 2001
A taxa de analfabetismo caiu de 20% em 1991 para 12% em 2002, levando à quase
universalização do ensino fundamental (ANDRADE, 2009).
Mas, se houve avanços importantes no quesito quantidade da educação, o
mesmo não se verificou em relação à qualidade da educação. Uma comparação
internacional permite ter uma ideia da qualidade relativa da educação no Brasil
(ANDRADE, 2009). Desde 1995, o Brasil vem participando como convidado do
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), coordenado pela
Organização para a cooperação e o desenvolvimento econômico (OCDE). O
desempenho dos estudantes brasileiros foi insatisfatório em todas as vezes que
participou (ANDRADE, 2009).
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é o principal
indicador sobre a qualidade do ensino no Brasil, formado pelo Sistema de Avaliação
da Educação Básica (Saeb) (prova de português e matemática aplicada a cada dois
anos) e pelo fluxo escolar (taxa de aprovação/reprovação/abandono dos alunos). No
ano de 2017 sete estados e o Distrito Federal tiveram queda nos indicadores do
IDEB no ensino médio; no Brasil, apenas os anos iniciais do fundamental cumprem
as metas estabelecidas no Plano Nacional da Educação, mas quando comparado os
estados e municípios, as escolas municipais nos anos iniciais causam preocupação,
pois existem escolas com o IDEB abaixo da meta (INEP, 2017).
Dentro

deste

contexto,

justifica-se

buscar

possíveis

alternativas

de

governança e política educacional que possam ser eficazes em melhorar a gestão e
a qualidade do ensino, possibilitando o alcance das metas definidas no Plano
Nacional da Educação e o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
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(ODS) preconizados pela Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o
ODS de número quatro, que trata sobre a “Educação de Qualidade para Todos”.
Diante do exposto, neste trabalho será analisado a educação básica
observando a governança, pois, estudar a governança de programas de gestão
escolar auxiliam no processo de desenvolvimento sustentável do Brasil. A
dissertação vai refletir e analisar sobre o estudo de caso do Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação, proposto pela Secretaria
Municipal de Educação (SME) do Município de Curitiba, capital do Estado do
Paraná.
A cidade de Curitiba é considerada uma das melhores cidades para se viver
no Brasil. Tem várias áreas de lazer, inúmeros parques, de maneira geral, um
eficiente transporte público, oferece um ensino público de qualidade, e nesta
questão específica tem um desafio importante, pois apresenta uma discrepância nos
resultados das avaliações em larga escala, entre as escolas da rede municipal de
Ensino.
A Prefeitura de Curitiba tem realizado investimentos em educação, sobretudo
nos últimos anos – cerca de 30% do total do orçamento arrecadado foram investidos
em educação para ano de 2016 (TRINDADE; CORREA, 2018). Apesar da capital
paranaense estar entre as 15 melhores notas do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), do país, muitas escolas ainda têm baixos índices neste
indicador. Através das avaliações oficiais, observou-se que a educação não
acontece de forma igualitária em todas as escolas, e que cada escola tem suas
particularidades e cultura própria, que pode ser refletida nos índices (TRINDADE;
CORREA, 2018).
Buscando conhecer as ações que visam possibilitar um ensino mais
equânime entre as diversas escolas municipais foi analisado o Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação, originado na cidade de Curitiba.
Neste estudo de caso, por meio de entrevistas com os atores que
desempenham a gestão das escolas impactadas, busca-se entender a governança
deste programa sob três objetivos específicos: identificar ações que ampliam a
participação das famílias na vida escolar dos filhos; analisar a gestão nos diretores
escolares; analisar o papel da Secretaria Municipal de Educação como promotora da
melhoria de gestão nas escolas mais vulneráveis da Rede Municipal através de
ações de supervisão/orientação. De maneira geral, as escolas municipais que
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fizeram parte do programa Transformando Realidades: Equidade na educação,
tiveram um crescimento no IDEB nos anos posteriores, evidenciando o alcance de
objetivo do projeto (CURITIBA, 2017).
1.1

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
O problema de pesquisa é delineado a partir da seguinte questão orientadora:
A

governança do programa

“Transformando

Realidades:

Equidade na

Educação” junto as escolas municipais, e a interação entre a gestão escolar e a
comunidade podem influenciar de maneira sustentável na melhoria dos indicadores
das Avaliações Educacionais?
1.1.1 Objetivo geral
Analisar as principais ações desenvolvidas no Programa Transformando
Realidades: Equidade na Educação, e como estas ações impactaram a qualidade da
educação das escolas públicas de Curitiba através da Gestão Escolar, da
participação da família e comunidade e da secretaria de educação.
1.1.2

Objetivos específicos

Diante da problemática geral, se faz necessário buscar um entendimento mais
aprofundado de especificidades voltadas a governança escolar muito importantes
para responder o problema de pesquisa.
Das especificidades dos objetivos específicos, buscamos um olhar mais
aprofundado para entender se a participação da família, as competências dos
diretores e a coordenação da secretaria Municipal de educação impactaram na
qualidade de ensino.
Diante destes fatos, desdobram-se os objetivos específicos a seguir:

1 Identificar ações que ampliam a participação das famílias na vida escolar dos
filhos.
2 Analisar a gestão escolar através dos gestores responsáveis pelas escolas
pesquisadas.
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3 Analisar o papel da Secretaria Municipal de Educação como promotora da
melhoria de gestão nas escolas mais vulneráveis da Rede Municipal através
de ações de supervisão/orientação.

1.2

JUSTIFICATIVA
No ano de 2015 ocorreu a Cúpula das Nações Unidas para o

Desenvolvimento Sustentável, onde foram concluídas as negociações que
culminaram na adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamadas
ODS. Este processo foi iniciado no ano de 2013, e seguindo um mandato emanado
da Conferência Rio+20, no qual os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional
nos

próximos

quinze

anos,

sucedendo

e

atualizando

os

Objetivos

de

Desenvolvimento do Milênio. (Nações Unidas, 2015)
O Brasil participou de todas as sessões da negociação intergovernamental
naquele ano de 2015, e após as discussões, chegou-se a um acordo que contempla
17 Objetivos e 169 metas, envolvendo temáticas diversificadas, como erradicação
da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de
gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões
sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis,
proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento
econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização, governança, e meios de
implementação. A temática educacional de interesse deste trabalho se refere à ODS
de número quatro, que trata da Educação de Qualidade, sob a ótica da governança,
entendendo e percebendo os modelos que focam uma educação básica coerente e
de qualidade, que atendam às necessidades da população brasileira.
O desempenho do Brasil no IDEB e PISA, a necessidade de melhorar a
educação básica e a importância de conhecer programas que auxiliam a melhorar o
desempenho de escolas que enfrentam maiores desafios para melhorar a sua
qualidade são fatores que também justificam a importância do tema (IBGE, 2018).
Desde 1995, o Brasil vem participando como convidado do Pisa coordenado
pela OCDE. O desempenho dos estudantes brasileiros foi bastante insatisfatório em
todas as vezes que participou (ANDRADE, 2009).
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Dados da PNAD continua do ano de 2017 indicam que a taxa de
escolarização (proporção de estudantes em um grupo etário) das crianças de 0 a 5
anos aumentou em relação a 2016. Já na faixa de 6 a 14 anos a universalização já
estava praticamente alcançada em 2016, com 99,2% de pessoas na escola. Apesar
do amplo acesso à escola, a adequação entre a idade e a etapa de ensino
frequentada, medida pela taxa ajustada de frequência escolar líquida (proporção de
estudantes com idade prevista para uma determinada etapa de ensino em um grupo
etário específico) mostra que o atraso escolar se inicia no ensino fundamental
(IBGE, 2018).
No ano de 2017, 95,5% das crianças de 6 a 10 anos estavam nos anos inicias
do fundamental, enquanto 85,6% das pessoas de 11 a 14 anos de idade
frequentavam os anos finais. Nessa faixa etária, 1,3 milhão de pessoas estavam
atrasadas e 113 mil estavam fora da escola (IBGE, 2018). O atraso e a evasão se
acentuam na etapa do ensino médio, que idealmente deveria ser cursada por
pessoas de 15 a 17 anos. Para essa faixa de idade, a taxa de escolarização foi de
87,2%, porém a taxa ajustada de frequência escolar líquida foi de 68,4%, indicando
quase 2 milhões de estudantes atrasados e 1,3 milhão fora da escola (IBGE, 2018).
O Índice IDEB é o principal indicador sobre a qualidade do ensino no Brasil, formado
pelo Saeb e pelo fluxo escolar (taxa de aprovação/reprovação/abandono dos
alunos). No ano de 2017 saiu os indicadores do IDEB no Brasil, e sete estados e o
DF tiveram queda no ensino médio; no Brasil, só anos iniciais do fundamental
cumprem meta, mas quando comparado os estados e municípios, as escolas
municipais nos anos iniciais causam preocupação, pois existem escolas com o IDEB
abaixo da meta (INEP, 2017).
Refletir as nuances da educação num país com diferentes culturas e com
tantas dificuldades financeiras, traz muitos desafios, que passam por alguns
questionamentos, e buscam algumas respostas: A participação dos pais e da família
na escola, a Competência dos gestores escolares e o apadrinhamento da secretaria
de educação nas escolas públicas são questões que podem nos trazer respostas
positivas na melhoria da educação dos alunos.
A permanência do aluno na escola sofre algumas influências externas, de
maneira positiva e negativa, e uma das influências externas positivas de muito peso
é o suporte familiar. A influência do suporte da família acaba impactando nos
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indicadores de evasão e também na repetência escolar, evidenciando a importância
desta aproximação entre a escola e as famílias (BRUGIM; SCHROEDER, 2014).
A gestão nas organizações num mundo que respira mudanças evidenciou os
limites do modelo taylorista/fordista (LE BOTERF, 2003), e quando refletimos a
gestão focada no ambiente escolar, pode ser reconhecida como um dos elementos
decisivos dos resultados de qualquer escola.
O desenvolvimento de ações em escolas públicas, por meio de parcerias
firmadas entre o setor público e o privado, com o objetivo declarado de melhorar a
qualidade do ensino, necessita ser compreendido como parte de um conjunto de
proposições que expressam os novos rumos tomados pelas ações políticas
educacionais na atualidade.
Diante de todo este contexto, justifica-se a importância do estudo, e busca-se
analisar as variáveis envolvidas.
1.3

ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO
O projeto segue a seguinte ordem, a 2ª seção, investiga o pressuposto de que

reflete sobre o questionamento: A governança do programa “Transformando
Realidades: Equidade na Educação” junto as escolas municipais, e a interação entre
a gestão escolar e a comunidade podem influenciar de maneira sustentável na
melhoria dos indicadores das Avaliações Educacionais? Neste sentido, é
apresentado um referencial que refletisse sobre o conceito de Sustentabilidade e
Governança, a participação dos pais/família na escola, sobre a gestão dos diretores
e sobre a coordenação/orientação da Secretaria de educação nas escolas públicas.
A terceira seção apresenta a metodologia utilizada durante o processo de
pesquisa e análise de dados, na sequencia são apresentados os resultados e, por
fim, realizada as considerações finais.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

A pesquisa deste trabalho, busca responder se a interação entre Gestão
escolar, a comunidade e o acompanhamento da Secretaria de Educação podem
influenciar na melhoria dos indicadores das Avaliações Educacionais, e neste
sentido, buscamos um referencial que refletisse sobre a participação dos pais/família
na escola, sobre a gestão dos diretores e sobre a coordenação/orientação da
Secretaria de educação nas escolas públicas.

2.1

GOVERNANÇA CORPORATIVA E A GOVERNANÇA PÚBLICA
Observando o objeto de estudo desta pesquisa, se faz necessário refletir

sobre a Governança no aspecto público, especificamente sobre as capacidades de
identificação de problemas, formulação de soluções, execução de ações e entrega
dos resultados por parte de Instituições de Ensino Públicas Municipais.
A proliferação de sentidos de usos do termo Governança, no âmbito das
organizações públicas, está associada a pelo menos três aspectos centrais. O
primeiro comenta sobre a baixa utilização do termo até a década de 1970, que se
contava sobre a indicativa de que a solução para os problemas de desempenho e
responsabilização do setor público tinha uma resposta única, que era o modelo de
administração burocrática tradicional, que se resumia as possibilidades de reflexão
sobre a organização do governo (CAVALCANTE E PIRES, 2018).
O segundo aspecto trata sobre a expansão da utilização do termo governança
na virada do século, que veio associada à percepção da complexificação dos
problemas e suas possibilidades de solução e dos sentidos de desempenho e
responsabilização no setor público (CAVALCANTE E PIRES, 2018).
O terceiro aspecto está associado à profusão de sentidos que o uso do termo
governança tem decorrido dos diferentes pacotes de reforma do aparato estatal
internacionalmente difundidos nas últimas décadas do século XX, abrigados sob o
movimento da nova gestão pública (new public management – NPM). Essa onda de
reformas, com a forte influência de práticas de gestão da iniciativa privada, possuía
como diretrizes principais a desagregação dos monopólios burocráticos, a
desconcentração (descentralização subnacional, privatização e transferência de
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responsabilidades para o setor público não estatal) e a indução de concorrência em
um ambiente organizacional crescentemente mais fragmentado. Os resultados
dessas reformas foi os governos repensarem estrategicamente suas estratégias de
coordenação intra e intergovernamental e suas formas de articulação com os
setores privado e não governamental (CAVALCANTE E PIRES, 2018).
O autor Loffer (2001), comenta que um conceito sobre governança pública trata de:
uma nova geração de reformas administrativas e de Estado, que têm como objeto a
ação conjunta, levada a efeito de forma eficaz, transparente e compartilhada, pelo
Estado, pelas empresas e pela sociedade civil, visando uma solução inovadora dos
problemas sociais e criando possibilidades e chances de um desenvolvimento futuro
sustentável para todos os participantes (KISSER E HEIDEMANN, 2006).
A discussão sobre a origem da Governança Pública está associada com os
debates da governança corporativa, e é definida pelo Decreto 9.203/2017 como “ o
conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para
avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução das políticas
públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade” (NOHARA, 2018).
Observando a literatura sobre as capacidades do Estado pode ser
caracterizada por uma preocupação com as habilidades e competências do Estado
de estabelecer seus objetivos e realizá-los. Nesse contexto, a capacidade estatal
passa a se relacionar com o conceito de governança (PIRES E GOMIDE, 2016).
2.2

SUSTENTABILIDADE
O conceito de sustentabilidade tem sido utilizado pelas Instituições para dar

suporte a processos econômicos, que vão desde interesses de mercado para
designar suas ações. Historicamente, os primeiros informes sobre o assunto vêm do
Clube de Roma, em 1971, com um trabalho sob o título “Os Limites do Crescimento”,
que versava sobre a inviabilidade do crescimento econômico, conciliando a
economia com a conservação do meio ambiente (LIMA, 2006).
Em 1974, no México onde acontecia a reunião das Nações Unidas, foi
elaborado a declaração de Cocoyoc, onde se fez a menção ao termo
Sustentabilidade; em 1980 o termo é definitivamente assumido com a publicação da
Estratégia Mundial da Conservação da UICN (União Internacional da Conservação
da Natureza). Em 1987, na Comissão Mundial para o Meio Ambiente e
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Desenvolvimento – CMMAD, no relatório

Brundtland,

foi explicitado que:

“desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da
geração presente sem comprometer as gerações futuras para satisfazer as suas
próprias necessidades” (LIMA, 2006).
O conceito do Triple Bottom Line (TBL) ganhou destaque nas discussões
devido ao fato de criar um modelo que balizaria as discussões sobre o tema,
tornando o assunto mais atrativo para as organizações que ainda não haviam se
sensibilizado. No português, seria PPL (Pessoas, Planeta e Lucro), e analisando-os
separadamente, tem-se: Econômico, cujo propósito é a criação de empreendimentos
viáveis, atraentes para os investidores; ambiental, cujo objetivo é analisar a
interação de processos com o meio ambiente sem lhe causar danos permanentes; e
social, que se preocupa com o estabelecimento de ações justas para trabalhadores,
parceiros e sociedade. Desde então, muitas organizações passaram a comunicar
seus desempenhos econômico, ambiental e social e suas inter-relações, baseadas
neste conceito (OLIVEIRA et al, 2010).
No ano de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu a Conferência das
Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, foi criado os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são um apelo universal da Organização
das Nações Unidas à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e
assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda
mundial composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. Nesta
agenda estão previstas ações mundiais em várias áreas, dentre elas a Educação.
Desde 2000, houve enorme progresso na promoção do acesso universal à educação
primária para as crianças ao redor do mundo (Agenda 2030, 2015).
Para além do foco na educação básica, todos os níveis de educação estão
contemplados no objetivo de desenvolvimento sustentável 4, que enxerga como
fundamental a promoção de uma educação inclusiva, igualitária e baseada nos
princípios de direitos humanos e desenvolvimento sustentável. A promoção da
capacitação e empoderamento dos indivíduos é o centro deste objetivo, que visa
ampliar as oportunidades das pessoas mais vulneráveis no caminho do
desenvolvimento (Agenda 2030, 2015).
Especificamente no objetivo de número quatro, o foco é assegurar a
educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de
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aprendizagem ao longo da vida para todos; neste contexto, esta ODS busca garantir
que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre,
equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e
eficazes até 2030 (Nações Unidas, 2015).
2.3

A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA ESCOLA
A família e a escola constituem os dois principais ambientes de

desenvolvimento humano nas sociedades ocidentais contemporâneas, e constituem
duas partes que formam contextos de desenvolvimento fundamentais para a
trajetória de vida das pessoas. Quando olhamos a integração destas duas partes,
percebemos o interesse de alguns pesquisadores, sobretudo quando focamos as
possíveis decorrências desta implicação para o desenvolvimento social e cognitivo e
o sucesso escolar do aluno (DESSEM; POLONIA, 2007).
Num país com diferentes culturas e com muitas dificuldades financeiras,
percebe-se que o suporte familiar tem uma forte influência na permanência do aluno
da escola, impactando nos indicadores de evasão e também na repetência escolar,
evidenciando a importância desta aproximação (BRUGIM e SCHROEDER, 2014).
Brugim e Schroeder comentam que são várias as possíveis causas da evasão, pois
além das condições socioeconômicas, também existem as condições culturais,
condições geográficas ou mesmo questões referentes aos encaminhamentos
didático e pedagógicos da própria escola. Independente da motivação da evasão, o
trabalho para recuperar o educando, se faz de maneira árdua e difícil, pois depende
de um conjunto de fatores para os quais a escola deve buscar construir ações de
forma articulada com as famílias, mesmo que elas não compreendam bem seus
papeis na educação de seus filhos (BRUGIM e SCHROEDER, 2014).
Uma das formas mais evidentes da aproximação dos pais com a escola são
as famosas reuniões de pais e mestres que fazem parte do calendário escolar de
muitas escolas, sobretudo no início de cada semestre. A família e a escola são
ambientes de desenvolvimento e aprendizagem humana que podem funcionar como
propulsores ou inibidores dele. Estudar as relações em cada contexto e entre a
família e a escola constitui fonte importante de informação, na medida em que
permite identificar aspectos ou condições que geram conflitos e ruídos nas
comunicações e, consequentemente, nos padrões de colaboração entre eles

23

(DESSEM, 2007). Nesta direção, é importante observar como a escola e,
especificamente, os professores usam as experiências que os alunos têm em casa.
Dentro deste contexto se faz necessário entender qual a importância desta relação,
qual o intuito em aproximar os pais do ambiente escolar.
Oliveira (1999) alega que as reuniões de pais e mestres que acontecem nos
ambientes escolares, ou as destinadas à entrega de boletins, em que os assuntos
versam sobre comportamento e baixo rendimento escolar, acontecem de forma que
as pessoas envolvidas apenas legitimam relações sociais existentes, havendo, de
um lado, a cobrança dos professores e, do outro, o afastamento dos familiares.
Segundo Perez (2000) as reuniões funcionam como mecanismo de controle,
avaliação, comparação e julgamento do desempenho dos pais. No entanto, de
acordo com Cruz (1997), estes não percebem seu caráter de intimidação, nem
mesmo quando são repreendidos publicamente. Portanto, o fórum (reuniões)
instituído na escola para o encontro com as famílias não parece estar cumprindo sua
função. (RIBEIRO, 2007).
Polonia e Dessen (2005), observam que quando a família e a escola mantêm
boas relações, as condições para um melhor aprendizado e desenvolvimento da
criança podem ser maximizadas. Assim, pais e professores devem ser estimulados a
discutirem e buscarem estratégias conjuntas e específicas ao seu papel, que
resultem em novas opções e condições de ajuda mútua (LEITE; TASSONI, 2002).
É importante que a escola reconheça a colaboração dos pais na história e no
projeto escolar dos alunos, e auxilie as famílias a exercerem o seu papel na
educação, na evolução e no sucesso profissional dos filhos e, concomitantemente,
na transformação da sociedade. (POLONIA, 2005). Por exemplo, as escolas
poderiam oferecer aos pais informações e conceitos básicos sobre a evolução e
desenvolvimento dos seus filhos; treinar os pais para orientar e ensinar seus filhos,
sobre os conteúdos e conhecimentos acadêmicos; proporcionar momentos de trocas
de informações entre pais e professores, em reuniões estruturadas; realizar
atividades em conjunto, para avaliar a criança ou implementar programas de apoio
acadêmico ou social. (POLONIA, 2005).
Bronfrenbrenner (1999) enfatiza que os três principais sistemas que afetam a
criança em desenvolvimento são: a família, a escola e o ambiente externo a estes
dois contextos. De acordo com Laureau (1987), quando os professores consideram
os pais como parceiros, eles desenvolvem estratégias de acompanhamento e auxílio
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sistemático aos filhos, promovendo uma melhor interação entre os vários níveis
curriculares, o que possibilita, ao aluno, usar todo o seu potencial. E, ao contrário, se
os professores estabelecem um contato distante, rígido, baseado apenas no
conteúdo, os pais também adotam essa postura e percebem a relação com a escola
como um momento que gera ansiedade e frustração (LAUREAU, 1987).
Finalizando esta reflexão, a integração do ambiente escolar e familiar não é
uma tarefa fácil e não deve ser encarada de forma amadora ou idealizada. É urgente
que novas pesquisas sejam realizadas, gerando dados empíricos para que assim
seja feita a identificação de fatores que facilitam ou dificultam esta interação. Esta
perspectiva é compartilhada por vários pesquisadores que enfatizam a necessidade
de uma base empírica para influenciar e estruturar as políticas educacionais
voltadas à relação família e escola. Segundo Carvalho (2000) e Marques (2002),
hoje, impera mais o discurso que a articulação de dados relacionados à pesquisa,
particularmente no Brasil. (POLONIA e DESSEN, 2005).
2.4

GESTÃO ESCOLAR
A sociedade atual está marcada e orientada pela economia baseada no

conhecimento e pela tecnologia da informática e da comunicação, apresentando
intensa dinâmica social, relações e influências globalizadas que podem constituir-se
em possíveis oportunidades interessantes a todas as pessoas e sobretudo
organizações (LUCK, 2009). Assim, gerenciar organizações num mundo globalizado
e que respira mudanças (LE BOTERF, 2003), evidencia a necessidade de buscar
boas práticas de governança e de gestão para todas as organizações que queiram
se destacar e alcançar seus objetivos.
Quando refletimos a crescente atenção deste tema governança no âmbito da
gestão escolar, percebe-se que ela aponta para uma necessidade urgente de uma
maior integração entre os princípios, práticas e procedimentos que são inerentes as
ciências educacionais, as ciências da Educação e o planejamento das políticas
públicas (ALVES, 2012). Este autor comenta que o tema governança educacional
constitui-se na viabilidade futura para as organizações educacionais (ALVES, 2012).
Nas três últimas décadas, o termo administração escolar passa a ser trocada
por gestão escolar, porém, ambas as linguagens se moldam as práticas
organizativas da escola, e o que as diferencia é a tentativa de romper com o
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pensamento que a liga à administração escolar e às concepções da administração
de empresas (TEIXEIRA, 2011). É nas análises do campo da administração escolar
que Tavares (2004, p. 4), identifica o progressivo emprego da expressão gestão
escolar nos estudos da área, e de acordo com o autor, isso se divide em duas fases.
Na primeira nota-se uma crítica à utilização da Teoria Geral da Administração na
área educacional; na segunda nota-se que o termo ressurge da mesma teoria
(TEIXEIRA, 2011).
Analisando a gestão na educação pública, percebe-se que não é uma agenda
prioritária somente do Brasil, mas de todos os países que assumiram a obrigação de
elevar o padrão de vida de suas populações (GALVÃO; CAVALCANTE, 2012). É
urgente que se busque respostas para um futuro que exige enfrentamento da
pobreza, da construção da paz e garantia de direitos (UNESCO,2007). Desta forma,
quando olhamos para o universo da gestão na escola pública, percebemos diversas
questões/desafios, como a questão dos mecanismos de acesso dos diretores ao
cargo, a ação gerencial no desempenho dos alunos, a necessidade de formação
continuada aos gestores e a contribuição da liderança para garantir a participação
de todos no processo educativo. (GALVÃO; CAVALCANTE, 2012).
Na Lei de Diretrizes de Base (LDB) Lei 9.394/96 (BRASIl, 1996) e na
Constituição Federal (BRASIL,1988), sobressaem três aspectos fundamentais que
atingem

diretamente

o

processo

de

gestão

nas

instituições

escolares:

descentralização administrativa, participação da sociedade civil e autonomia
crescente dos sistemas e das escolas públicas (GALVÃO; CAVALCANTE, 2012), e
com essa concepção, rompe-se a cultura de que o cargo de diretor era considerado
de confiança do governo e tinha seu provimento concretizado por nomeação do
governador, em geral, a partir de indicações feitas pelo titular da Secretaria de
Educação ou pelas lideranças político-partidárias (MENDONÇA, 2001).
Na escola pública, o diretor não deve atuar isoladamente, e sim coordenar
diversas atividades, promover relações, criar uma convivência democrática para
subsidiar e potencializar a ação educativa, chamando a atenção para a
responsabilidade envolvida no processo, pois é na escola pública que estão milhares
de crianças e jovens, que em sua maioria economicamente menos favorecidos
(GALVÃO, 2007).
É reconhecido, quando refletimos sobre gestão escolar, que a competência
dos funcionários e profissionais impactam na qualidade da educação, pois oferecem
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aos seus alunos e a sociedade em geral, experiências educacionais formativas e
capazes de promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias ao enfrentamento das provocações e desafios vivenciados em um
mundo globalizado, tecnológico, orientado por um acervo cada vez maior e mais
complexo de informações e por uma busca de qualidade em todas as áreas de
atuação (LUCK, 2009).
Neste contexto, um desafio a ser assumido pelos profissionais, pelas escolas
e pelo sistema de ensino, é a necessidade de desenvolver continuamente a
competência profissional, pois essa se constitui em condição fundamental da
qualidade de ensino.
Luck (2009, p. 12) comenta que “nenhuma instituição escolar pode ser melhor
do que os profissionais que atuam nela, nem o ensino pode ser democrático, isto é,
de qualidade para todos, caso não se assente sobre padrões de qualidade e
competências profissionais básicas que sustentem essa qualidade”.
Refletindo mais a questão dos padrões de competências, todo profissional de
qualquer organização, desempenha um conjunto de funções, associadas entre si,
para cujo desempenho são necessários conhecimentos, habilidades e atitudes
exclusivos e articulados entre si (LUCK, 2009). A definição de padrões de
desempenho focados nas competências constitui em condição fundamental para
que os sistemas de ensino possam selecionar e recrutar os profissionais com
condições melhores para o seu desempenho, tal como é sua responsabilidade,
assim como orientar o contínuo desenvolvimento do exercício dessas competências
e realizar a sua avaliação para orientar o seu aprimoramento (LUCK, 2009).
A valorização e o aprimoramento do trabalho dos diretores escolares deve ser
um objetivo permanente dos planos de educação, pois a complexidade que cerca a
função gerencial requer a construção de políticas públicas que ofereçam condições
para o fortalecimento da formação inicial e continuada, bem como de articulações
que atinjam as escolas através de cursos, treinamentos, capacitações, subsidiandoas por meio de tecnologias, de recursos humanos e da ampliação do financiamento
através da SME (GALVÃO e SILVA, 2012).
Não é recomendada nem justificada a divisão de trabalho nas escolas, como
ocorre muitas vezes, delimitando-se para o diretor a responsabilidade administrativa
e para a equipe técnico-pedagógica a responsabilidade pedagógica, pois estes
profissionais são participantes da liderança pedagógica exercida pelo diretor, que
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exerce essa responsabilidade em regime de co-liderança. Como responsabilidade
ao diretor, compete zelar pela escola como um todo, tendo como foco de sua
atuação em todas as ações e em todos os momentos a aprendizagem e formação
dos alunos (LUCK, 2009).
Em nosso trabalho, estaremos analisando a gestão escolar dos gestores de
de cinco escolas que fazem parte do programa Transformando realidades: equidade
na educação.
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2.5

COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS
PÚBLICAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Refletindo a questão da escola, podemos perceber que existe uma espécie de

atividades/processos que precisam ser realizados e seguidos, seja na esfera pública
ou privada: Definições do projeto pedagógico, diretrizes administrativas, normas
gerais, atividades do corpo docente, calendário e outras medidas que fazem de um
espaço um local de aprendizagem.
O problema é que, mesmo seguindo esse manual e com bons profissionais,
muitas escolas públicas continuam patinando com problemas de evasão de alunos,
distorção entre idade e série, retenção, baixo rendimento escolar e até vandalismo.
Segundo dados da PNAD, no ano de 2017, 95,5% das crianças de 6 a 10
anos estavam nos anos inicias do fundamental, enquanto 85,6% das pessoas de 11
a 14 anos de idade frequentavam os anos finais. Nessa faixa etária, 1,3 milhão de
pessoas estavam atrasadas e 113 mil estavam fora da escola (IBGE, 2018). O
atraso e a evasão se acentuam na etapa do ensino médio, que idealmente deveria
ser cursada por pessoas de 15 a 17 anos (IBGE, 2018).
Reverter estes indicadores e buscar uma melhor gestão para que se mude
esta realidade são questões que devem ser refletidas e analisadas, buscando
opções de benchmarking que evidenciem boas práticas.
O desenvolvimento de ações em escolas públicas, por meio de parcerias
firmadas entre o setor público e o privado, com o objetivo declarado de melhorar a
qualidade do ensino pode ser uma boa saída, mas necessita ser compreendido
como parte de um conjunto de proposições que expressam os novos rumos tomados
pelas ações políticas educacionais na atualidade (MARIN e PENNA, 2012).
2.5.1 Projeto Equidade
A cidade de Curitiba, no ano de 2013 em seu Plano Plurianual estabeleceu a
área da Educação como uma das prioridades e fixou diretrizes e metas para a
gestão pública municipal, no período de 2014 – 2017, a partir da criação de
programas específicos. O Programa Curitiba Mais Educação era um desses
programas e contemplava o Projeto Gestão Educacional no qual estava inserido o
Projeto Equidade (PMC – Secretaria de educação, 2016).
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A Secretaria Municipal da Educação, iniciou um trabalho junto às escolas
priorizando um espaço de discussão e diálogo para planejar, implementar e avaliar
políticas educacionais para a Rede Municipal de Ensino (RME) de Curitiba com
vistas à construção da escola que os estudantes merecem (PMC – Secretaria
Municipal de educação, 2016). Reconhecendo que a heterogeneidade de ações
organiza o trabalho escolar e que há necessidade de unidade, foram eleitos os
princípios e pressupostos da ação educativa a fim de nortear as ações das escolas
da RME. Os princípios eleitos foram a democracia e a equidade, que desdobrados
remetem aos pressupostos da autonomia, do trabalho coletivo e da compreensão da
natureza do interesse público.
Implantado em 2015 com o objetivo de propiciar às escolas da Rede
Municipal de Ensino trajetórias mais equânimes, qualificando o atendimento e
contribuindo para a construção da boa escola, o projeto focou sua atenção para três
frentes de trabalho: a consolidação do princípio da equidade em todas as ações,
segmentos e espaços da escola e da SME; o investimento na formação continuada
dos(as) gestores(as) e professores(as); a formalização e acompanhamento
pedagógico das ações do Apoio Pedagógico. 1
Diante destes contextos, o projeto buscava dar uma melhor atenção as
escolas com rendimento muito baixo, e com problemas pontuais que evidenciassem
necessidade de capacitação dos gestores, falta de professores, falta de motivação e
falta de infraestrutura, buscando melhora-las, pois, estas variáveis poderiam estar
impactando no baixo rendimento do indicador IDEB.
O programa trouxe a possibilidade de capacitação dos diretores, pedagogos e
professores, e além desta capacitação, fez um acompanhamento para perceber os
avanços. Das 48 escolas participantes do programa em 2013, 41 conseguiram
avanços no indicador IDEB em 2016, evidenciando o sucesso do projeto.
2.5.2

Programa transformando realidades: Equidade na educação
No ano de 2017, finalizava as diretrizes e metas para a gestão pública na

educação, que ficou organizada no período de 2014 a 2017; para a Gestão 2017 2020, houve a criação da Coordenadoria de Equidade, Família e Rede de Proteção,
_______________
1
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com as Gerências de Direitos Humanos, Equidade e Rede de Proteção. Assim, a
Secretaria Municipal da Educação, a partir da análise e da avaliação dos dados
relativos às escolas municipais, aos educandos, as famílias e ao território, resinificou
os encaminhamentos e as metas propostas, tendo como intuito ampliar a discussão
acerca da educação como política social, refletindo sobre a relação entre a
educação e a garantia dos direitos humanos, o que implica na construção de
ambientes educativos e na proposição do fazer pedagógico, como iniciativas que
promovam o enfrentamento da violação de direitos humanos e permitam a vivência
desses direitos, independentemente das diferenças que marcam as trajetórias dos
educandos.
Segundo Sposati (2010), “O direito em ter diferenças reconhecidas é o que
constitui a equidade”. Diante dessa perspectiva, propõe-se a consolidação do
princípio da equidade nas unidades educacionais do município de Curitiba, por meio
de ações orientadas para a sustentabilidade, a coletividade, a afirmação
democrática, o respeito, o reconhecimento, a valorização da diversidade e a
construção de uma sociedade em que todos tenham seus direitos plenamente
reconhecidos, com consequente transformação de realidades. O desafio de garantir
a permanência e o domínio de habilidades escolares, em percursos exitosos, a
todos e a cada um dos educandos matriculados nas unidades educacionais impõe à
Secretaria Municipal da Educação a reflexão e a promoção de ações que afirmem o
princípio da equidade no cotidiano da comunidade escolar.
Arroyo (2011) destaca que “O primeiro conhecimento a que todo ser humano
tem direito é compreender-se no mundo, na sociedade, na história”. A partir da
análise e da avaliação dos dados relativos às escolas municipais, aos educandos, às
famílias e ao território, foi possível revisitar o Projeto Equidade na Educação (20132016) e ressignificar os encaminhamentos e as metas propostas. Considerando
esse contexto, foram acrescidas novas variáveis e, por meio de análise multivariada
de clusters, utilizando o método hierárquico de Ward, obteve-se, como resultado, o
agrupamento de 37 escolas para atendimento no Programa Transformando
Realidades: Equidade na Educação/2017. As variáveis são referentes aos processos
internos e externos do sistema escolar e correspondem à análise dos aspectos
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sociais, pedagógicos e financeiros. 2
As variáveis internas referem-se ao percurso de aprendizagem (resultados no
IDEB/2015 e Prova Brasil/2015), aos níveis de frequência, de abandono e de evasão
escolar (Ficha de Comunicação do Estudante Ausente − FICA − e Sistema Presença
do Programa Bolsa-Família – PBF 2016) e à Taxa de aprovação (Sistema de Gestão
Educacional − GED 2015/2016). Quanto às variáveis externas, em relação ao
entorno das escolas, foram considerados aspectos sociais e econômicos das
famílias e do território, tais como: o analfabetismo, a renda média domiciliar per
capita, a pobreza e a extrema pobreza (beneficiários do Programa Bolsa
Família/2016) e a violência vivenciada pelos educandos (Ficha de Notificação
Individual − Violência Interpessoal/Autoprovocada − SINAN/2016). Com o objetivo
de fortalecer a integração entre a educação infantil e o ensino fundamental e
assegurar ações equânimes, o Programa Transformando Realidades: Equidade na
Educação incorporou 37 unidades de educação infantil localizadas nos territórios
das escolas participantes do Programa.
Assim, pretende-se que a Rede Municipal de Ensino exerça plenamente seu
papel social, a fim de promover aos educandos possibilidades de construção e
ampliação do conhecimento, por meio de vivências que proporcionem o
questionamento crítico sobre a realidade social, entendendo-se como sujeitos de
conhecimento que podem pensar e intervir em sua realidade.
Assumir o princípio da equidade como um dos marcos da gestão da SME
significa incorporar, em todas as ações e espaços educacionais, o compromisso
com a prevenção, promoção, proteção, defesa e reparação de direitos, visando à
transformação da realidade na qual a escola está inserida.

Como apoio à

proposição da construção de ambientes e vivências equânimes, caberá à
comunidade escolar a elaboração e execução de um plano de ação que contemple a
singularidade do diagnóstico evidenciado no estudo das variáveis.
Com o objetivo de fortalecer a efetivação do referido plano e possibilitar ações
equânimes, a SME garante o repasse de recursos financeiros para o pagamento de
dois profissionais para cada escola participante do programa, ampliando assim a
equipe, para o exercício da função de apoio pedagógico (Projeto de Apoio
_______________
2
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Pedagógico – Equidade/2017). Esse profissional atende os estudantes que, pela
singularidade do percurso de desenvolvimento e da vulnerabilidade da trajetória de
aprendizagem, demandam a ampliação do tempo escolar como uma possibilidade
de garantir o resgate e a apropriação de saberes/conteúdos prioritários.

3

Outra ação é a destinação às unidades educacionais, o acréscimo de 5 a 10%
do valor do recurso financeiro do fundo rotativo, que deve ser utilizado para
aquisição de materiais didático-pedagógicos que reforcem o vínculo com a escola e
com a aprendizagem. Visando à garantia da excelência da atuação do professor do
Apoio Pedagógico e da equipe gestora das unidades do Programa, é oportunizada a
formação continuada em temáticas definidas de acordo com necessidades e
singularidades das unidades. Outra ação desenvolvida pelos (as) profissionais que
atuam na Coordenadoria de Equidade, Família e Rede de Proteção é o
assessoramento "in loco” com acompanhamento específico aos (às) profissionais
que atuam no Projeto de Apoio Pedagógico pela Gerência de Equidade.
De acordo com o descrito acima, a SME busca garantir o princípio da
equidade no atendimento às prioridades das escolas do Programa Transformando
Realidades: Equidade na Educação, alocando recursos financeiros, ampliando a
oferta do número de profissionais (dois profissionais de apoio por unidade) e
garantindo o acompanhamento, assessoramento e formação específica às equipes
das unidades educacionais participantes do Programa.
Diante dessa perspectiva, cada unidade educacional e seu coletivo têm o
dever de garantir condições de aprendizagem e práticas pedagógicas positivas que
visem ao acesso, à permanência e ao sucesso de seus estudantes. Assume-se,
portanto, o compromisso de que os resultados desse investimento coletivo serão
expressos por meio de indicadores, tais como: ampliação dos índices de acesso e
frequência, redução dos índices de abandono, evasão e reprovação, melhoria nos
índices de aprovação expressa por resultados da avaliação em provas de
conhecimento internas e externas (Avaliações da SME e Provas Nacionais).
Ao entender que cada família e cada educando possuem características
próprias e histórias de vida singulares, faz-se necessária uma visão ampliada das
experiências vividas pelos educandos em outros contextos. Esse entendimento
_______________
3
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coloca a família como partícipe das decisões da escola. Esse diálogo permite que
essa relação seja tecida e fortalecida, criando-se uma cultura de participação. O
dever da família com a escolaridade e a importância da sua presença no cotidiano
escolar está contemplado nas legislações. Segundo a LDB (BRASIL,1996), a
educação abrange todos os processos formativos que se desenvolvem na família.
Sendo assim, é de extrema importância a participação da família (respeitadas as
suas diferentes configurações) e/ou do responsável no acompanhamento da vida
escolar dos educandos. Diante dessa perspectiva, é que se propõe a parceria com o
Programa Comunidade Escola e o desenvolvimento de Projetos indicados pela
SME, que possibilitam a aproximação de toda a comunidade escolar em atividades
diversificadas, facilitando a interação e reforçando o vínculo entre comunidade e
escola. Além disso, estabelece uma relação dialética e dialógica de conquista, com o
fortalecimento da cultura de participação.
A integração do coletivo da unidade educacional com a família e/ou
responsável que, assim configurado, institui a Comunidade Escolar, permitirá uma
melhor definição de metas para o plano de ação da unidade. Essa relação
democrática

possibilitará

o

desenvolvimento

de

estratégias

mais

efetivas,

proporcionando a todos (as) os (as) educandos (as), foco de todo trabalho, a
apropriação do seu direito à educação e à aprendizagem. Efetiva-se, portanto, o
princípio da equidade na educação.4
Para representar o cenário das escolas do Programa, utilizou-se da análise
multivariada de clusters com o método hierárquico de Ward. A análise multivariada é
o conjunto de técnicas estatísticas que analisam concomitantemente todas as
variáveis de um conjunto de dados. A análise de clusters é um procedimento
estatístico multivariado que serve para identificar grupos homogêneos em um
conjunto de dados, com base na análise de todas as variáveis, ao mesmo tempo.
A definição das escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba para
inclusão no Programa Transformando Realidades: Equidade na Educação/2017 foi
efetivada por meio da seleção e coleta de informações referentes a três grandes
grupos de variáveis (financeiras, sociais e pedagógicas).5
_______________
4

5
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• Variáveis Financeiras: As variáveis financeiras compreendem: a taxa de
beneficiários do Programa Federal Bolsa-Família/2016, a taxa de beneficiários do
Programa Federal Bolsa Família com Baixa Frequência Escolar/2016 e a renda
média domiciliar per capita no entorno das escolas. Essas variáveis são
extremamente importantes para a garantia da educação de qualidade social e para o
estabelecimento da cultura dos direitos humanos.
• Variáveis Sociais: A influência de questões sociais no processo de ensinoaprendizagem foi considerada com base em três variáveis: analfabetismo no entorno
da escola, taxa de emissão de Ficha de Comunicação do Estudante Ausente (FICA)
e taxa de emissão das Notificações Obrigatórias por suspeita de violência
doméstica.
• Variáveis Pedagógicas: O grupo das variáveis pedagógicas inclui a análise
do desempenho da escola na avaliação diagnóstica de larga escala da Prova Brasil,
considerando como indicadores os índices de proficiência em Língua Portuguesa e
Matemática, bem como os resultados da aprovação dos estudantes nos anos de
2015 e 2016. Segundo o MEC - Brasil, esses indicadores subsidiam o cálculo do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). As análises dessas
variáveis balizam as reflexões no coletivo das escolas, para a garantia do direito à
aprendizagem.

3 METODOLOGIA

Observando a questão da Metodologia de Pesquisa, este trabalho é
classificado como um estudo de caso, que é considerado um tipo de análise
qualitativa (GOODE, 1969) e tem tido um uso extensivo na pesquisa social, além de
ser usado para a elaboração de teses e dissertações (BRESSAN, 2000). Também
são bastante utilizados por oferecer mecanismos de exploração e análise de
unidades sociais complexas, onde envolvem grande gama de variáveis interrelacionadas, sobretudo nos casos em que existe certa dificuldade em estabelecer
clara separação entre a unidade de interesse para o estudo e o contexto no qual
essa unidade se encontra inserida (YIN, 2009).
Quando se analisa determinado caso em particular, considera-se que seja
sempre específico e não geral. O caso é um sistema, constitui-se em um conjunto
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delimitado de partes que atua de certo modo padronizado e exerce determinada
função (STAKE, 1998).

Na metodologia do projeto de dissertação serão apresentados:

a) Delineamento ou design da pesquisa: Partindo do referencial teórico
apresentado, do problema de pesquisa e das perguntas de pesquisa, parte-se
para a descrição do delineamento da pesquisa. Dada a natureza do problema
de pesquisa, é de natureza qualitativo-descritiva, não experimental, de corte
transversal de múlticasos, pois o estudo multicasos possibilita levantar
evidências relevantes e de maior confiabilidade se comparado aos estudos de
casos únicos (YIN, 2001).
b) Métodos e técnicas de coleta e análise dos dados: Neste contexto, as
evidencias desta dissertação serão detalhadas através do documento
“Transformando realidades: equidade na educação - Referenciais para
práticas equânimes 2017”, e de entrevistas com os Diretores, vice-diretores e
pedagogos responsáveis pelo programa Transformando Realidades nas cinco
escolas pesquisadas.
c) Contexto da pesquisa: O programa Transformando Realidades foi planejado
para abranger a partir do ano de 2017, gradativamente, 5.267 crianças de 37
centros municipais de educação infantil. A partir de 2018, elas se somam às
37 escolas para onde, mais tarde, serão transferidas. Nas escolas –
distribuídas nas regiões do Boa Vista, Matriz, Portão, Pinheirinho, Bairro
Novo, Tatuquara, CIC e Cajuru – também serão beneficiados 21.113
estudantes. A pesquisa foi aplicada em cinco escolas que integram este
programa, tornando a pesquisa factível de ser finalizada no prazo e com
melhor qualidade; nestas escolas, foi entrevistado os diretores, vice-diretores
e pedagogos envolvidos no programa, além do documento “Referenciais para
práticas equânimes 2017”, fornecido pela Secretaria de Educação de Curitiba.

A. ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA

O problema de pesquisa é delineado a partir da seguinte questão orientadora:
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A governança do programa “Transformando Realidades: Equidade na Educação”
junto as escolas municipais, e a interação entre a gestão escolar e a comunidade
podem influenciar de maneira sustentável na melhoria dos indicadores das
Avaliações Educacionais?

i. Perguntas ou Hipóteses de Pesquisa

Como objetivo geral, a partir da especificação do problema: Analisar as principais
ações desenvolvidas no Programa Transformando Realidades: Equidade na
Educação, e como estas ações impactaram a qualidade da educação das escolas
públicas de Curitiba através da Gestão Escolar, da participação da família e
comunidade e da secretaria de educação.
Diante da problemática geral, se faz necessário buscar um entendimento mais
aprofundado de especificidades muito importantes para responder o problema de
pesquisa.
Das especificidades dos objetivos específicos, buscamos um olhar mais
aprofundado para entender se a participação da família, as competências dos
diretores e a coordenação da secretaria Municipal de educação podem impactar na
qualidade de ensino.

Diante destes fatos, desdobram-se os objetivos específicos a seguir:

1. Identificar ações que ampliam a participação das famílias na vida escolar dos
filhos.
2. Analisar a gestão escolar através dos gestores responsáveis pelas escolas
pesquisadas.
3. Analisar o papel da Secretaria Municipal de Educação como promotora da
melhoria de gestão nas escolas mais vulneráveis da Rede Municipal através
de ações de supervisão/orientação.

ii. Definição das Categorias Analíticas ou Variáveis
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Neste item, as categorias de análise constituem as “variáveis” dos estudos
qualitativos, e citando o autor Creswell (2007, p. 106), “Uma variável refere-se a uma
característica ou a um atributo de uma pessoa ou organização, pode ser mensurada
ou observada e varia entre as pessoas ou as organizações que estão sendo
estudadas”.
Neste contexto, a pesquisa traz as seguintes Categorias de Analises:
1. Ações que ampliam a participação das Famílias e Comunidade:
2. Participação das famílias e comunidade.
3. Gestão educacional.
4. Ações de Políticas Públicas e supervisão/orientação pela Secretaria
Municipal de Educação.

B.

DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA
Partindo do referencial teórico apresentado, do problema de pesquisa e das

perguntas de pesquisa, parte-se para a descrição do delineamento da pesquisa.
Dada a natureza do problema de pesquisa, é de natureza qualitativo-descritiva, não
experimental, de corte transversal de multicasos, pois o estudo multicasos possibilita
levantar evidências relevantes e de maior confiabilidade se comparado aos estudos
de casos únicos (YIN, 2009).

i. Critérios de Escolha do Caso

A pesquisa foi aplicada em cinco escolas impactadas pelo Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação da Secretaria de Educação de
Curitiba. Analisando melhor o programa, percebemos que para a Gestão 2017 2020, houve a criação da Coordenadoria de Equidade, Família e Rede de Proteção,
com as Gerências de Direitos Humanos, Equidade e Rede de Proteção; assim, a
Secretaria Municipal da Educação, a partir da análise e da avaliação dos dados
relativos às escolas municipais, aos educandos, as famílias e ao território,
ressignificou os encaminhamentos e as metas propostas.
Considerando esse contexto, os responsáveis pelo programa Transformando
Realidades estudaram as variáveis sociais, financeiras e pedagógicas e, por meio do
Método Hierárquico (Ward) - Clusters de Análise Multivariada, obteve-se como
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resultado o agrupamento de 37 escolas para atendimento no Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação. Estas 37 escolas contemplam 8
regionais na cidade de Curitiba. Para a pesquisa deste trabalho, foram selecionadas
5 escolas dentro das 8 regionais. A indicação das escolas foi realizada pela própria
secretaria de educação no ato de autorização da realização da pesquisa. A seguir as
escolas:
✓ Escola Municipal Ayrton Senna da Silva - Núcleo Regional de
Educação do Cajuru
✓ Escola Municipal Nansyr Cecato Cavichiolo - Núcleo Regional de
Educação Portão
✓ Escola Municipal Vila Torres - Núcleo Regional de Educação da Matriz
✓ Escola Municipal Cecilia Maria Westphalen - Núcleo Regional de
Educação Bairro Novo
✓ Escola Municipal Pilarzinho - Núcleo Regional de Educação Boa Vista
Nestas escolas, buscou-se através de entrevistas com os diretores, vicediretores e equipe pedagógica envolvidas no Programa Transformando realidades,
evidencias que comprovem a qualidade e a governança da educação nestas escolas
impactadas pelo programa. (Indicadores de evasão, retenção, IDEB, etc.).

ii. Delineamento e Etapas da Pesquisa
Optou-se neste trabalho de dissertação pelo instrumento de coleta de dados
através de entrevistas com os diretores, vice-diretores e pedagogos envolvidos no
Programa Transformando Realidades: Equidade na Educação.
Primeiramente entramos em contato com a Secretaria Municipal de
Educação, para pedir autorização para estar efetivando as entrevistas nas escolas
selecionadas; após a autorização pronta e de posse da mesma, entramos em
contato com as escolas elencadas, agendando as entrevistas; em seguida, com os
agendamentos, efetivamos as entrevistas empiricamente nas escolas. As visitas
empíricas nas escolas aconteceram entre os dias treze de novembro e dia vinte e
oito de novembro do ano de 2018, conforme especificado na coleta de dados

iii.

Procedimentos de Coleta de Dados
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Com um roteiro de entrevista com 17 questões, elaborado e evidenciado no anexo
G, e tendo como foco os 3 objetivos específicos deste trabalho, efetivamos visita
empírica nas cinco escolas selecionadas.
No que se refere as entrevistas, é uma das fontes de dados mais importantes para o
estudo de caso, apesar de haver uma associação usual entre a entrevista e
metodologia de 'survey' (YIN, 2009). Optou-se pela entrevista de Natureza AbertaFechada, onde o investigador pode solicitar aos respondentes-chave a apresentação
de fatos e de suas opiniões a eles relacionados. As entrevistas foram aplicadas para
os

diretores,

vice-diretores

e

equipe

pedagógica

envolvida

no

Programa

Transformando Realidades: Equidade na Educação.
A visita e entrevista a escola Municipal Maria Cecilia Westphalen, ocorreu no
dia 13 de novembro de 2018, quando o pesquisador foi recebido pela diretora da
instituição. A conversa se estendeu das nove horas da manhã até as onze e
quarenta e cinco da manhã, e foi autorizada a gravação da entrevista; após a
entrevista, foi efetivada a transcrição da gravação e posterior análise do conteúdo.
A visita e entrevista a escola Municipal Ayrton Senna da Silva, ocorreu no dia
20 de novembro de 2018, quando o pesquisador foi recebido pela diretora da
instituição. A conversa se estendeu das quatorze e trinta horas até as dezesseis e
trinta horas da tarde, e foi autorizada a gravação da entrevista; após a entrevista, foi
efetivada a transcrição da gravação e posterior análise do conteúdo.
A visita e entrevista a escola Municipal Cecato Cavichiolo, ocorreu no dia 21
de novembro de 2018, quando o pesquisador foi recebidopela diretora da instituição.
A conversa se estendeu das quatorze e trinta horas até as dezesseis e trinta horas
da tarde, e foi autorizada a gravação da entrevista; após a entrevista, foi efetivado
transcrição da gravação e posterior análise do conteúdo.
A visita e entrevista a Escola Municipal Pilarzinho, ocorreu no dia 28 de
novembro de 2018, quando o pesquisador foi recebidopela diretora e Pedagoga
responsável pelo programa na instituição. A conversa se estendeu das nove horas
da manhã até as dez e trinta horas, e foi autorizada a gravação da entrevista; após a
entrevista, foi efetivado transcrição da gravação e posterior análise do conteúdo.
A visita e entrevista a Escola Municipal Vila Torres, ocorreu no dia 19 de
novembro de 2018, quando o pesquisador foi recebido pelos Pedagogos
responsáveis pelo programa na instituição. A conversa se estendeu das quatorze e
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trinta horas até as quinze e trinta horas, e foi autorizada a gravação da entrevista;
após a entrevista, foi efetivado transcrição da gravação e posterior análise do
conteúdo.

iv. Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados

A última etapa da pesquisa em estudo de caso é a análise. A análise
consiste em examinar, categorizar, tabular e recombinar os elementos, mantendo o
modelo conceitual e as proposições iniciais do estudo como referencias (BORGES,
HOPPEN E LUCE, 2009, p. 886).
Após as entrevistas nas escolas, foi realizado a transcrição de todas as
conversas com os atores responsáveis pelo Programa Transformando Realidades:
equidade na Educação nas escolas, com um total de vinte e duas páginas de
transcrição para serem analisadas; optou-se em buscar em cada roteiro de
entrevista dentro de cada um dos objetivos específicos. As análises foram
analisadas dentro de cada uma das categorias de análises: Ações que ampliam a
participação das Famílias e Comunidade, Participação das famílias e comunidade,
Gestão educacional, Ações de Políticas Públicas e supervisão/orientação pela
Secretaria Municipal de Educação.

Para revelar os resultados da questão norteadora desta dissertação: A
governança do programa “Transformando Realidades: Equidade na Educação”
junto as escolas, e a interação entre a gestão escolar e a comunidade podem
influenciar de maneira sustentável na melhoria dos indicadores das Avaliações
Educacionais?

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS ESCOLAS
Para um melhor entendimento sobre os casos analisados, será feito uma
breve contextualização para cada uma das escolas pesquisadas.
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4.1.1 Contextualização da Professora Cecilia Maria Westphalen
A escola situa-se na rua Dom Geraldo Micheletto Pellanda, 150 – Sitio
Cercado, na regional Bairro Novo, na parte sul da cidade.
Figura 1 – Localização Escola Municipal Maria Westephalen

Fonte – Adaptado Google.Maps

A Escola Municipal Municipal Maria Westephalen integra o programa
Transformando Realidades desde o ano de 2013, e está localizada dentro da
Regional Bairro Novo, numa comunidade carente, onde o problema do tráfico de
drogas ainda persiste, e o desafio dos gestores da instituição é garantir a
permanência e o aprendizado dos alunos na escola.
A diretora atua na escola há treze anos, fato que faz com que a gestão frente
aos professores e a comunidade seja mais eficiente, pois ela conhece bem todos os
pontos fortes e fracos. A continuidade do trabalho impacta de forma positiva no
alcance dos objetivos da escola. Um destes objetivos de atuação da diretora
consiste em diminuir a evasão dos alunos.
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A parceria e vínculo com os pais dos alunos e a comunidade é muito forte,
fato que impactou na diminuição do vandalismo na escola e também na
aprendizagem dos alunos que estudam nos anos iniciais; somando-se a este fato, a
entrada da escola no Programa Transformando Realidades: Equidade na Educação,
fez com que a retenção e aprendizagem dos alunos obtivessem crescimento,
impactando positivamente nos indicadores.
Quanto aos indicadores da escola, o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) teve um crescimento significativo, pois no ano de 2013 foi de 4,0,
crescendo no ano de 2015 para 5,0 e no ano de 2017 chegando a 5,6 (INEP, 2017).
Mesmo não alcançando a meta do IDEB estipulada pela secretaria de Educação
para a escola (5,7), o avanço é perceptível, e evidencia o sucesso do Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação, que atua na escola desde o ano
de 2013.
Quadro 1 - Quadro Comparativo do IDEB da Escola Professora Cecilia Maria Westphalen
ANO
INDICADOR
DESCRIÇÃO E COMENTÁRIO

2017

2015

APRENDIZADO

5,72

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,97

Quanto maior o valor, maior a aprovação

IDEB

5,6

Meta para a escola 5,7

IDEB

5,4

Meta 5,4

APRENDIZADO

5,64

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,95

Quanto maior o valor, maior a aprovação

IDEB
2013

4,6

Meta 5,1

APRENDIZADO

4,93

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,94

Quanto maior o valor, maior a aprovação

FONTE: https://www.qedu.org.br/escola/237624-emeief-professora-cecilia-maria-westphalen/ideb

4.1.3 Contextualização da escola Municipal Ayrton Senna da Silva
Situada na rua Antônio Moreira Lopes, cuja região está localizada no bairro
Cajuru e da regional Cajuru na cidade de Curitiba, a Escola Ayrton Senna da Silva
encontra-se em meio a um bairro muito carente, no qual muitos de seus moradores
trabalham com reciclagem de lixo e os problemas com usuários de drogas ilícitas
são recorrentes.
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Figura 2 – Localização da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva

Fonte: Adaptado Google.Maps

A diretora, vice-diretora e os pedagogos, se empenham em buscar uma
parceria com os pais dos alunos e com a comunidade, e por esta razão, estão
sempre presentes no portão da escola na chegada dos alunos, momento em que
conseguem conversar com os pais, ou os responsáveis que veem trazer seus filhos
para estudar. Este fato ajudou muito na diminuição da evasão escolar, e
consequentemente na aprendizagem dos alunos.
Quanto aos indicadores da escola, o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB), que no ano de 2013 foi de 5,4, se manteve no ano de 2015 com 5,4 e
no ano de 2017 baixou para 5,3; a meta do IDEB estipulada pela secretaria de
Educação para a escola no ano de 2017 era de 5,8. A escola faz parte do programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação, desde o ano de 2014,
conseguindo alcançar muitas vitórias, sobretudo no tocante a evasão de alunos e a
aprendizagem destes, mas ainda existem desafios para melhorar as fragilidades da
escola.

ANO

Quadro 2 - Quadro Comparativo do IDEB da escola Ayrton Senna da Silva
INDICADOR
DESCRIÇÃO E COMENTÁRIO
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2017

2015

2013

APRENDIZADO

5,60

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,95

Quanto maior o valor, maior a aprovação

IDEB

5,3

Meta para a escola 5,8

IDEB

5,3

Meta 5,6

APRENDIZADO

5,73

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,96

Quanto maior o valor, maior a aprovação

IDEB

5,5

Meta 5,3

APRENDIZADO

5,83

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,94

Quanto maior o valor, maior a aprovação

FONTE: https://www.qedu.org.br/escola/237828-emeief-ayrton-senna-da-silva/ideb

41.2 Contextualização da escola Municipal Nancyr Cecato Cavichiolo
Situada na rua Francisco Parolin, região localizada no bairro do Parolin que
faz parte da regional do Portão, região mais central da cidade de Curitiba, a escola
Municipal Nansyr Cecato Cavichiolo fica numa comunidade predominantemente
carente, onde a maioria de seus moradores trabalham como coletores de lixo para
reciclagem com seus carrinhos, e também com muitos dependentes químicos
(usuários de drogas ilícitas).
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Figura 3 – Localização Escola Municipal Nancyr Cecato Cavichiolo

Fonte: Adaptado Google Maps.

A diretora da escola está na instituição há vários anos, e trabalha
incansavelmente para atingir os objetivos de retenção e aprendizagem dos alunos.
Como trabalha há vários anos na escola, desenvolveu um relacionamento muito
próximo aos pais dos alunos e da comunidade, e este fato impactou positivamente
na evasão dos alunos, que diminuiu muito, e com a entrada do Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação, desde o ano de 2013,
praticamente zerou a evasão, pois o programa veio de encontro com a realidade da
escola, alcançando resultados positivos.
Quanto aos indicadores da escola, o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB), no ano de 2013 foi de 4,5, passando no ano de 2015 para 5,4 e no
ano de 2017 chegou a 5,7; a meta do IDEB estipulada pela secretaria de Educação
para a escola no ano de 2017 era de 5,0. A escola faz parte do programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação, desde o ano de 2013, e o
avanço é evidente no tocante ao indicador IDEB, evidenciando o sucesso da gestão
da escola com o apoio do programa Transformado Realidades.
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ANO

2017

2015

2013

Quadro 3 - Quadro Comparativo do IDEB da escola Nancyr Cecato Cavichiolo
INDICADOR
DESCRIÇÃO E COMENTÁRIO
APRENDIZADO

6,06

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,95

Quanto maior o valor, maior a aprovação

IDEB

5,7

Meta para a escola 5,0

IDEB

5,4

Meta para escola 4,8

APRENDIZADO

5,58

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,99

Quanto maior o valor, maior a aprovação

IDEB

4,5

APRENDIZADO

4,76

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,94

Quanto maior o valor, maior a aprovação

-

FONTE: https://www.qedu.org.br/escola/271696-escola-municipal-professora-nansyr-cecatocavichiolo-educacao-infantil-e-ensino-fundamental/ideb

4.1.3 Contextualização da escola Municipal Pilarzinho
Situada na rua Antônio Petruzziello, região localizada no bairro do Pilarzinho
que faz parte da regional Boa Vista da cidade de Curitiba, a escola Municipal
Pilarzinho fica numa comunidade predominantemente carente, com problemas de
depredações e vandalismos na escola.
Figura 4 – Localização Escola Municipal Pilarzinho
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Fonte: Adaptado Google.Maps

A diretora, a vice-diretora e uma das pedagogas, a exemplo das outras
escolas, também estão na instituição há vários anos, e trabalham de maneira bem
séria para atingir os objetivos de retenção e aprendizagem dos alunos. Como a
equipe de gestão trabalha há vários anos na escola, desenvolveram um
relacionamento muito próximo aos pais dos alunos e da comunidade, e este fato,
aliado ao trabalho pedagógico e principalmente com a ajuda do Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação, desde o ano de 2013, impactou
positivamente nos números da escola.
Com o apoio do programa somado ao comprometimento da equipe de
profissionais, os indicadores da instituição foram muito elevados, e fizeram o IDEB
da unidade saltar de 3,8 (2013) para 4,7 em (2015) e para 6,4 (2017) sendo que a
meta da Secretaria de Educação para a escola para o ano de 2017 era de 4,4
(INEP, 2017). Com crescimento de 1,7 pontos, a escola Pilarzinho teve o maior
crescimento de IDEB entre as unidades da rede municipal.
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ANO

2017

2015

2013

Quadro 4 - Quadro Comparativo do IDEB da escola Pilarzinho
INDICADOR
DESCRIÇÃO E COMENTÁRIO
APRENDIZADO

6,65

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,97

Quanto maior o valor, maior a aprovação

IDEB

6,4

Meta para a escola 4,4

IDEB

4,7

Meta 4,1

APRENDIZADO

4,87

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,97

Quanto maior o valor, maior a aprovação

IDEB

3,8

-

APRENDIZADO

4,67

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,82

Quanto maior o valor, maior a aprovação

FONTE: https://www.qedu.org.br/escola/271465-escola-municipal-pilarzinho--educacao-infantil-eensino-fundamental/ideb

A melhora no desempenho dos estudantes é fruto de um trabalho integrado e
intensivo de profissionais, estudantes e famílias, mesmo diante de tantos desafios
que o bairro e comunidade enfrentam como violência e pobreza.
Quanto ao acompanhamento por parte da Secretaria Municipal de Educação,
ela busca informações sobre o andamento dos alunos envolvidos no programa,
através de relatórios, planilhas, e os representantes do Núcleo de Educação vem até
a escola duas vezes por ano, onde escutam, percebem os problemas e resultados
da escola; eles percebem o bom trabalho da gestão, mas não conseguem ajudar
com as demandas e necessidades que poderiam melhorar muito mais os
indicadores da escola, que faz parte do programa.

4.1.4 Contextualização da escola Municipal Vila Torres
Localizada em parte no Prado Velho e Rebouças, na rua Chile, bem próximo
ao centro da cidade, o bairro faz parte da regional Matriz, que compreende os
bairros Centro, Centro Cívico, Batel, Bigorrilho, Mercês, São Francisco, Bom Retiro,
Ahu, Juvevê, Cabral, Hugo Lange, Jardim Social, Alto da XV, Alto da Glória, Cristo
Rei, Jardim Botânico, Prado Velho e Rebouças.
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Figura 5 – Localização Escola Municipal Vila Torres

Fonte: Adaptado Google.Maps

Situado na região mais central da cidade de Curitiba, a escola Municipal Vila
Torres fica numa comunidade predominantemente carente e com diversas
dificuldades e adversidades, e abriga cerca de seis mil pessoas e mais de 2 mil
famílias que na maioria dos casos garantem sua renda por meio da reciclagem.
A gestão da escola trabalha de maneira séria e focada, para atingir os
objetivos de retenção e aprendizagem dos alunos. Como muitos dos profissionais e
gestão trabalham há vários anos na escola, desenvolveram um relacionamento
muito próximo aos pais dos alunos e da comunidade, e este fato impactou
positivamente na evasão dos alunos, que diminuiu muito, sobretudo com a entrada
do Programa Transformando Realidades: Equidade na Educação, desde o ano de
2013, pois o programa veio de encontro com a realidade da escola, e isso foi muito
positivo.
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Quanto aos indicadores da escola, o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB), no ano de 2013 foi de 5,25, passando no ano de 2015 para 5,5 e no
ano de 2017 chegando a 6,0 (INEP, 2017); a meta do IDEB estipulada pela
secretaria de Educação para a escola no ano de 2017 era de 5,6 evidenciando o
sucesso da gestão da escola com o apoio do programa Transformado Realidades.
Quadro 5 - Quadro Comparativo do IDEB da escola Vila Torres
INDICADOR
DESCRIÇÃO E COMENTÁRIO

ANO

2017

2015

2013

APRENDIZADO

6,06

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,99

Quanto maior o valor, maior a aprovação

IDEB

6,0

Meta para a escola 5,6

IDEB

5,3

Meta 5,4

APRENDIZADO

5,5

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,96

Quanto maior o valor, maior a aprovação

IDEB

5,1

APRENDIZADO

5,96

Quanto maior a nota, maior o aprendizado

FLUXO

0,90

Quanto maior o valor, maior a aprovação

-

FONTE: https://www.qedu.org.br/escola/213633-emeief-vila-torres/ideb

Com relação ao acompanhamento da Secretaria da Educação de Curitiba, ela
busca planilhas e relatórios da escola, e também realiza reuniões com os
pedagogos, que falam sobre os alunos envolvidos no programa, percebendo a
evolução ou não destes alunos, e discutindo sobre quais as possibilidades de
melhorias.

1.2

A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA VIDA ESCOLAR DOS FILHOS
A permanência do aluno na escola sofre algumas influências externas, de

maneira positiva e negativa, e uma das positivas de muito peso é o suporte familiar.
A influência do suporte da família acaba impactando nos indicadores de evasão e
também na repetência escolar, evidenciando a importância desta aproximação entre
a escola e as famílias (BRUGIM; SCHROEDER, 2014). O dever da família com a
escolaridade e a importância da sua presença no cotidiano escolar está
contemplado nas legislações. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) no 9394/96, a educação abrange todos os processos formativos que
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se desenvolvem na família. Assim como, a Constituição Federal, em seu artigo 205,
institui ao Estado e à família o dever com a educação, assegurando ao estudante a
permanência e a continuidade do estudo.
Analisando os dados coletados através da entrevista nas cinco escolas
participantes deste trabalho, os atores responsáveis pelas respostas relataram
ações que ampliaram a participação das famílias na vida escolar dos filhos, as quais
serão descritas a seguir.
1.2.1 Reunião com os pais e Associação de Pais e Mestres
Os pais são sempre convidados a participarem das decisões sobre o
cronograma semanal, mensal, semestral e anual, onde opinam e contribuem no
cronograma, e também nos assuntos relacionados com a infraestrutura, ambiente, e
as possíveis mudanças que devem acontecer na escola para melhorar a
aprendizagem e qualidade para os alunos. Depois destas reuniões é realizado um
plano de ação para as atividades, evidenciando a participação dos pais na
governança das escolas.
Os alunos inseridos no Programa Transformando Realidades: Equidade na
Educação, tem aulas diárias no contra turno, visando melhorar a questão das notas
e os saberes em Português, Leitura e Matemática; esta ação tem uma melhor
eficácia com a compreensão e interação dos pais, porque estes ajudam na
condução das tarefas de casa, e na conscientização de que as faltas podem
atrapalhar o rendimento futuro. Neste sentido, são realizadas reuniões semanais, e
quando houver necessidade, reuniões diárias com os pais destes alunos (separados
em pequenos grupos), onde são repassadas as principais dificuldades e conquistas,
buscando uma melhor interação e comprometimento de toda a família.
Os agendamentos com os familiares dos alunos que eventualmente tenham
algum problema (Frequência, aprendizagem, disciplina), é feito através das agendas
dos alunos, e neste sentido, é feito um trabalho muito focado nos alunos,
conscientizando-os da necessidade de fazer os pais lerem diariamente as agendas
escolares, mas a eficiência desta ação nem sempre surte efeito. Assim, a Escola
Municipal Pilarzinho, por exemplo, buscou solucionar este problema realizando um
concurso, fazendo com que os alunos com mais assinaturas dos pais na leitura dos
recados da agenda (e consequentemente visita dos pais na escola), teriam um
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determinado prêmio simbólico perante os outros alunos da escola; esta ação deu
certo, mas a gestão percebeu que a questão dos agendamentos teria sempre alguns
problemas, pois os mesmos não conseguiam estar presentes nos horários
especificados e acordados, ou seja, muitas famílias não conseguem estar presentes
quando são agendados horários específicos. Diante desta problemática, a gestão
das escolas pesquisadas, além das horas agendadas para atender as famílias e os
pais dos alunos, quando alguém da família, ou os pais comparecem na escola para
conversar sem agendamento, existe sempre alguém para atendê-los; existe uma
equipe (uma pedagoga, diretora, vice-diretora e uma articuladora) que atende os
pais, independente se foi uma convocação ou não. Esta ação contemplou todas as
escolas participantes da pesquisa.
Na análise, percebemos que semanalmente é feito uma reunião com os pais
pela direção de todas as escolas participantes da pesquisa, visando explicar aos
mesmos sobre a importância deles no processo de capacitação dos filhos, e também
é focado a questão das faltas dos alunos, que é algo que pode prejudicar todo o
processo de aprendizagem.
1.2.2

Parcerias com a Rede de Proteção, CRAS, Conselho Tutelar e Unidades
de saúde.
Mesmo buscando um relacionamento mais efetivo com os pais, foi percebido

na análise que inúmeros alunos tinham problemas com frequência, e faltavam toda a
semana, fato que prejudicava a aprendizagem e vínculo com os professores, e
impactava na evasão.
Para os pais que não se envolviam com a escola, que não respondiam aos
informes da agenda escolar dos filhos, que não participavam de nenhuma reunião,
impactando diretamente na evasão escolar dos filhos, as escolas encontraram a
seguinte possibilidade:
Buscando uma forma de conscientizar estes pais, existe uma diretriz no
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 13.068, de 10 de junho de 2008), que
se um aluno estiver com mais de vinte por cento de faltas injustificadas, os pais são
obrigados a prestar contas do que está acontecendo com o aluno; caso isso não
ocorra, a escola deverá encaminhar o caso a rede de proteção para que este órgão
entre em contato com a família; caso seja constatado algum problema mais sério, o
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caso é encaminhado para o conselho tutelar, que tomará as medidas cabíveis. Na
escola Nansyr Cecato Cavichiolo, por exemplo, a direção buscou compreender o
que realmente estava acontecendo com os alunos que estavam faltando, e soube
que muitos alunos que estudavam em tempo parcial (Ou pela manhã ou pela tarde),
não frequentavam as aulas porque seus pais não tinham com quem deixar as
crianças no período em que retornavam da escola, ou seja, a aluno atuava como
cuidador dos seus irmãos mais novos. Os pais, em sua maioria trabalhavam como
carrinheiros na reciclagem de lixo, e tinham de sair bem cedo para fazer as coletas.
“Em visitas pessoais as famílias dos alunos, percebia-se que muitos alunos
faltavam as aulas para trabalhar com os pais, que em sua maioria são
carrinheiros que trabalham na reciclagem, e como estes pais não tinham
como deixar seus filhos ou levarem para as escolas, os alunos faltavam
muito, a escola ia de encontro aos pais, conversava, e quando percebia que
estas crianças estavam em perigo (em sua maioria os pais são
dependentes químicos), a unidade de Rede de Proteção era acionada”.
(Entrevistado da Escola Municipal Nansyr Cecato Cavichiolo)

Esta ação foi importante, pois os pais da comunidade souberam destas ações
e tinham receio, pois envolvia leis específicas que poderiam impactar neles mesmos.
As crianças que eventualmente tenham evidências de problemas com violência de
qualquer natureza, a Rede de Proteção e o CRAS são acionados através do pedido
da escola, e conforme a seriedade do caso, algumas crianças são enviadas
posteriormente para o Conselho Tutelar”. (Entrevistado da Escola Municipal Nansyr
Cecato Cavichiolo). Esta parceria da rede de proteção, o CRAS e o Conselho Tutelar
foi positiva no sentido da diminuição da evasão escolar, e melhora na aprendizagem
dos alunos, fato percebido “em todas as escolas participantes da pesquisa”.
Outra parceria que impactou de forma positiva na evasão e aprendizagem dos
alunos foi com as Unidades de Saúde; quando os pais necessitavam de alguma
consulta específica, ou urgente, a escola intercede, conseguindo consulta na
unidade de saúde da comunidade, estas ações aproximaram a escola com os pais
dos alunos e consequentemente com a comunidade, fazendo o relacionamento de
vínculo entre estes atores aumentar e impactar nos indicadores da escola.
1.2.3 Reuniões semestrais com juízes da vara da família
Com o intuito de buscar melhor conscientização dos pais, e aproximar mais
as famílias da escola, na pesquisa, foi encontrado nas cinco escolas pesquisadas, a
ação de trazer um representante ligado a vara de família, onde é realizado uma
reunião sempre no início do semestre onde os pais são informados sobre a questão
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das faltas não justificadas, sobre a parceria da rede de proteção e do conselho
tutelar. Desde que foi implantado esta ação por parte das escolas a frequência dos
alunos melhorou, pois, os pais evitam de não justificar ou informar quando algo está
ocorrendo de maneira mais problemática com seus filhos; a comunidade é bem
carente.
1.2.4 Projeto ELO
A escola Professora Cecília Maria Westphalen desenvolveu o Projeto ELO,
que tem como objetivo melhorar a relação entre a família. Este projeto visa a
trabalhar um momento entre os pais e os filhos, onde os pais ficam numa sala e os
filhos em outra, e são trabalhadas questões familiares sobre perdão, a importância
dos pais na formação emocional dos filhos, proteção, carinho, responsabilidade e
outras questões de cunho familiar. Após os assuntos serem trabalhados com os pais
e os filhos em separado, todos são reunidos, e a emoção sempre fala mais alto, pois
os conflitos são abordados e trabalhados, impactando de forma positiva na relação
entre família, e consequentemente, o vínculo com a escola e professores melhora
bastante, melhorando os indicadores da escola.
1.2.5 Feira de mostra de trabalho
Buscando melhorar o vínculo dos pais com a escola, na pesquisa, foi
percebido que a escola Municipal Pilarzinho acontece a Feira de Mostras de
Trabalho, que foi pensada como forma de trazer os pais para dentro da escola, para
que estes percebam como seus filhos estão evoluindo e se dedicando, pois, todos
os trabalhos realizados pelos alunos são referentes ao conteúdo trabalhado durante
todo o ano letivo.
1.2.6 Concurso de responsabilidade familiar
A escola Municipal Pilarzinho realiza esta ação, que é focada também na
relação da escola com a família, e tem a intenção de formar o maior vinculo
possível; os pais se envolvem na vida escolar dos filhos, e os filhos que se
destacarem como alunos na escola, recebem uma premiação, ou seja, o concurso
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de Responsabilidade familiar é uma premiação aos melhores alunos, onde os pais e
a família participam e acompanham a vida escolar do filho.
1.2.7 Avaliação dos Parâmetros de qualidade pelos pais
Esta ação acontece na Escola Professora Cecilia Maria Westphalen, e tem o
intuito de fazer com que as famílias avaliem e opinem nas decisões da escola sobre
os melhoramentos a serem trabalhados (Infraestrutura, Vandalismo, eventos, etc.).
Esta avaliação acontece uma vez ao ano, geralmente no início do semestre letivo.
Esta ação específica faz com que a comunidade seja coparticipante das melhorias
que acontecem na escola, fato que impacta no comprometimento dos pais e da
família dos alunos.
A GESTÃO ESCOLAR
É reconhecido, quando refletimos sobre gestão escolar, que a competência
dos funcionários e
Profissionais impactam na educação, sobretudo em sua qualidade. Assim,
podem oferecem aos seus alunos e também a sociedade em geral,
vivências educacionais capazes de promover o desenvolvimento de
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias aos desafios vivenciados
em um mundo globalizado, tecnológico, orientado por um acervo cada vez
maior e mais complexo de informações e por uma busca de qualidade em
todas as áreas de atuação (LUCK, 2009, p. 12).

Nos próximos sub tópicos, são apresentados os principais pontos analisados
das escolas pesquisadas sob o aspecto do segundo objetivo específico: Analisar a
gestão escolar através dos gestores responsáveis pelas escolas pesquisadas. As
análises estão organizadas nos seguintes tópicos: O Gerenciamento dos Conflitos,
monitoramento do desempenho e qualidade dos colaboradores, a ética e a
efetividade no ambiente escolar, o entendimento das demandas dos pais,
professores e alunos, os resultados esperados, cursos e capacitações.
4.3.1. Gerenciar e incentivar os conflitos de forma construtiva
Nas

entrevistas

com

as

cinco

escolas

participantes

no

Programa

Transformando Realidades, foi percebido que a gerência nos conflitos acontece de
forma espontânea e natural, pois as gestões de todas as cinco escolas pesquisadas
sempre estão a par dos problemas mais pontuais e atuando de maneira proativa.
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As mediações são trabalhadas quando existe algum conflito entre professor
aluno, ou professor família. Por exemplo, a diretora da escola Professora Cecilia
Maria Westphalen trabalha a mais de treze anos na escola, e se envolve com muita
paixão em todos os processos e projetos da mesma, promovendo uma gestão bem
participativa e intensa de todos os integrantes das equipes que compõem a escola
(equipe pedagógica, de limpeza, professores, administrativa e gestão).
Na escola Municipal Pilarzinho, foi exposto que para trabalhar os conflitos de
gestão, tem de se trabalhar diariamente e com planos de ação, pois além dos
problemas que existem na comunidade e que impactam na escola (por exemplo:
famílias com problemas judiciais, vandalismos, depredações) existem também os
problemas de ordem financeira e administrativa, como falta de funcionários. Esta
escola municipal funciona no mesmo espaço de uma escola estadual, trazendo
maior complexidade para a gestão. A comunidade usa a escola Municipal Pilarzinho
para que seus filhos brinquem, depois das dezoito horas, fazendo com que a
comunicação da gestão com a comunidade tenha de ser clara, entendível e
afetuosa, pois caso isso não ocorra, a escola sofre.
4.3.2 Monitoramento do desempenho e da qualidade dos colaboradores
As gestoras de todas as escolas estão diariamente se comunicando com os
pais, colaboradores e professores, participando inclusive dos atendimentos com os
alunos. Com isso, a gestão consegue mensurar as demandas diárias, além de
promover uma rotina diária para os colaboradores, facilitando os trabalhos de
monitoramento das demandas.
A gestão tem controle de todas as crianças e professores dentro da escola, e
mantem um histórico da frequência (alunos, professores e colaboradores), evolução
dos alunos participantes do Programa, etc.; estes registros acontecem desde o ano
de 2013, quando o Programa iniciou na escola.
A diretora da Escola Professora Cecilia Maria Westphalen, por exemplo, se
envolve ativamente com os colaboradores, realizando reuniões mensais, e com uma
escuta ativa através do grupo de WhatsApp, que abrange os professores, equipe de
secretaria, inspetores e pedagogia.
Em todas as escolas, todos os funcionários que estão adentrando a instituição
por meio de concurso, tem de passar pelo estágio probatório, e também existe um
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relatório que a direção administrativa faz, mantendo uma ficha de cada funcionário,
com os problemas e também com as boas práticas, focando também os professores.
4.3.4 A ética e a afetividade trabalhadas no ambiente escolar e nos
colaboradores pela gestão
Na pesquisa, diversas gestoras das escolas trabalham há vários anos na
instituição, na maioria dos casos atua primeiramente como professora, depois como
vice-diretora e posteriormente como diretora. Este fato contribui para a efetividade
dos trabalhos com a equipe de colaboradores, professores e alunos, pois o vínculo é
forte, somando-se a isso, uma busca pela qualidade que no entendimento do
pesquisador se traduz em ética. Estes gestores têm todo cuidado no trato com os
professores, coordenadores, pedagogos e alunos, fazendo a gestão de conflitos e
escuta ativa ser bem trabalhada, e sobretudo as questões norteadoras sobre ética
eram percebidas por todos os atores.
As

diretoras

e

vice-diretoras

são

observadas,

os dados

coletados

evidenciaram que a “admiração” pela gestão amplia o envolvimento da equipe na
resolução dos problemas e inovações para melhorar o processo de aprendizagem e
retenção dos alunos, resultando no crescimento dos indicadores do IDEB.
Para exemplificar, as direções das escolas Nansyr Cecato Cavichiolo e
Cecilia Maria Westphalen desempenham uma gestão participativa, e por estarem a
muitos anos nestas escolas, se envolvem de forma profunda nos relacionamentos
com os alunos, as famílias e a comunidade, demonstrando a paixão com que
desempenham suas funções. Alguns exemplos é o eventual cumprimento de
jornadas de trabalho mais amplas e quando um aluno fica “esquecido” pelos pais, é
levada pela direção para sua casa. Estes fatos inspiram todos os colaboradores que
observam as ações desenvolvidas pelas gestoras.
4.3.5 A gestão e o entendimento das principais demandas dos pais, dos alunos
e dos professores
Todas as escolas pesquisadas trabalhavam a escuta ativa, além de estar
próxima de todos os alunos com problemas mais difíceis de serem solucionados,
dos colaboradores, dos professores e dos pais dos alunos.

58

Neste sentido, as atas das reuniões de conselhos de classe são sempre
averiguadas pelas direções, e participam ativamente de todas as rotinas
administrativas e acadêmicas. Quanto a rotina da direção as principais atividades
desenvolvidas são: Reuniões periódicas com feedback para os professores,
pedagogos, e eventualmente, equipe administrativa quando necessário, além de
brainstorming para entender como estão indo os problemas dos alunos e conflitos
diários; a gestão tem rotina diária de seu trabalho, com planilhas, relatórios e
reuniões.
Diariamente a direção acompanha a entrada e a saída dos alunos,
observando as conversas e escutando as reclamações dos pais, percebendo as
dificuldades dos funcionários. Essa atuação ajuda na condução dos planejamentos
para solucionar e principalmente evitar problemas. Todas as demandas dos pais,
alunos e professores são observadas pela direção, que busca solucionar a maior
parte destes, mesmo sendo difícil resolver todos os problemas.
Os pedagogos buscam solucionar todos os conflitos com as famílias, alunos e
funcionários que estejam envolvidos no processo, mas quando acontecem conflitos,
a direção age como mediadora.
4.3.6 O gerenciamento da execução e condução para os resultados esperados
Em todas as escolas pesquisadas, foram encontradas evidencias de que as
gestoras trabalham com reuniões periódicas, planilhas com os planos de ação,
relatórios dos pedagogos, professores e direção, que se envolve diretamente com
todas as atividades do programa equidade e demais conflitos.
Conforme a resposta da pergunta anterior, através das conversas diárias com
os pais, alunos e professores, busca-se agir com pro atividade, deixando poucos
problemas para solucionar de maneira reativa, o foco é a antecipação de conflitos.
Como existe a falta de infraestrutura, funcionários e a parte financeira sempre está
no limite, a gestão tem de estar buscando trabalhar os conflitos diariamente.
4.3.7 Cursos e capacitações para alavancar os resultados da qualidade dos
trabalhos e indicadores.
Periodicamente os professores, pedagogos e direção tem de participar de
cursos de extensão, palestras e reuniões com outras escolas para buscar padrões
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de referência de boas práticas. Todos os professores e pedagogos envolvidos no
programa Transformando Realidades: Equidade na Educação, passam por
capacitações, assim como também a gestão administrativa, com palestras e cursos
de extensão focados dentro da realidade e necessidade de cada escola.
Foi detectado um problema relacionado as ações de capacitação de
professores. Existem capacitações globais para todos os professores que estão na
escola trabalhando no contra turno (este professor é exclusivo para os alunos do
programa Transformando Realidades). Estes professores têm encontros de
capacitações; muitas vezes a direção do colégio não ficava sabendo o que foi
trabalhado na capacitação para este professor, e quais as formas de planejamento
do programa, e isso atrapalha a comunicação, pois não se tem um entendimento
específico do que se está trabalhando e onde se quer chegar. As escolas que fazem
parte do programa Transformando Realidades: Equidade na Educação, precisam
participar sempre das capacitações e palestras, mas diante dos problemas de falta
de profissionais dentro da escola, por exemplo, não consegue enviar profissionais a
participarem, pois se forem, vai prejudicar o aluno em sala de aula, e mais do que
isso, a motivação do professor fica ruim, pois ele não vai para a capacitação
buscando aprender mais, e sim obrigado. “Normalmente este professor de apoio não
tem vínculo com a escola, e isso atrapalha mais ainda o programa aqui no colégio”.
1.3 O PAPEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS AÇÕES DE
SUPERVISÃO/ORIENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO PROGRAMA
Refletindo a questão da escola, pode-se perceber que existe uma espécie de
atividades e processos que precisam ser realizados e seguidos: Definições do
projeto pedagógico, diretrizes administrativas, normas gerais, atividades do corpo
docente, calendário e outras medidas que fazem de um espaço um local de
aprendizagem.
Para que estes processos aconteçam a contento, com eficiência, o papel da
Secretaria de Educação para as escolas, sobretudo como suporte, é essencial,
conforme a análise abaixo.
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4.3.1 Informações sobre o Programa Transformando Realidades: Equidade na
Educação, repassadas pelas escolas para a Secretaria Municipal de Educação
Bimestralmente o Núcleo de Educação pede uma planilha para as escolas, na
qual deve constar o andamento do programa na escola. Posteriormente, a
Secretaria de Educação realiza visitas in loco na escola, quando buscam conferir
empiricamente os avanços e dificuldades do programa. Existe uma pedagoga
referência

da

Secretaria

da

Educação

(Núcleo

Regional

de

Educação)

especificamente do Programa Transformando Realidades: Equidade na Educação,
que vem mensalmente ver a relação dos estudantes que estão fazendo parte do
programa, enviando o número dos alunos participantes, os desligamentos e as
justificativas, as dificuldades e avanços, tudo isso na forma de relatórios. Quais as
crianças que estão em situação vulnerável, e dependendo dos casos, enviar para a
rede de proteção, indo para as casas lar (abrigos), onde as crianças que necessitam
de remédios, atenção, rotina específica, etc. são acolhidas.
Quanto ao professor de contra turno, que faz muita diferença na
aprendizagem dos alunos frequentadores do Programa, a pedagoga do Núcleo
busca uma comunicação entre a professora regente e o professor do contra turno,
momento no qual trocam informações específicas sobre a situação de cada aluno.
As escolas comentaram que o núcleo está sempre disponível e ajuda no que
for possível ( O Núcleo Regional de Educação existe para ser um braço da
Secretaria de Educação nas escolas, para estar mais próximo e agir conforme as
demandas, seguindo as diretrizes da SME); a escola tem muita liberdade de
conversar e escutar as diretoras, e nas visitas empíricas, sentam com a diretora e
tem uma escuta bem ativa para identificar as demandas; as visitas do Núcleo de
Educação são agendadas e não agendadas, e nas palavras de uma das diretoras: “ O núcleo está para a escola, como apoio.” Uma das gestoras comentou que não
percebia isto em tempos anteriores, e de certa forma, tinha bastante medo e
vergonha de falar sobre as necessidades da escola.
4.3.2 Suporte da Secretaria de Educação para as escolas participantes
Na pesquisa analisada, foi identificado que a capacitação é um dos principais
suportes, pois isso ajuda as escolas, que tem acesso a boas práticas, cursos de
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extensão e palestras, fato que impacta e desperta a motivação de todos que
participaram destas capacitações; quando a escola necessita de assessoramento da
Secretaria de Educação, é só entrar em contato que eles mandam um representante
para ver quais são as demandas.
Foi identificado que o professor do contra turno é um grande suporte por parte
do programa, e consequentemente da Secretaria de Educação, e que apresenta um
resultado efetivo, pois impacta na aprendizagem dos alunos; este professor vem
para as escolas que fazem parte do programa, e trabalha de maneira aprofundada
as principais dificuldades dos alunos contemplados no programa, buscando fazer
com que a aprendizagem destes sejam melhoradas.
Este suporte financeiro e material foi elencado pelas escolas participantes da
pesquisa.
4.3.4 Troca de experiências com outras escolas participantes do Programa
Transformando Realidades.
A secretaria incentiva as escolas participantes do programa a participar de
encontros de integração com outras unidades escolares para ver as boas práticas e
buscar novas possibilidades. Também são realizadas, mensalmente, reuniões e
seminários sobre o programa.
Uma das ações relatadas na pesquisa - Reuniões com Juízes da vara da
Família – foi uma boa prática que hoje todas as escolas pesquisadas realizam com
as famílias, pois foi identificado que a sua realização impacta na diminuição da
evasão dos alunos.
4.3.5 O recurso extra e as melhorias efetivas na escola e na aprendizagem.
Todas as unidades escolares participantes do Programa Transformando
Realidades: Equidade na Educação tem um acréscimo de 5 a 10% do valor do
recurso financeiro do fundo rotativo, que deverá ser utilizado para aquisição de
materiais didático-pedagógicos que reforcem o vínculo com a escola e com a
aprendizagem, e todas as escolas pesquisadas, por exemplo, utilizam este recurso
para melhorar a biblioteca, a brinquedoteca, e instrumentais que venham a ser
utilizados pelos alunos.
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Além deste recurso extra, existe outros recursos essenciais, como o ônibus
disponibilizado pelo programa para as escolas que necessitam buscar e levar os
alunos que moram longe da escola. Em uma das escolas pesquisadas os alunos só
comparecem no contra turno para fazer o reforço, porque existe o ônibus fazem o
seu transporte, portanto, o indicador frequência certamente seria comprometido sem
este recurso,
Outro recurso que ajuda o programa, é a destinação de lanches para os
alunos que ficam dois períodos nas escolas participantes do Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação, pois o aluno necessita se
alimentar para aprender.
Outra ação da Secretaria de Educação como suporte para as escolas
participantes do Programa Transformando Realidades, é a destinação às unidades
educacionais de um acréscimo de 5 a 10% do valor do recurso financeiro do fundo
rotativo, que deverá ser utilizado para aquisição de materiais didático-pedagógicos
que reforcem o vínculo com a escola e com a aprendizagem. O programa fundo
rotativo foi uma das soluções encontradas para dar maior agilidade ao repasse de
recursos financeiros às Unidades da Rede Pública Municipal, para a manutenção do
dia a dia e outras despesas relacionadas com as atividades educacionais. Ele foi
criado pela Lei Municipal nº 14755 de 25 de novembro de 2015 e regulamentado
pelo Decreto nº 281, de abril de 2016 (Prefeitura Municipal de Curitiba).
4.3.6 Regime de contratação de Funcionários e Rotatividade
O programa trouxe pontos positivos a escola, e a única crítica é com relação a
um problema com o professor de contra turno, que é o que faz a principal
contribuição pedagógica na aprendizagem dos alunos, e que inevitavelmente vai
impactar nos indicadores de aprovação, reprovação e frequência.O problema com o
professor de contra turno é essencialmente burocrático de governança: Existe o RIT
(Regime Integral de Trabalho), que é uma forma de governança em que os
professores concursados do estado, e que queiram complementar sua carga horária
e consequentemente sua renda, atuem no contra turno (Manhã, tarde ou noite),
conforme necessidade das escolas da rede estadual e municipal. Por este regime, o
professor poderá fazer mais quatro horas em outro turno, e estas horas vão impactar
em todo o padrão salarial do professor (13º, férias, aposentadoria, etc.), sendo
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interessante a todos os professores que tenham esta disponibilidade. Atualmente, a
maioria das contratações de professores de apoio pelas escolas municipais e
estaduais estão substituindo a RIT pelo Regime de Bolsas. Pelo regime de bolsa, o
professor ganha uma bolsa com valor específico, e esta forma de regime não
impacta no padrão salarial (13º, férias, aposentadoria, et.). Assim, as poucas ofertas
do regime RIT são procuradas, e as ofertas de Bolsas ficam abertas, aguardando
professores interessados. A escola Maria Cecilia Westphalen, por exemplo, oferta
vaga para professor no contra turno pelo regime de Bolsas, e isso trouxe problemas
para a escola, como demora na contratação (pois não tinha professores
interessados). Quando a escola consegue um professor pelo regime de bolsas, fica
receosa, pois quando este mesmo professor consegue uma vaga pelo RIT,
abandona a vaga de Bolsista, impactando na aprendizagem dos alunos do
programa.

4.3.7 COMPARAÇÃO DO IDEB DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DA PESQUISA
No quadro 6, comparação os indicadores de IDEB das cinco escolas
participantes desta pesquisa, podemos observar uma melhora nestes indicadores a
partir da participação e acompanhamento do Programa Transformando Realidades:
equidade na Educação; A escola Municipal Pilarzinho teve o maior avanço no
indicador do IDEB, e de acordo com a entrevista com os responsáveis pela escola, a
instituição era uma das que estava com o índice do IDEB muito abaixo, foi efetivado
um maior acompanhamento da secretaria de educação junto a gestão da escola,
mais do que as outras escolas participantes do programa.
Quadro 6 - Quadro Comparativo do IDEB das cinco escolas pesquisadas

Escolas

IDEB 2013

IDEB 2015

IDEB 2017

E. M. Maria Westphalem

5,0

5,6

5,7

E. M. Ayrton Senna da Silva

5,4

5,3

5,3

E. M. Nansyr Cecato Cavichiolo.

4,5

5,4

5,7

Escola Municipal Pilarzinho

3,8

4,7

6,4

5,25

5,5

6,0

Escola Municipal Vila Torres
Fonte: Elaborado pelo autor
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos dados das escolas evidencia a melhora comum do indicador de
evasão, conforme informações das entrevistas das cinco escolas. As escolas
participantes da pesquisa desta dissertação obtiveram uma melhora nos seus
indicadores do IDEB, e a diferença nos indicadores entre elas foi de apenas 0,05
pontos; como já comentado na comparação do IDEB das escolas participantes desta
dissertação, a escola Municipal Pilarzinho teve o maior avanço no indicador do
IDEB, e de acordo com a entrevista com os responsáveis pela escola, como a
instituição era uma das que estava com o índice muito abaixo em 2013, existiu um
maior acompanhamento da secretaria de educação junto a gestão da escola, mais
que as outras escolas participantes do programa (conforme entrevista com a
responsável pelo programa na escola municipal Pilarzinho); uma escola melhorou
um ponto em seu IDEB no ano de 2017 e apenas uma escola manteve o mesmo
índice nos anos de 2015 e 2017.
Os indicadores quantitativos do IDEB e as evidências da pesquisa qualitativa
revelam que o programa Transformando Realidades: Equidade na Educação, trouxe
melhorias efetivas e sustentáveis as escolas analisadas na pesquisa.
As capacitações, os recursos extras e o professor de contra turno trouxeram
possibilidades de melhorias na leitura, na matemática e na interpretação de texto
surtiram efeitos positivos nos alunos contemplados no programa das escolas
participantes da pesquisa. Estas evidencias, colhidas a partir das entrevistas com as
diretoras e os pedagogos participantes diretos do programa, respondem à questão
orientadora desta dissertação: A governança do programa “Transformando
Realidades: Equidade na Educação” junto as escolas municipais, e a interação entre
a gestão escolar e a comunidade podem influenciar de maneira sustentável na
melhoria dos indicadores das Avaliações Educacionais?
Quanto ao objetivo especifico que tratava de identificar ações que ampliam a
participação das famílias na vida escolar dos filhos, foi atendido nesta dissertação,
pois através das conversas com as direções de todas as escolas pesquisadas, foi
identificado diversas ações que ampliaram a participação dos pais, da família e
também da comunidade na vida escolar dos filhos como as reuniões semestrais com
os pais, as associação de pais e mestres, café da manhã com os pais, Dia da
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brincadeira com a família, reuniões semanais com os pais dos alunos do Programa
Transformando Realidades.
O objetivo que analisava a gestão escolar através dos gestores responsáveis
pelas escolas pesquisadas, foi atendido, pois como constatado na análise dos
dados, muitas ações especificas dos gestores - escuta ativa com todos o corpo
administrativo e docente, verificação das atas do conselho de classe, feedback
constantes para os professores e pedagogos, brainstorming constantes com o corpo
docente e pedagogos, mediação em conflitos entre professor e aluno, capacitações
com juízes e psicólogos sobre novas leis e parcerias. Estas ações impactaram de
maneira positiva nos indicadores das escolas analisadas, sobretudo na evasão e no
IDEB.
Quanto ao objetivo que tratava sobre a análise da governança do Programa
Transformando Realidades, o papel da Secretaria Municipal de Educação como
promotora da melhoria de gestão nas escolas mais vulneráveis da Rede Municipal
através de ações de supervisão/orientação, foi constatado que diversas ações da
SME

impactaram

positivamente

nas

escolas

pesquisadas,

sobretudo

o

acompanhamento através de relatórios, e as capacitações, o professor de contra
turno e as visitas in loco por parte do Núcleo Regional de Educação nas escolas.
Dentro de todo o contexto que a pesquisa conseguiu buscar nas entrevistas
empíricas realizada nas escolas, fica claro a importância de que Políticas Públicas
voltadas a uma governança séria e equânime, que atenda a parte mais necessitada
(escolas com diversos problemas com a comunidade carente, indicadores
comprometidos negativamente e infraestrutura deficitária) se faz necessária e traz
resultados.
Este trabalho contribuiu para o debate sobre políticas públicas na educação
básica, demonstrando que o Programa Transformando Realidades: Equidade na
Educação pode ser usado como um bom exemplo pela Prefeitura Municipal de
Curitiba.
Como sugestão para futuros temas de estudo nesta mesma área, recomendase pesquisar todas as escolas participantes do Programa Transformando
Realidades: Equidade na Educação, com análise documental nas escolas
(juntamente com entrevista dos gestores e análise documental no Núcleo Regional
de Educação e na Secretaria Municipal de Educação, pois desta forma poderiam
contribuir para um entendimento maior e mais aprofundado sobre a governança
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deste do programa. Outro tema interessante que poderá ser trabalhado no futuro
seria analisar as competências (pessoal e organizacional) de todas as escolas
impactadas pelo Programa.
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ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA NA ESCOLA MUNICIPAL
WESTPHALEM

VISITA E ENTREVISTA A Escola Professora Cecilia Maria Westphalen – DIA
13/11/2018 DAS 09 AS 11:45HS.

ENDEREÇO: R. Dom Geraldo Micheletto Pellanda, 150 – SITIO CERCADO –
REGIONAL BAIRRO NOVO – SUL DA CIDADE - FAZ PARTE DO PROGRAMA
TRANSFORMANDO REALIDADES DESDE O ANO DE 2013.
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA ATRAVÉS DO ROTEIRO:
Objetivo 1: Identificar as ações que ampliaram a participação das famílias na
vida escolar dos filhos:
Roteiro:
1. Que ações especificas a escola realizou e realiza para aproximar a família do
ambiente escolar?
Café da manhã com os pais, dia da brincadeira com as crianças.
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2. Qual a sazonalidade destas ações realizadas na escola (semanalmente,
mensalmente, quais dias e horários)?
Semanalmente.
3. A família participa das decisões e planejamentos da gestão da escola? De que
forma?
Sim, do planejamento anual e das reuniões de pais e mestres.
4. Existem ou existiram dificuldades na aproximação da família na escola?
Existiram. Mas como já fui professora, e estou na escola a 13 anos, desenvolvemos
um relacionamento com os pais, e isso impacta na aproximação com as famílias, ou
seja, pais dos alunos.
5. Quais dificuldades e de que forma foram sanadas?
Alguns pais não entendiam a importância da participação deles para o estudo dos
filhos, pois a evasão no ano de 2014 ainda era alta; com o trabalho da gestão, de
explicar aos pais inclusive das questões jurídicas que poderiam impactar aos pais,
acabou dando resultado, e a participação dos pais é bem boa atualmente.
Objetivo 2: Analisar o desenvolvimento de competências na Gestão das
escolas impactadas pelo projeto Equidade.
Roteiro:
1. Como o diretor faz para gerenciar e incentivar os conflitos de forma construtiva?
Como já trabalha a mais de 13 anos na escola, se envolve com muita paixão em
todos os projetos, e promove uma participação intensa de todos da equipe, fazendo
a gestão ser bastante participativa. Somando-se a isso, existe a questão da melhora
do IDEB, pois no início da gestão (2014), o IDEB era de 4,6; na gestão de
2015/2016 foi para 5,4 e na gestão de 2017/2018 foi para 5.6, fato que teve a ajuda
do projeto Equidade.
2. Existe alguma forma de medir e monitorar o desempenho e a qualidade dos
colaboradores?
A direção participa ativamente com os colaboradores, realizando reuniões mensais,
e com uma escuta ativa através do grupo de WhatsApp, que abrange os
professores, equipe de secretaria, inspetores e pedagogia.
3. Como a ética e a efetividade são trabalhadas no ambiente escolar e nos
colaboradores?
4. Como o diretor faz para entender quais são as principais demandas dos pais, dos
alunos, dos professores, ele tem processo de escuta ativa, tem uma rotina?
5. Como a direção do colégio trabalha para gerenciar a execução e conduzir para
resultados esperados?
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6. Os responsáveis pela gestão da escola participaram de algum curso para
melhorar a produtividade e qualidade na escola?
Objetivo 3: Analisar o papel da Secretaria Municipal de Educação na melhoria
de gestão nas escolas mais vulneráveis da rede Municipal através de ações de
supervisão/orientação para os agentes e escolas:
Existe uma pedagoga referência da Secretaria da Educação (Núcleo)
especificamente do programa, que vem mensalmente ver a relação dos estudantes
que estão fazendo parte do programa, enviando o número dos alunos, os
desligamentos e as justificativas, as dificuldades e avanços, tudo isso na forma de
relatórios. Quais as crianças estão em situação vulnerável, e dependendo dos
casos, enviar para a rede de proteção, indo para as casas lar (abrigos), onde as
crianças que necessitam de remédios, atenção, rotina específica, etc...
Quando a escola tem dificuldade de qualquer forma, esta pedagoga é a ponte entre
a escola e o núcleo de educação, fato que ajuda.
Os recursos financeiros advindos por conta de a escola fazer parte do programa
transformando realidades, fazem toda a diferença. O ônibus por exemplo, é um
recurso que ajuda os 375 alunos para vir a escola, e sem este recurso do ônibus,
não existe a possibilidade de estarem na escola. Sem este recurso, o indicador
frequência vai ser comprometido.
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEM O ROTEIRO:
A escola tem a maioria dos alunos da ocupação parque iguaçu 1,2 e 3, que fica um
pouco afastado da escola. Assim, o transporte, que é ofertado pelo programa
equidade, é importante. O transporte é usado para buscar estas crianças no contra
turno. Agora como está com menos alunos, ficou mais facil trabalhar o professor do
contra turno do projeto equidade.
Crianças com dificuldade de aprendizagem, déficit de atenção – o projeto equidade
contempla alunos do 2ª ano e que não teve avanço nenhum. Estas crianças
necessitam de um reforço no contra turno, para assim poder avançar para o 3º ano.
Pois no 3º ano que a criança fecha o ciclo de aprendizagem e tem de estar
alfabetizada. As crianças do 3º e 5º ano porque estes alunos tem a retenção, ou
seja, é de extrema importância reter estas crianças no colégio, e se não tem
aprendizagem, a evasão aumenta.
O professor de contra turno trabalha o lúdico com os alunos, e estes lúdicos se
materializa através de jogos que trabalham as dificuldades na matemática,
português e a leitura.
- Relato da diretora: uma aluna que está contemplada no programa equidade,
conseguiu ler, no 4º ano, através do programa (tinha extremas dificuldades no 1º, 2º
e 3º ano, foi ex aluna da diretora).
Um dos principais dificultantes é o espaço para se trabalhar com os alunos
(professor do contra turno)
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O projeto contemplou a escola em outros aspectos: desenvolvimento da criança no
aspecto pedagógico, melhorando no aspecto comportamental, pois o aluno se sente
participante daquele espaço. Quando a criança sente dificuldade na aprendizagem
pedagógica (raciocínio lógico, na leitura, no entendimento), elas têm problemas de
indisciplina... A partir do momento que a criança entende a matéria, se desenvolve
pedagogicamente, ela se sente participante e melhoraram no quesito indisciplina. O
aluno bagunça na sala quando ele não entende o que a professora está explicando.
Isso impactou no ideb da escola, que era de (2013 - 4,6), (2015 – 5,4) e (2017 – 5,7)
A evasão escolar reduziu com a entrada do projeto equidade, pois os alunos se
sentiam mais participantes e entendiam melhor as disciplinas.
Os professores que trabalham no contra turno (equidade), são preparados para
atuar com os alunos, e este professor foi que mais fez a diferença na escola, pois
eles trabalham no contra turno, tendo foco nas dificuldades em matemática e
português dos alunos que tem maior dificuldade. Estes professores fizeram um
mapeamento de onde eram as maiores dificuldades dos alunos (divisão,
multiplicação, interpretação de texto, leitura, etc.). Os grupos de crianças são de no
máximo 12 alunos, e isso facilita mais o olhar para as dificuldades dos alunos.
Estes professores não recebem pelo rit, recebem uma bolsa: 2.000 para atuar no
contra turno.
O projeto ajudou financeiramente a escola trabalhar um espaço para leitura, a
biblioteca foi melhorada, projetos de leitura, caixinha encantada – para as crianças
que querem ler na hora do lanche, tudo feito com o dinheiro extra do programa.
Gestão: as segundas-feiras os professores preenchem uma ficha individual de cada
aluno que participa do programa equidade, fazem o planejamento para a
continuação do projeto, participam de capacitações; nas quartas feiras os alunos
participam com os professores para superação das dificuldades. Existe uma sala
específica para o projeto equidade, que existem alguns recursos multifuncionais,
para ajudar nas dificuldades dos alunos.
A família: chamariz para os pais virem, tem de ser apresentações; café da manhã,
um dia para brincar com os filhos; avaliação dos parâmetros de qualidade pelas
familias, onde as familias avaliam e opinam e ajudam nas decisões da escola, nos
melhoramentos; conselho de escola, que tem o segmento dos pais, são estes pais
do conselho que divulgam as ações que serão desenvolvidas; neste conselho, os
pais ajudam no calendário semestral e anual da escola. A proximidade com as
familias e com o entorno da escola, fez com que o vandalismo na escola zerasse, ou
seja, não acontece mais pixações, roubo, depredação, etc... A aproximação com as
familias, ajudou neste quesito. Projeto elo – os filhos e os pais num momento: pais
numa sala e filhos noutra sala – depois eles se juntaram e trabalhavam a emoção
com os filhos. Alguns pais se recusavam, e nestes casos, a diretora explicava sobre
o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que a lei exige que os filhos estejam
num espaço escolar, e caso os pais tirem seus filhos para trabalharem, terão de
responder juridicamente... desta forma, com muitas conversas, palestras para os
pais, o número de crianças retidas por frequência e repetência, diminuíram
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imensamente. O transporte que traz e busca os alunos, se faz uma das mais
eficientes formas que ajudam o acesso dos alunos.
Chamariz: as crianças que participam do projeto equidade, recebem lanche, e isso
se percebe que faz com que os alunos se sintam mais motivados para vir a escola.
Rit: para os professores que trabalham em turno específico, e tem algum cargo
amais como diretor, pedagogo, e tem de fazer no contra turno, eles recebem pelo
Rit.
FATO: A maioria dos alunos da escola são filhos de traficantes de drogas.
CRITICAS AO PROGRAMA TRANSFORMANDO REALIDADES – EQUIDADE NA
EDUCAÇÃO.
O programa trouxe pontos positivos a escola, e a única crítica é com relação a um
problema com o professor de contra turno, que é o que faz a principal contribuição
pedagógica na aprendizagem dos alunos, e que inevitavelmente vai impactar nos
indicadores de aprovação, reprovação e frequência.
O problema com o professor de contra turno é puramente burocrático de
governança:
RIT: Regime Integral de Trabalho
Forma de governança em que os professores concursados do estado, e que
queiram complementar sua carga horária e consequentemente sua renda, podem
estar atuando no contra turno (Manhã, tarde ou noite), conforme necessidade das
escolas da rede estadual e municipal.
Por este regime, o professor poderá fazer mais 04 horas em outro turno, e estas
horas impactará em todo o padrão salarial do professor (13º, férias, aposentadoria,
etc.), sendo interessante a todos os professores que tenham esta disponibilidade.
Hoje, a maioria das contratações de professores de apoio pelas escolas municipais
e estaduais pelo RIT foram diminuídas em sua maioria, entrando outra forma de
contratação: Regime de Bolsas.
Pelo regime de bolsa, o professor ganha uma bolsa num valor específico, e esta
forma de regime não impacta no padrão salarial (13º, férias, aposentadoria, et.).
Assim, as poucas ofertas do regime RIT são bem procuradas, e as ofertas de Bolsas
ficam abertas, aguardando professores interessados.
A escola Maria Cecilia Westphalen oferta vaga para professor no contra turno pelo
regime de Bolsas, e isso trouxe problemas para a escola, como demora na
contratação (pois não tinha professores interessados), fato que impacta na
motivação deste professor, e, quando este professor consegue uma vaga pelo RIT,
abandona a vaga de Bolsista.
ANALISE ATRAVÉS DA TRANCRIÇÃO
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1 - Ações que ampliam a participação das famílias na vida escolar dos filhos,
através do programa equidade.
:Reuniões

Os pais são sempre convidados a participarem das

semestrais com os

decisões sobre o cronograma semestral e anual; os

pais / Associação de

pais dão as opiniões deles para a escola, sobre

pais e Mestres:

infraestrutura, ambiente, e as possíveis mudanças que
devem acontecer. Depois desta reunião é realizado
um plano de ação para as atividades. Os pais dos
alunos participantes do programa Transformando
Realidades também participam destas reuniões.

Café da manhã com

Semanalmente acontecem cafés da manhã com os

os pais / Dia da

pais, com o intuito de aproximar os pais da realidade

brincadeira com a

dos filhos, e conscientização dos mesmos sobre a

família:

importância deles em todo o processo. Acontece
mensalmente também o dia da brincadeira com a
família, onde os pais brincam com os filhos dentro da
escola. Nestes dois eventos, os pais dos alunos
inseridos no programa Transformando realidades
também participam.

Reuniões semanais

Os alunos inseridos no Programa, tem aulas diárias no

com os pais dos

contra turno, visando melhorar a questão das notas e

alunos do Programa

os saberes em Português, Leitura e Matemática; esta

Transformando

ação tem uma melhor eficácia com a compreensão e

Realidades:

interação dos pais; neste sentido, são realizadas
reuniões diárias com os pais destes alunos
(separados em pequenos grupos), onde são
repassadas as principais dificuldades e buscando
interação. Semanalmente, a diretora é quem faz a
reunião, visando explicar aos pais a importância deles
no processo de capacitação dos filhos, e que a
questão das faltas é algo que prejudicará todo o
processo.
Como a diretora tem um vínculo forte com a
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comunidade e as famílias dos alunos, esta ação
ajudou na diminuição quase que por completo da
evasão dos alunos inseridos no programa.
Avaliação dos

Esta ação tem o intuito de fazer com que as famílias

parâmetros de

avaliem e opinem nas decisões da escola sobre os

qualidade pelas

melhoramentos a serem trabalhados (Infra estrutura,

famílias.

Vandalismo, eventos, etc.)

Professor do Contra

Através do programa, é disponibilizado um professor

turno:

que trabalhará no contra turno. Este professor vai
trabalhar os alunos participantes do programa
Transformando Realidades de maneira diferenciada,
para assim buscar que estes alunos se desenvolvam
melhor.

Parceria com a Rede

Nem tudo são flores, e existem os pais que não se

de Proteção e

envolvem com a escola, que não respondem aos

Conselho Tutelar:

informes da agenda escolar dos filhos, que não
participam de nenhuma reunião; isso impacta
diretamente na evasão escolar.
Buscando uma forma de conscientizar estes pais,
existe uma diretriz no ECA, que se um aluno estiver
com mais de três faltas injustificadas, os pais são
obrigados a prestar contas do que está acontecendo
com o aluno; caso isso não ocorra, a escola deverá
encaminhar o caso a rede de proteção para que este
órgão entre em contato com a família; caso seja
constatado algum problema mais sério, é
encaminhado para o conselho tutelar, que tomará as
medidas cabíveis.

Reuniões com Juízes

Com o intuito de buscar melhor conscientização dos

da vara da Família:

pais, e aproximar mais as famílias da escola, é feito
sempre no início do semestre uma reunião onde
participam pessoas ligadas a vara da família, que
informam sobre a questão das faltas não justificadas,

78

a rede de proteção e o conselho tutelar; desde que foi
implantado esta ação por parte da escola, a
frequência dos alunos melhorou, pois os pais não
deixam de justificar ou informar quando algo está
ocorrendo de maneira mais problemática; a
comunidade é bem carente, e existem muitas famílias
com problemas com a justiça, fato que faz com que
estas famílias não queiram problemas com a rede de
proteção e conselho tutelar.
Projeto Elo

Este projeto visa a trabalhar um momento entre os
pais e os filhos; os pais ficam numa sala e os filhos em
outra, e são trabalhadas questões familiares sobre
perdão, a importância dos pais na formação emocional
dos filhos, proteção, etc... Após os assuntos serem
trabalhados com os pais e os filhos, junta-se todos, e
a emoção sempre fala mais alto, pois os conflitos são
abordados e trabalhados, impactando de forma
positiva na relação entre família, e consequentemente,
positivamente nas frequências e outros indicadores da
escola. Todos os alunos inseridos no programa
Equidade fazem parte deste evento.

2. Analisar o papel da Secretaria Municipal de Educação na melhoria de gestão
nas escolas mais vulneráveis da rede Municipal através de ações de
supervisão/orientação para os agentes e escolas:

ENTREVISTADA

DESCRIÇÃO
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Existe uma pedagoga referência da Secretaria da
Educação (Núcleo) especificamente do programa,
que vem mensalmente ver a relação dos estudantes
que estão fazendo parte do programa, enviando o
número

dos

alunos,

os

desligamentos

e

as

justificativas, as dificuldades e avanços, tudo isso na
forma de relatórios. Quais as crianças estão em
situação vulnerável, e dependendo dos casos, enviar

DIRETORA

para a rede de proteção, indo para as casas lar
(abrigos), onde as crianças que necessitam de
remédios, atenção, rotina específica, etc...
Quando a escola tem dificuldade de qualquer forma,
esta pedagoga é a ponte entre a escola e o núcleo de
educação, fato que ajuda.
Os recursos financeiros advindos por conta de a
escola fazer parte do programa transformando
realidades, fazem toda a diferença. O ônibus por
exemplo, é um recurso que ajuda os 375 alunos para
vir a escola, e sem este recurso do ônibus, não existe
a possibilidade de estarem na escola. Sem este
recurso, o indicador frequência vai ser comprometido.

ANEXO B – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA NA ESCOLA MUNICIPAL
AYRTON SENNA DA SILVA
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VISITA E ENTREVISTA A ESCOLA AYRTON SENNA DA SILVA – DIA 20/11/2018
DAS 14:30 AS 16HS.

ENDEREÇO: R. ANTONIO MOREIRA LOPES – CAJURU – região central de
Curitiba, comunidade carente, em sua maioria composta por pessoas que trabalham
como carrinheiros para o serviço de reciclagem,
Bairro: CAJURU

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA:

Objetivo 1: Identificar as ações que ampliaram a participação das famílias na
vida escolar dos filhos:
Roteiro:
1. Que ações especificas a escola realizou e realiza para aproximar a família do
ambiente escolar?
E através das reuniões de pais e mestres, dia da familia da escola, amostra de
trabalhos dos filhos para os pais, acabam ajudando na relação da familia com a
escola... São momentos específicos. Mensais, alguns anuais e alguns semestrais.
Um aluno ganhou um concurso de narrativa da bandeira, e por conta disso, os pais e
a família foram chamados para receberem das mãos da diretora um prêmio, fato que
eleva a motivação.
2. Qual a sazonalidade destas ações realizadas na escola (semanalmente,
mensalmente, quais dias e horários)?
Semanais, mensais e semestrais.
3. A família participa das decisões e planejamentos da gestão da escola? De que
forma?
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Associação de pais e mestres, e os pais são sempre convidados a participarem das
decisões sobre o cronograma semestral, anual, e o PIQ (parâmetros de qualidade)
os pais dão as opiniões deles para a escola, sobre infraestrutura, ambiente, e as
possíveis mudanças que devem acontecer. Depois desta reunião é realizado um
plano de ação para as atividades.
4. Existem ou existiram dificuldades na aproximação da família na escola?
Sim. Existem pais que não entendem esta necessidade, e não participam quase
nada da vida dos filhos. Os problemas mais serios, como quando não dão retorno
nos lembretes pela agenda, ou quando os alunos faltam muito, extrapolando, e não
dando nenhuma justificativa plausível, a escola tentando entrar em contato via
telefone, indo na casa do aluno e não encontrando ninguém, a escola toma a ação
de encaminhamento para a rede de proteção, conselho tutelar (7 faltas consecutivas
sem justificativa dos pais, já existe este encaminhamento), 3 faltas, a escola tenta
buscar os pais para saber o que está acontecendo, quando extrapola, tem de fazer
essa medida. Quando estávamos conversando, apareceu o caso de uma criança
com problemas específicos: este aluno havia feito a matricula na escola, com muita
dificuldade de aprendizagem, encaminhamentos e faz parte do programa equidade.
Os pais deste aluno foram embora para Piraquara, e lá, não conseguiram matricula
para este aluno. Diante disso, os pais decidiram deixar o aluno continuar na escola
do Parolim... não tem condições de vir de ônibus, e vem a pé (6 quilômetros) uma ou
duas vezes por semana; este aluno foi encaminhado para o conselho tutelar (fica),
mas a rede de proteção, quando vê o endereço do aluno (Piraquara), alega que o
aluno não faz parte deste município e não pode fazer nada. A escola tentou buscar
uma vaga para este aluno em Piraquara, mas sem alcançar sucesso.
5. Quais dificuldades e de que forma foram sanadas?
Já foi respondida na pergunta 2.
Objetivo 2: Analisar o desenvolvimento de competências na Gestão das
escolas impactadas pelo projeto Equidade.
Roteiro:
1. Como o diretor faz para gerenciar e incentivar os conflitos de forma construtiva?
Espontaneamente e natural, a gestão de conflitos se faz de forma bem tranquila,
pois a direção e pedagoga sempre estão a par dos problemas mais perigosos,
atuando proativamente.
2. Existe alguma forma de medir e monitorar o desempenho e a qualidade dos
colaboradores?
As gestoras estão sempre conversando com os pais, colaboradores e professores,
participando inclusive dos atendimentos com os alunos. Isso traz a mensuração das
demandas.
3. Como a ética e a efetividade são trabalhadas no ambiente escolar e nos
colaboradores?
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A direção atua como professora, tomando cuidado com a forma de conversar com
os professores, coordenadores, pedagogas e alunos, fazendo a gestão de conflitos
estar bem mais tranquila.
4. Como o diretor faz para entender quais são as principais demandas dos pais, dos
alunos, dos professores, ele tem processo de escuta ativa, tem uma rotina?
A escuta ativa é bem trabalhada, e está próxima de todos os alunos com maior
problema. As atas dos conselhos de classe são averiguadas pela direção, e ela
participa ativamente. A rotina da direção, é estar sempre nas reuniões e faz
feedback com os professores e pedagogos, alem de brainstorming para entender
como estão indo os problemas dos alunos e conflitos. A rotina é sempre trabalhada,
para que ela consiga estar sempre presente nas reuniões e setores, não
necessitando chamar a direção para resolver os problemas. O ideb oscilou bastante
na escola, pois a comunidade é semianalfabeta, a escola tenta trazer os pais para
dentro da escola, para ajudar os pais no entendimento da importância deles no
sucesso dos filhos. O envolvimento da escola com o entorno da escola está
ajudando, pois isso impacta na retenção e diminui a evasão dos alunos.
5. Como a direção do colégio trabalha para gerenciar a execução e conduzir para
resultados esperados?
Reuniões periódicas, planilhas com os planos de ação, relatórios dos pedagogos,
professores e direção, que se envolve diretamente com todas as atividades do
programa equidade e demais conflitos.
6. Os responsáveis pela gestão da escola participaram de algum curso para
melhorar a produtividade e qualidade na escola?
Sim, periodicamente os professores, pedagogos e direção tem de participar de
cursos de extensão, palestras e reuniões com outras escolas para buscar
benchmarking de boas práticas.
Objetivo 3: Analisar o papel da Secretaria Municipal de Educação na melhoria
de gestão nas escolas mais vulneráveis da rede Municipal através de ações de
supervisão/orientação para os agentes e escolas:
Roteiro:
1. Como os representantes do Núcleo de Educação Regional buscam as
informações da escola sobre o andamento do Projeto Equidade?
Bimestralmente o programa pede uma planilha para saber o andamento do
programa na escola, tambem existe as visitas da secretaria de Educação, onde eles
vêm conferir empiricamente os avanços e dificuldades.
2. Quais informações a escola têm de enviar a Secretaria de Educação sobre o
Projeto Equidade? De que forma (relatórios?).
Existem cursos que são repetitivos, mas sempre existem cursos novos para os
professores envolvidos com o programa, os pedagogos e a direção, como forma de
capacitar os envolvidos.
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3. Qual (quais) o principal suporte do Núcleo de Educação para a escola?
A capacitação é o principal suporte, pois isso ajuda com boas práticas e tambem
impacta na motivação de todos que participaram. Quando a escola necessita de
assessoramento da secretaria, é só pedir que eles mandam um funcionário. O
professor do contra turno tambem é um grande suporte por parte do programa, que
está dando certo.
4. A escola tem trocado experiência com outras escolas que também fazem parte do
projeto Equidade?
As trocas de experiências acontecem com as amostras que acontecem as trocas de
relatos, do que está dando certo e do que não está dando certo.
5. O professor de contra turno trouxe algum benefício efetivo para a escola e na
aprendizagem dos alunos?
Sim. Uma das professoras que atuam aqui na escola, já tem sua bagagem
pedagógica, e sempre trata os alunos de forma diferente, fato que tambem está
sendo impactada nos pais que estão percebendo a melhora.
6. O recurso extra do projeto equidade possibilitou melhorias efetivas na escola e na
aprendizagem dos alunos?
Sim. Não foi suficiente, mas ajuda... ele vem com o fundo educativo. O que
atrapalhou, foi a impressão dos boletins dos alunos... faltou recursos para os 600
alunos, toner, folhas a4, isso atrapalha bastante.
Quanto ao programa, está dando certo... o apoio, as prioridades que estão dando a
escola. Desde que se criou o programa, existe muitas vantagens para o colégio.
Existe um trabalho bem forte com relação a evasão dos alunos, que diminuiu
consideravelmente os numeros. Faz 4 anos que o programa está na escola. Desde
que iniciou o programa, ajudou bastante. Em todas as áreas, o ensino, a
infraestrutura, os alunos... mudou bastante a cultura. Os recursos culturais para os
alunos e familia, ajudaram bastante nas mudanças, não somente dos alunos, como
tambem apara as familias.
As familias estão frequentemente na escola, participam bastante, e isso deu certo,
pois se realizou muitas idéias para as familias e os alunos, onde varios momentos
(familias dos 1, 2 3, 4 anos, separadamente, vinham assistir as apresentações dos
filhos (bosque da leitura, por exemplo). Com isso, os laços com a escola foram
ficando bem mais fortes, e quando existiam as reuniões com os pais, ficava bem
mais fácil a participação deles, inclusive com sugestões.
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA:
Pedagoga iniciou a entrevista explicando sua versão sobre o programa
transformando realidades – equidade. Ela relatou que este programa era conhecido
como apoio pedagógico, depois passou para projeto equidade e agora é um
programa que se chama transformando realidades, equidade. Este programa busca
um olhar diferenciado para os alunos que tenham dificuldades específicas em
matemática, português e na leitura, e estes alunos tem um tratamento diferenciado,
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com um professor que vai trabalhar as dificuldades dele, para as escolas que
estiverem no programa, receberam um diferencial financeiro e de infraestrutura
(ônibus, livros, sala específica, etc..). O professor de contra turno vai trabalhar os
alunos escolhidos de maneira diferenciada, com o lúdico, com jogos, etc... para
assim buscar que estes alunos se desenvolvam melhor. Todos os dias tem reuniões
com os pais, e atraves das reuniões de pais e mestres, dia da familia da escola,
amostra de trabalhos dos filhos para os pais, acabam ajudando na relação da familia
com a escola... são momentos especificos. Mensais, alguns anuais e alguns
semestrais. Um aluno ganhou um concurso de narrativa da bandeira, e por conta
disso, os pais e a familia foram chamados para receberem das mãos da diretora um
premio, fato que eleva a motivação.
A pegagoga: respondeu as perguntas e a transcrição está nas perguntas.
TRANSCRIÇÃO DA FALA DA VICE DIREÇÃO - O recurso extra do projeto
equidade possibilitou melhorias efetivas na escola e na aprendizagem dos
alunos?
Sim. Não foi suficiente, mas ajuda... ele vem com o fundo educativo. O que
atrapalhou, foi a impressão dos boletins dos alunos... faltou recursos para os 600
alunos, toner, folhas A4, isso atrapalha bastante.
Quanto ao programa, está dando certo... o apoio, as prioridades que estão dando a
escola. Desde que se criou o programa, existe muitas vantagens para o colegio.
Existe um trabalho bem forte com relação a evasão dos alunos, que diminuiu
consideravelmente os numeros. Faz 4 anos que o programa está na escola. Desde
que iniciou o pragama, ajudou muito. Em todas as áreas, o ensino, a infraestrutura,
os alunos... mudou bastante a cultura. Os recursos culturais para os alunos e familia,
ajudaram bastante nas mudanças, não somente dos alunos, como tambem apara as
familias.
As familias estão frequentemente na escola, participam bastante, e isso deu muito
certo, pois se realizou muitas idéias para as familias e os alunos, onde varios
momentos (familias dos 1, 2 3, 4 anos, separadamente, vinham assistir as
apresentações dos filhos (bosque da leitura, por exemplo). Com isso, os laços com a
escola foram ficando muito mais fortes, e quando existiam as reuniões com os pais,
ficava bem mais fácil a participação deles, inclusive com sugestões.

ANALISE DA TRANSCRIÇÃO

AÇÕES QUE AMPLIAM A PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS NA VIDA ESCOLAR
DOS FILHOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA EQUIDADE.
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Reuniões semestrais

Os pais são sempre convidados a participarem das

com os pais /

decisões sobre o cronograma semestral, anual, e o PQ

Associação de pais e

(parâmetros de qualidade) os pais dão as opiniões

Mestres:

deles para a escola, sobre infraestrutura, ambiente, e
as possíveis mudanças que devem acontecer. Depois
desta reunião é realizado um plano de ação para as
atividades. Os pais dos alunos participantes do
programa Transformando Realidades também
participam destas reuniões.

Reuniões semanais

Os alunos inseridos no Programa, tem aulas diárias no

com os pais dos

contra turno, visando melhorar a questão das notas e

alunos do Programa

os saberes em Português, Leitura e Matemática; esta

Transformando

ação tem uma melhor eficácia com a compreensão e

Realidades:

interação dos pais; neste sentido, são realizadas
reuniões diárias com os pais doestes alunos
(separados em pequenos grupos), onde são
repassadas as principais dificuldades e buscando
interação.

Professor do Contra

Através do programa, é disponibilizado um professor

turno:

que trabalhará no contra turno. Este professor vai
trabalhar os alunos participantes do programa
Transformando Realidades de maneira diferenciada,
para assim buscar que estes alunos se desenvolvam
melhor.

Parceria com a Rede

Nem tudo são flores, e existem os pais que não se

de Proteção e

envolvem com a escola, que não respondem aos

Conselho Tutelar:

informes da agenda escolar dos filhos, que não
participam de nenhuma reunião; isso impacta
diretamente na evasão escolar.
Buscando uma forma de conscientizar estes pais,
existe uma diretriz no ECA, que se um aluno estiver
com mais de três faltas injustificadas, os pais são
obrigados a prestar contas do que está acontecendo
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com o aluno; caso isso não ocorra, a escola deverá
encaminhar o caso a rede de proteção para que este
órgão entre em contato com a família; caso seja
constatado algum problema mais sério, é encaminhado
para o conselho tutelar, que tomará as medidas
cabíveis.
Reuniões com Juízes

Com o intuito de buscar melhor conscientização dos

da vara da Família:

pais, e aproximar mais as famílias da escola, é feito
sempre no início do semestre uma reunião onde
participam pessoas ligadas a vara da família, que
informam sobre a questão das faltas não justificadas, a
rede de proteção e o conselho tutelar; desde que foi
implantado esta ação por parte da escola, a frequência
dos alunos melhorou, pois os pais não deixam de
justificar ou informar quando algo está ocorrendo de
maneira mais problemática; a comunidade é bem
carente, e existem muitas famílias com problemas com
a justiça, fato que faz com que estas famílias não
queiram problemas com a rede de proteção e conselho
tutelar.

Bosque da Leitura

Os professores orientam os alunos a realizam muitas
leituras, e estas apresentações são efetivadas para as
famílias;

Analisar o papel da Secretaria Municipal de Educação na melhoria de gestão
nas escolas mais vulneráveis da rede Municipal através de ações de
supervisão/orientação para os agentes e escolas:

PEDAGOGA 1

ENTREVISTADA

DESCRIÇÃO
Bimestralmente o programa (Secretaria de Educação) pede
uma planilha para saber o andamento do programa na
escola, para assim estar sendo apoio as possíveis
necessidades da escola, e saber dos avanços.
A secretaria de educação realiza visitas periódicas para estar
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observando as maiores necessidades, e estar atuando junto
a direção e pedagogos, no sentido de escutar as principais
dificuldades, mesmo quando estas não podem ser
melhoradas.

PEDAGOGA 2

A capacitação é o principal suporte, pois isso ajuda muito
com boas práticas e também impacta na motivação de todos
que participaram.
Quando a escola necessita de assessoramento da secretaria,
é só pedir que eles mandam um funcionário.
O professor do contra turno também é um grande suporte por
parte do programa, que está dando muito certo.
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ANEXO C – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA NA ESCOLA MUNICIPAL
NANCYR CAVICHIOLO.

VISITA E ENTREVISTA A Escola Municipal Nansyr Cecato Cavichiolo – DIA
21/11/2018 DAS 14:30 AS 16HS.
Endereço: Rua Francisco Parolin, 930 - Nansyr Cecato Cavichiolo, Escola
Municipal

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O ROTEIRO

Objetivo 1: Identificar as ações que ampliaram a participação das famílias na
vida escolar dos filhos:
Roteiro:
1. Que ações especificas a escola realizou e realiza para aproximar a família do
ambiente escolar?
Reuniões de pais e mestres, reuniões com os pais dos alunos do programa
equidade.
Não existe hora marcada para atender as familias e os pais dos alunos. Se o pai
aparecer, a gente atende, das 08 ás 08:30 da manhã existe uma equipe (uma
pedagoga, diretora, vice-diretora e uma articuladora) que atende os pais,
independente se foi uma convocação ou não. Durante o dia tambem, sem horário
marcado. Na equipe, que registra todos os atendimentos aos pais, sempre está
disponível para atender aos pais, que tem uma certa dificuldade em agendar horário.
2. Qual a sazonalidade destas ações realizadas na escola (semanalmente,
mensalmente, quais dias e horários)?
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Semestralmente, mensalmente, semanalmente e diáriamente.
3. A família participa das decisões e planejamentos da gestão da escola? De que
forma?
O conselho de escola, juntamente com os pais e as familias, participam das
decisões do colégio, como o calendário escolar, possíveis festas, eventos, etc...
4. Existem ou existiram dificuldades na aproximação da família na escola?
Muitos alunos faltavam as aulas para trabalhar com os pais, que em sua maioria são
carrinheiros que trabalham na reciclagem, e como estes pais não tinham como
deixar seus filhos ou levarem para as escolas, os alunos faltavam muito. A escola ia
até os pais, conversava, quando percebia que estas crianças estavam em perigo
(em sua maioria os pais são dependentes quimicos), a unidade de proteção era
acionada, quando os pais necessitavam de alguma consulta específica, urgente, a
escola intercedia, e eles conseguiam consulta na unidade de saude, e isso fez com
que a evasão zerasse, e tambem aproximou muito a escola com os pais dos alunos
e consequentemente com a comunidade.
Quando o projeto foi lançado, veio de encontro com a realidade da escola. E isso foi
muito positivo.
5. Quais dificuldades e de que forma foram sanadas?
A dificuldade dos pais, são na parte do entendimento da necessidade das parcerias
entre a escola e as famílias, pois em sua maioria são semianalfabetos ou
analfabetos, por isso o acolhimento de inumeras conversas, explicando leis,
explicando a importância do aluno estar na escola, e que caso isso não aconteça, o
CRAS e a rede de proteção serão acionadas, e eles estarão verificando o que está
ocorrendo.
Objetivo 2: Analisar o desenvolvimento de competências na Gestão das
escolas impactadas pelo projeto Equidade.
Roteiro:
1. Como o diretor faz para gerenciar e incentivar os conflitos de forma construtiva?
A mediação é muito trabalhada quando existe algum conflito entre professor aluno,
ou professor familia.
2. Existe alguma forma de medir e monitorar o desempenho e a qualidade dos
colaboradores?
A diretora tem uma gestão de controle de todas as crianças e professores, onde tem
um hgistórico de faltas, evolução dos alunos, etc. Estes registros acontecem desde o
ano de 2013.
3. Como a ética e a efetividade são trabalhadas no ambiente escolar e nos
colaboradores?
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Quanto a ética: parceria com muito exemplo do que a direção faz, e a proximidade
com os professores, os inspetores, cozinheiras, secretaria de alunos, e demais
colaboradores.
4. Como o diretor faz para entender quais são as principais demandas dos pais, dos
alunos, dos professores, ele tem processo de escuta ativa, tem uma rotina?
Quanto a gestão, de boa prática, a diretora comenta sobre a escuta ativa,
comprometimento e responsabilidade com os alunos, a equipe e as familias;
5. Como a direção do colégio trabalha para gerenciar a execução e conduzir para
resultados esperados?
6. Os responsáveis pela gestão da escola participaram de algum curso para
melhorar a produtividade e qualidade na escola?
Objetivo 3: Analisar o papel da Secretaria Municipal de Educação na melhoria
de gestão nas escolas mais vulneráveis da rede Municipal através de ações de
supervisão/orientação para os agentes e escolas:
Roteiro:
1. Como os representantes do Núcleo de Educação Regional buscam as
informações da escola sobre o andamento do Projeto Equidade?
Planilhas, relatórios, visitas diretas do nucleo, e não temos do que reclamar do
nucleo pois estão sempre disponíveis e ajudam no que for possível; a escola tem
muita liberdade de conversar e escutar as diretoras, e nas visitas, sentam com a
diretora e tem uma escuta bem ativa para escutar as demandas, visitas agendadas e
não agendadas. O nucleo está para a escola, como apoio... a diretora diz que não
percebia isto em tempos anteriores (errou bastante por medo ou vergonha de falar
das necessidades), e agora está bem mais visível nas reuniões. Nos dias 27 e 28 de
novembro, as 10:30 – acompanhamento da pedagoga – seminário de boas práticas.
Benchmarking de todas as escolas participantes do forum gestores, na faculdade
santa cruz.
2. Quais informações a escola têm de enviar a Secretaria de Educação sobre o
Projeto Equidade? De que forma (relatórios?).
Relatórios.

3. Qual (quais) o principal suporte do Núcleo de Educação para a escola?
4. A escola tem trocado experiência com outras escolas que também fazem parte do
projeto Equidade?
5. O professor de contra turno trouxe algum benefício efetivo para a escola e na
aprendizagem dos alunos?
6. O recurso extra do projeto equidade possibilitou melhorias efetivas na escola e na
aprendizagem dos alunos?
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA:
OBJETIVO 1.
A diretora iniciou ressaltando que o projeto ajudou muito na questão de evasão,
evasão zero, no inicio do programa equidade, em 2013, logo no primeiro ano a
evasão zerou.
Isso foi possível pela parceria com o cras, unidade de proteção, unidade de saúde e
escola. Estas parcerias foram de suma importância para zerar o indicador evasão.
Muitos alunos faltavam as aulas para trabalhar com os pais, que em sua maioria são
carrinheiros que trabalham na reciclagem, e como estes pais não tinham como
deixar seus filhos ou levarem para as escolas, os alunos faltavam muito. A escola ia
até os pais, conversava, quando percebia que estas crianças estavam em perigo
(em sua maioria os pais são dependentes quimicos), a unidade de proteção era
acionada, quando os pais necessitavam de alguma consulta específica, urgente, a
escola intercedia, e eles conseguiam consulta na unidade de saude, e isso fez com
que a evasão zerasse, e tambem aproximou muito a escola com os pais dos alunos
e consequentemente com a comunidade.
Quando o projeto foi lançado, veio de encontro com a realidade da escola. E isso foi
muito positivo.
- Não existe hora marcada para atender as familias e os pais dos alunos. Se o pai
aparecer, a gente atende, das 08 ás 08:30 da manhã existe uma equipe (uma
pedagoga, diretora, vice-diretora e uma articuladora) que atende os pais,
independente se foi uma convocação ou não. Durante o dia tambem, sem horário
marcado. Na equipe, que registra todos os atendimentos aos pais, sempre está
disponível para atender aos pais, que tem uma certa dificuldade em agendar horário.
Os resultados das avaliações que necessitam ser entregues aos pais, fazem sempre
aos sabados pela manhã ou no periodo depois das 18 horas. As crianças que estão
bem de nota, vêm nestes dias; as crianças com casos mais especificos, os pais são
chamados particularmente.
O conselho de escola, juntamente com os pais e as familias, participam das
decisões do colégio, como o calendário escolar, possíveis festas, eventos, etc...
- A dificuldade dos pais, são na parte do entendimento da necessidade das parcerias
entre a escola e as famílias, pois em sua maioria são semianalfabetos ou
analfabetos, por isso o acolhimento de inumeras conversas, explicando leis,
explicando a importância do aluno estar na escola, e que caso isso não aconteça, o
CRAS e a rede de proteção serão acionadas, e eles estarão verificando o que está
ocorrendo.
- Quanto aos cursos de reciclagem e capacitações, a prefeitura sempre oferece,
dentro do programa equidade, capacitações com juízes, psicologas que capacitam
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os gestores sobre as leis, formas de se trabalhar os pais, sobre mediação, parcerias,
etc...
- Quanto agestão, de boa prática, a diretora comenta sobre a escuta ativa,
comprometimento e responsabilidade com os alunos, a equipe e as familias; a
mediação é muito trabalhada quando existe algum conflito entre professor aluno, ou
professor familia.
- A diretora tem uma gestão de controle de todas as crianças e professores, onde
tem um histórico de faltas, evolução dos alunos, etc. Estes registros acontecem
desde o ano de 2013.
- Quanto a ética: parceria com muito exemplo do que a direção faz, e a proximidade
com os professores, os inspetores, cozinheiras, secretaria de alunos, e demais
colaboradores.
Na cozinha, não se joga comida fora, por exemplo... diminui-se a quantidade de
comida num turno e aumenta em outro, para que não se jogue comida fora. Neste
sentido, o controle da cozinha é muito forte e eficaz.
- Nesta escola, a maioria dos alunos são filhos de dependentes químicos e
carrinheiros de reciclagem.
- A parceria com o CRAS, Rede de proteção, Unidade de saúde, Conselho Tutelar
impactaram muito no indicador Evasão e Frequência, onde a escola conseguiu
reduzir a quase zero.
ANALISE DAS TRANSCRIÇÕES:

Ações que ampliam a participação das famílias na vida escolar dos filhos,
através do programa equidade.

Reuniões semestrais

Os pais são sempre convidados a participarem das

com os pais /

decisões sobre o cronograma semestral, anual, e o PQ

Associação de pais e

(parâmetros de qualidade) os pais dão as opiniões

Mestres:

deles para a escola, sobre infraestrutura, ambiente, e
as possíveis mudanças que devem acontecer. Depois
desta reunião é realizado um plano de ação para as
atividades. Os pais dos alunos participantes do
programa Transformando Realidades também
participam destas reuniões.

Reuniões semanais

Os alunos inseridos no Programa, tem aulas diárias no

com os pais dos

contra turno, visando melhorar a questão das notas e
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alunos do Programa

os saberes em Português, Leitura e Matemática; esta

Transformando

ação tem uma melhor eficácia com a compreensão e

Realidades:

interação dos pais; neste sentido, são realizadas
reuniões diárias com os pais doestes alunos
(separados em pequenos grupos), onde são
repassadas as principais dificuldades e buscando
interação.

Professor do Contra

Através do programa, é disponibilizado um professor

turno:

que trabalhará no contra turno. Este professor vai
trabalhar os alunos participantes do programa
Transformando Realidades de maneira diferenciada,
para assim buscar que estes alunos se desenvolvam
melhor.

Parceria com a Rede

Nem tudo são flores, e existem os pais que não se

de Proteção, CRAS,

envolvem com a escola, que não respondem aos

Unidade de Saúde e

informes da agenda escolar dos filhos, que não

Conselho Tutelar:

participam de nenhuma reunião; isso impacta
diretamente na evasão escolar.
Buscando uma forma de conscientizar estes pais,
existe uma diretriz no ECA, que se um aluno estiver
com mais de três faltas injustificadas, os pais são
obrigados a prestar contas do que está acontecendo
com o aluno; caso isso não ocorra, a escola deverá
encaminhar o caso a rede de proteção para que este
órgão entre em contato com a família; caso seja
constatado algum problema mais sério, é encaminhado
para o conselho tutelar, que tomará as medidas
cabíveis.

Reuniões com Juízes

Com o intuito de buscar melhor conscientização dos

da vara da Família:

pais, e aproximar mais as famílias da escola, é feito
sempre no início do semestre uma reunião onde
participam pessoas ligadas a vara da família, que
informam sobre a questão das faltas não justificadas, a

94

rede de proteção e o conselho tutelar; desde que foi
implantado esta ação por parte da escola, a frequência
dos alunos melhorou, pois os pais não deixam de
justificar ou informar quando algo está ocorrendo de
maneira mais problemática; a comunidade é bem
carente, e existem muitas famílias com problemas com
a justiça, fato que faz com que estas famílias não
queiram problemas com a rede de proteção e conselho
tutelar.
Agendamento aos

Não existe hora marcada para atender as famílias e os

pais dos alunos:

pais dos alunos. Se o pai aparecer, a gente atende, das
08 às 08:30 da manhã; existe uma equipe (uma
pedagoga, diretora, vice-diretora e uma articuladora)
que atende os pais, independente se foi uma
convocação ou não. Durante o dia também, estes
agendamentos são efetivados sem horário marcado. A
equipe, que registra todos os atendimentos aos pais,
sempre está disponível para atender aos pais, que tem
uma certa dificuldade em agendar horário.

Analisar o papel da Secretaria Municipal de Educação na melhoria de gestão
nas escolas mais vulneráveis da rede Municipal através de ações de
supervisão/orientação para os agentes e escolas:
ENTREVISTADA

DESCRIÇÃO
Através de Planilhas e relatórios, o núcleo tem acesso ao

DIRETORA

andamento das atividades da escola.
O núcleo efetiva visitas empíricas na escola, e segundo as
palavras da própria diretora: “não temos do que reclamar do
núcleo pois estão sempre disponíveis e ajudam no que for
possível”;
A escola tem muita liberdade de conversar com as
representantes do núcleo, e nas visitas, sentam com a
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diretora e tem uma escuta bem ativa para ouvir as demandas;
as visitas empíricas do núcleo são agendadas e não
agendadas.
O núcleo está para a escola, como apoio... a diretora diz que
não percebia isto em tempos anteriores (errou bastante por
medo ou vergonha de falar das necessidades), e agora está
bem mais visível nas reuniões que são realizadas entre o
núcleo e a escola

ANEXO D – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA NA ESCOLA MUNICIPAL
PILARZINHO

VISITA E ENTREVISTA A ESCOLA MUNICIPAL PILARZINHO – DIA 28/11/2018
DAS 09 AS 10:30HS.
ENDEREÇO: Rua Antonio Petruzziello, 85 - Pilarzinho

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O ROTEIRO
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Objetivo 1: Identificar as ações que ampliaram a participação das famílias na
vida escolar dos filhos:
Roteiro:
1. Que ações especificas a escola realizou e realiza para aproximar a família do
ambiente escolar?
Em 2014, quando a equidade iniciou aqui na escola, foi focado em diminuir a evasão
escolar, a meta era diminuir a evasão. A gestão realizou um trabalho de formiguinha,
fazendo ligações para as famílias, reuniões com os pais para conscientização,
parcerias com o conselho tutelar, CRAS, Unidade de Saúde, conversas com os pais
no início das aulas (acolhendo os mesmos vinham deixar e buscar seus filhos),
buscando conscientizar e orientar quanto ao papel da escola. Trabalho bem
intensivo e com rotina de ligações, recados na agenda escolar, e conversas. No
acolhimento das crianças e familiares no início e final das aulas, agendava-se
conversas mais pontuais, adaptando-se ao horário dos pais. Há um investimento
grande de energia por parte da direção, pedagogos e professores, porque muitas
vezes a família não percebe sua importância para o sucesso de seus filhos na
escola, e por esta razão não vem para reuniões e agendamentos. Para solucionar
este caso, manda-se muitos recados pelos alunos através da agenda, e também de
conhecidos das famílias (Tio da Van, por exemplo), para assim buscar chegar até os
familiares.
A escola realiza uma feira de mostra de trabalhos dos alunos, que acontece uma vez
ao ano, ao sábado (todo ano é realizado), e o objetivo desta amostra de trabalhos eé
mostra aos pais como seus filhos estão evoluindo e se dedicando, pois, todos os
trabalhos realizados pelos alunos são referentes ao conteúdo anual.
O concurso de Responsabilidade familiar é uma premiação aos melhores alunos,
onde os pais e a família participam e acompanham a vida escolar do filho.
O conselho da escola mantem os pais mais participativos, e estes participam das
decisões e planejamento da escola.
100% é muito difícil de participação familiar, mas com todas as ações que
efetivamos na escola, faz com que as famílias, em sua maioria, estejam mais
presentes, sobretudo do programa Equidade.
A entrega dos pareceres (um relatório com a vida escolar do aluno no ano) também
se faz um momento onde aproximamos muito a família da escola e da vida escolar
dos filhos.
Existe também o conselho da escola e a avaliação da prefeitura (Parâmetros de
Indicadores de Qualidade), onde todas as escolas respondem uma avaliação que
elencam e relacionam competências especificas a cada escola. Isso é colocado para
os pais também, aproximando mais ainda estes das decisões e ações da escola.
2. Qual a sazonalidade destas ações realizadas na escola (semanalmente,
mensalmente, quais dias e horários)?
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Semestralmente, mensalmente, semanalmente e diariamente.
3. A família participa das decisões e planejamentos da gestão da escola? De que
forma?
Reuniões de pais e mestres, do conselho escolar, com os pais dos alunos do
programa. Estas ações impactam nas decisões do calendário escolar e ações
desenvolvidas para melhorar os indicadores da escola.
4. Existem ou existiram dificuldades na aproximação da família na escola?
O programa veio mais para alinhar, porque o colégio vive numa comunidade com
inúmeros problemas e fragilidades. A antiga gestão na pessoa da diretora Barbara já
havia iniciado um trabalho na escola, e o programa Equidade veio ajudar, pois a
escola já estava trabalhando a aproximação com os pais e familiares dos alunos. Na
gestão atual, a primeira ação foi aproximar a família da escola, pois sem isso, não
existe possibilidade de melhorar, por conta das fragilidades e vulnerabilidades do
entorno da escola. Sem a família não existiria sucesso em nenhum projeto e muito
menos na equidade.
5. Quais dificuldades e de que forma foram sanadas?
A parceria com o CRAS, Conselho tutelar e Unidade de saúde ajudaram muito, e
juntamente com as ações de formiguinha, deram muito resultado, baixando
consideravelmente o índice de evasão escolar.
A direção se adapta ao horário dos pais, pois os mesmos não têm como participar
de horários específicos, e quando agendam, em sua maioria faltam. Neste sentido,
as agendas dos alunos são um suporte bem importante, que ajuda nos recados.
Neste sentido, a escola fez um concurso entre os alunos para que, os alunos que
mais conseguissem enviar os recados aos pais e retornassem com as agendas
assinadas com os pareceres dos pais, receberiam um prêmio com um certificado
com foto; esta ação foi realizada para que realmente os filhos fossem o diferencial
para motivar aos pais participarem da escola, através dos recados enviados pela
agenda. Isso se tornou um sucesso, mesmo com as tentativas de se burlar as
assinaturas, mas ao final, esta ação se fez muito eficiente e eficaz.

Objetivo 2: Analisar o desenvolvimento de competências na Gestão das
escolas impactadas pelo projeto Equidade.
Roteiro:
1. Como o diretor faz para gerenciar e incentivar os conflitos de forma construtiva?
Com relação aos conflitos de gestão, é um trabalho diário, pois além dos problemas
que existem na comunidade e que impactam na escola (famílias com problemas
judiciais, que impactam na evasão, depredações, etc.…). Existe também os
problemas de ordem financeira e administrativa, como falta de funcionários (a escola
sofre com as nomeações de professores que demoram a ser encaminhados para
estar em sala de aula, que é o professor regente), e isso acontece também com os

98

inspetores de alunos e pedagogos. A escola funciona em dualidade (municipal e
estadual), fazendo com que a gestão tenha de ser bem mais efetiva e presente, pois
estão na linha de frente, tendo de fiscalizar obras, etc... A comunidade usa a escola
como forma de brincar, depois das 18 horas, fazendo com que a comunicação da
gestão com a comunidade tenha de ser muito boa, pois caso isso não exista, a
escola sofre. Quanto ao quadro de funcionários, para administrar 140 alunos, e a
falta de profissional é o maior desafio, pois não se consegue trabalhar bem a equipe.
O grande desafio desta gestão de 2018, é sem dúvidas a falta de profissionais. A
escola trabalha em dualidade Municipal e Estadual no mesmo lugar, trazendo muitos
problemas de infraestrutura, financeira, que tem de ser administrada com muito
controle pela Direção, como por exemplo, as obras que estão acontecendo dentro
da escola, que tem de ser fiscalizadas pela direção. Isso demanda muita gestão e
competência.

2. Existe alguma forma de medir e monitorar o desempenho e a qualidade dos
colaboradores?
3. Como a ética e a efetividade são trabalhadas no ambiente escolar e nos
colaboradores?
4. Como o diretor faz para entender quais são as principais demandas dos pais, dos
alunos, dos professores, ele tem processo de escuta ativa, tem uma rotina?
Diariamente a direção está na entrada e na saída dos alunos, observando as
conversas e escutando as reclamações dos pais e percebendo as dificuldades dos
funcionários; isso ajuda muito na condução de planejamento para solucionar e
principalmente evitar problemas. Todas as demandas dos pais, alunos e professores
são observadas pela direção, que busca solucionar a maior parte destes, mas é
muito difícil resolver todos os problemas.
5. Como a direção do colégio trabalha para gerenciar a execução e conduzir para
resultados esperados?
Conforme a resposta da pergunta anterior, através das conversas diárias com os
pais, alunos e professores, busca-se agir com pro-atividade, deixando poucos
problemas para solucionar de maneira reativa, o foco é a antecipação de conflitos.
Como falta infraestrutura, funcionários e a parte financeira, a gestão tem de estar
buscando trabalhar os conflitos diariamente.
6. Os responsáveis pela gestão da escola participaram de algum curso para
melhorar a produtividade e qualidade na escola?
Quanto a capacitação existe capacitações globais para todos os professores,
exclusivamente do programa equidade, os professores bolsistas tinham muitos
encontros de capacitações, e a equipe de direção do colégio não ficava sabendo o
que foi trabalhado na capacitação para este bolsista, e quais as formas de
planejamento do programa, e isso atrapalha a comunicação, pois não se tem um
entendimento específico do que se está trabalhando e onde quer chegar.
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A direção é induzida, tem de ir nas capacitações e palestras, mas diante dos
problemas de falta de profissionais dentro da escola, não consegue enviar
profissionais a participarem, pois se forem, vai prejudicar o aluno em sala de aula, e
mais do que isso, a motivação do professor fica muito ruim, pois ele não vai para a
capacitação buscando aprender mais, e sim obrigado... Normalmente este professor
de apoio não tem muito vínculo com a escola, e isso atrapalha mais ainda o projeto
aqui no colégio.

Objetivo 3: Analisar o papel da Secretaria Municipal de Educação na melhoria
de gestão nas escolas mais vulneráveis da rede Municipal através de ações de
supervisão/orientação para os agentes e escolas:
Roteiro:
1. Como os representantes do Núcleo de Educação Regional buscam as
informações da escola sobre o andamento do Projeto Equidade?
A secretaria busca informações sobre o andamento dos alunos envolvidos no
programa, através de relatórios, planilhas, e os representantes vem até a escola
duas vezes por ano, e escutam, percebem os problemas e resultados da escola;
eles percebem o bom trabalho da gestão, mas não conseguem ajudar com as
demandas e necessidades que poderiam melhorar muito mais os indicadores da
escola, que faz parte do programa.
2. Quais informações a escola têm de enviar a Secretaria de Educação sobre o
Projeto Equidade? De que forma (relatórios?).
Relatórios Ficha de cada aluno (faixa etária, turma, retenção, evasão, etc.) com os
resultados, avanços e dificuldades do programa na escola.
3. Qual (quais) o principal suporte do Núcleo de Educação para a escola?
O professor de contra turno.
4. A escola tem trocado experiência com outras escolas que também fazem parte do
projeto Equidade?
A secretaria incentiva as escolas participantes do programa a participar de encontros
de integração com outras unidades para ver as boas práticas para buscar novas
possibilidades, mas diante da falta de funcionários da escola, os gestores não
podem se ausentar da escola. A gestora tem de priorizar, e eventualmente não
conseguem participar de seminários.
5. O professor de contra turno trouxe algum benefício efetivo para a escola e na
aprendizagem dos alunos?
Este recurso do programa é o que mais dá resultado.
6. O recurso extra do projeto equidade possibilitou melhorias efetivas na escola e na
aprendizagem dos alunos?
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O recurso ajuda, mas não atende as necessidades, possibilitou melhorias, mas que,
diante das dificuldades da escola, não surtiu muito efeito no dia a dia. Diante deste
fato, a gestão corre atrás de empresários, para buscar verbas (anunciantes) para as
melhorias necessárias do dia a dia, como a questão das agendas dos alunos que
todos têm de ter.

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA:
OBJETIVO 1.
O programa veio mais para alinhar, porque o colégio vive numa comunidade com
inúmeros problemas e fragilidades. A antiga gestão na pessoa da diretora Barbara já
havia iniciado um trabalho na escola, e o programa Equidade veio ajudar, pois a
escola já estava trabalhando a aproximação com os pais e familiares dos alunos. Na
gestão atual, a primeira ação foi aproximar a família da escola, pois sem isso, não
existe possibilidade de melhorar, por conta das fragilidades e vulnerabilidades do
entorno da escola. Sem a família não existiria sucesso em nenhum projeto e muito
menos na equidade.
Em 2014, quando o programa equidade iniciou aqui na escola, foi focado em
diminuir a evasão escolar, a meta era diminuir a evasão. A gestão realizou um
trabalho de formiguinha, fazendo ligações para as famílias, reuniões com os pais
para conscientização, parcerias com o conselho tutelar, CRAS, Unidade de Saúde,
conversas com os pais no início das aulas (acolhendo os mesmos vinham deixar e
buscar seus filhos), buscando conscientizar e orientar quanto ao papel da escola.
Trabalho bem intensivo e com rotina de ligações, recados na agenda escolar, e
conversas. No acolhimento das crianças e familiares no início e final das aulas,
agendava-se conversas mais pontuais, adaptando-se ao horário dos pais. Há um
investimento grande de energia por parte da direção, pedagogos e professores,
porque muitas vezes a família não percebe sua importância para o sucesso de seus
filhos na escola, e por esta razão não vem para reuniões e agendamentos. Para
solucionar este caso, manda-se muitos recados pelos alunos através da agenda, e
também de conhecidos das famílias (Tio da Van, por exemplo), para assim buscar
chegar até os familiares.
A parceria com o CRAS, Conselho tutelar e Unidade de saúde ajudaram muito, e
juntamente com as ações de formiguinha, deram muito resultado, baixando
consideravelmente o índice de evasão escolar.
A direção se adapta ao horário dos pais, pois os mesmos não têm como participar
de horários específicos, e quando agendam, em sua maioria faltam. Neste sentido,
as agendas dos alunos são um suporte bem importante, que ajuda nos recados.
Neste sentido, a escola fez um concurso entre os alunos para que, os alunos que
mais conseguissem enviar os recados aos pais e retornassem com as agendas
assinadas com os pareceres dos pais, receberiam um premio com um certificado
com foto; esta ação foi realizada para que realmente os filhos fossem o diferencial
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para motivar aos pais participarem da escola, através dos recados enviados pela
agenda. Isso se tornou um sucesso, mesmo com as tentativas de se burlar as
assinaturas, mas ao final, esta ação se fez muito eficiente e eficaz.
A escola realiza uma feira de mostra de trabalhos dos alunos, que acontece uma vez
ao ano, ao sábado (todo ano é realizado), e o objetivo desta amostra de trabalhos eé
mostra aos pais como seus filhos estão evoluindo e se dedicando, pois, todos os
trabalhos realizados pelos alunos são referentes ao conteúdo anual.
O concurso de Responsabilidade familiar é uma premiação aos melhores alunos,
onde os pais e a família participam e acompanham a vida escolar do filho.
O conselho da escola mantem os pais mais participativos, e estes participam das
decisões e planejamento da escola.
100% é muito difícil de participação familiar, mas com todas as ações que
efetivamos na escola, faz com que as famílias, em sua maioria, estejam mais
presentes, sobretudo do programa Equidade.
A entrega dos pareceres (um relatório com a vida escolar do aluno no ano) também
se faz um momento onde aproximamos muito a família da escola e da vida escolar
dos filhos.
Existe também o conselho da escola e a avaliação da prefeitura (Parâmetros de
Indicadores de Qualidade), onde todas as escolas respondem uma avaliação que
elencam e relacionam competências especificas a cada escola. Isso é colocado para
os pais também, aproximando mais ainda estes das decisões e ações da escola.
Com relação aos conflitos de gestão, é um trabalho diário, pois além dos problemas
que existem na comunidade e que impactam na escola (famílias com problemas
judiciais, que impactam na evasão, depredações, etc...). Existe também os
problemas de ordem financeira e administrativa, como falta de funcionários (a escola
sofre com as nomeações de professores que demoram a ser encaminhados para
estar em sala de aula, que é o professor regente), e isso acontece também com os
inspetores de alunos e pedagogos. A escola funciona em dualidade (municipal e
estadual), fazendo com que a gestão tenha de ser bem mais efetiva e presente, pois
estão na linha de frente, tendo de fiscalizar obras, etc... A comunidade usa a escola
como forma de brincar, depois das 18 horas, fazendo com que a comunicação da
gestão com a comunidade tenha de ser muito boa, pois caso isso não exista, a
escola sofre. Quanto ao quadro de funcionários, para administrar 140 alunos, e a
falta de profissional é o maior desafio, pois não se consegue trabalhar bem a equipe.
O grande desafio desta gestão de 2018, é sem dúvidas a falta de profissionais. A
escola trabalha em dualidade Municipal e Estadual no mesmo lugar, trazendo muitos
problemas de infraestrutura, financeira, que tem de ser administrada com muito
controle pela Direção, como por exemplo, as obras que estão acontecendo dentro
da escola, que tem de ser fiscalizadas pela direção. Isso demanda muita gestão e
competência. Muito da gestão foi trabalhada através de capacitações que ajudaram
na questão técnica.
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Embora a escola seja grande, existem poucos alunos, 140 no total (1 turma de
cada), mas que ficam na modalidade integral... isso faz com que tenham de existir
funcionários que fiscalizem, e professores que estejam direto com estes alunos.
Existem muitos problemas com o quadro de funcionários, e o grande desafio de
2018 foi a falta de profissional. Se existisse uma equipe coesa, com uma
continuação, a equipe poderia estar bem qualificada para todas as situações.... Isso
não ocorre, porque tanto os professores quanto o administrativo e inspetoria, a
rotatividade é muito grande, trazendo problemas sérios, pois quando um profissional
sai, demora para ser integrado outro. Exemplificando:
A escolas deveria ter 3 inspetores, e desde 2017 apenas dois. Existe o integral na
escola, onde os alunos ficam na escola o dia inteiro, almoçam na escola, e
necessitam de supervisão de inspetores que inclusive acompanham os alunos com
o ônibus escolar disponibilizado pela prefeitura, este fato traz muitos problemas. No
mês de maio de 2018, um dos inspetores passou a ser professor, ficando apenas
um inspetor para trabalhar toda esta realidade. A escola não consegue ter um
quadro de professores fixo, e isso atrapalha os trabalhos com melhor qualidade.
Atualmente está faltando inspetor e pedagogo (por vários motivos, um deles licença
maternidade), pois a questão burocrática faz com que a demora na contratação seja
um problema.
Mesmo pela contratação do RIT (Regime integral de Trabalho), que pode trazer a
possibilidade de contratação de professores da rede, ou seja, que sejam
concursados, existe um prazo de 30 dias para a contratação deste profissional, e
antes da liberação deste profissional, existe prazos que a escola tem de cumprir, e
isso impacta na qualidade dos serviços prestados aos alunos.
A escola faz parte da regional boa vista, mas é uma escola que está mais próxima
da regional Santa Felicidade, esta distância geográfica, somando com a questão da
vulnerabilidade da comunidade (Pilarzinho estava nos noticiários sobre violência, e
isso assusta muitos profissionais a escolherem outras escolas, pois pelo RIT, o
professor escolhe onde quer dar aula). Estes dois desafios, a morosidade do
processo para contratação de profissionais, mesmo pelo RIT, faz com que os
profissionais escolham outras escolas para conseguir o RIT. O outro desafio é a
distância e a vulnerabilidade da comunidade. Isso assusta muito as pessoas,
fazendo com que sempre estejam faltando profissionais no quadro da escola.
Exemplo prático: Existiam 10 vagas em aberto no mês de janeiro, e hoje ainda
existem 8 vagas em aberto na escola. Isso atrapalha muito.
No inicio de cada semestre, existe um dia de reunião para toda a equipe, mas
quando o profissional de RIT vem para escola, ele perde toda a organização, e vai
direto para a sala de aula... neste sentido, mesmo a escola sendo equidade, não
existe este olhar para os problemas da escola, que não consegue atingir alguns
objetivos, pois os problemas administrativos e burocráticos acabam atrapalhando os
trabalhos.
A escola tem o programa desde o ano de 2014 (e foi bem bacana, pois existiria o
olhar para as especificidades de cada escola participante), e deu muito certo, mas
de 2017 e principalmente este ano de 2018, por conta da falta de funcionários,
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sobrecarrega toda a equipe, e isso impacta na escola.... Não percebendo o olhar
diferenciado neste ano de 2018.
Antigamente a escola fazia parte do projeto PIA, e no contra turno, atendia alunos
nas fazes iniciais, com funcionários para trabalhar no contra turno. Hoje, com o
projeto equidade, o professor de contra turno existe na escola, e é uma das coisas
que está dando muito certo, com grupos de mínimo 8 e máximo 12 alunos com
dificuldade.
RIT. O professor dobra o padrão, ele pode fazer mais 4 horas em outro turno (se
tiver vaga e o professor quiser). Para professor que tem padrão de 4 horas, pois tem
disponibilidade.... Isso impacta em todo padrão do professor (13º, férias,
aposentadoria, etc.) isso era bem interessante apara qualquer professor. Todo o
professor de apoio era contratado pelo RIT.
Não existe mais isso desde este ano, agora o professor de apoio só pode ser
contratado por BOLSA, e essa bolsa não impacta no padrão (13º, férias,
aposentadoria, etc.), para a escola tem mais um agravante, pois este profissional
bolsista não tem mais a obrigatoriedade de cumprir com o calendário escolar de 180
dias, isso impacta em muitas coisas, por exemplo: Na próxima semana vai acontecer
a semana de conselho de classe, e seria fundamental que este profissional de apoio
estivesse junto, para falar dos alunos que fazem parte do programa... mas este
profissional não vai receber por este dia, ele terá de vir sem receber nada, pois não
existe a possibilidade de negociar horas amais no núcleo para este professor. Todas
as escolas estão com falta de profissionais, independente se está ou não no
programa equidade. Se o profissional tiver de escolher entre RIT ou Bolsa.
- Quanto a capacitação existe capacitações globais para todos os professores,
exclusivamente do programa equidade, os professores bolsistas tinham muitos
encontros de capacitações, e a equipe de direção do colégio não ficava sabendo o
que foi trabalhado na capacitação para este bolsista, e quais as formas de
planejamento do programa, e isso atrapalha a comunicação, pois não se tem um
entendimento específico do que se está trabalhando e onde quer chegar.
A direção é induzida, tem de ir nas capacitações e palestras, mas diante dos
problemas de falta de profissionais dentro da escola, não consegue enviar
profissionais a participarem, pois se forem, vai prejudicar o aluno em sala de aula, e
mais do que isso, a motivação do professor fica muito ruim, pois ele não vai para a
capacitação buscando aprender mais, e sim obrigado... Normalmente este professor
de apoio não tem muito vínculo com a escola, e isso atrapalha mais ainda o projeto
aqui no colégio.
Semestralmente o RIT é cortado, e tem de escolher outro professor, pois o professor
do RIT vai buscar outra escola, não tendo a questão do vínculo do professor regente
com o aluno, e isso impacta na aprendizagem do aluno.

ANALISE DOS RESULTADOS DA ENTREVISTA:
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Ações que ampliam a participação das famílias na vida escolar dos filhos,
através do programa equidade.

A gestão realizou um trabalho de formiguinha, fazendo
ligações para as famílias, reuniões com os pais para
conscientização, parcerias com o conselho tutelar,
CRAS, Unidade de Saúde, conversas com os pais no
início das aulas (acolhendo os mesmos na entrada da
Contato com os pais:

escola quando vem trazer e buscar seus filhos),
buscando conscientizar e orientar quanto ao papel da
escola.
Trabalho bem intensivo e com rotina de ligações,
recados na agenda escolar, e conversas.
No acolhimento das crianças e familiares no início e
final das aulas, agendava-se conversas mais pontuais,
adaptando-se ao horário dos pais.
Há um investimento grande de energia por parte da
direção, pedagogos e professores, porque muitas
vezes a família não percebe sua importância para o
sucesso de seus filhos na escola, e por esta razão não
vem para reuniões e agendamentos.

Manda-se muitos recados pelos alunos através da
agenda, e também de conhecidos das famílias (Tio da
Van, por exemplo), para assim buscar chegar até os
familiares.
A parceria com o CRAS, Conselho tutelar e Unidade de
saúde ajudaram muito, e juntamente com as ações de
Recados aos pais

formiguinha, deram muito resultado, baixando

pela agenda escolar e

consideravelmente o índice de evasão escolar.

outras

A direção se adapta ao horário dos pais, pois os

possibilidades:

mesmos não têm como participar de horários
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específicos, e quando agendam, em sua maioria
faltam. Neste sentido, as agendas dos alunos são um
suporte bem importante, que ajuda nos recados.
Neste sentido, a escola fez um concurso entre os
alunos para que, os alunos que mais conseguissem
enviar os recados aos pais e retornassem com as
agendas assinadas com os pareceres dos pais,
receberiam um prêmio com um certificado com foto;
esta ação foi realizada para que realmente os filhos
fossem o diferencial para motivar aos pais participarem
da escola, através dos recados enviados pela agenda.
Isso se tornou um sucesso, mesmo com as tentativas
de se burlar as assinaturas, mas ao final, esta ação se
fez muito eficiente e eficaz.
A escola realiza uma feira de mostra de trabalhos dos
alunos, que acontece uma vez ao ano, ao sábado (todo
ano é realizado), e o objetivo desta amostra de
Feira de mostra de

trabalhos é mostrar aos pais, como seus filhos estão

trabalhos:

evoluindo e se dedicando, pois, todos os trabalhos
realizados pelos alunos são referentes ao conteúdo
anual.

O concurso de Responsabilidade familiar é uma
Concurso de

premiação aos melhores alunos, onde os pais e a

responsabilidade

família participam e acompanham a vida escolar do

Familiar:

filho.
Os conselhos da escola mantem os pais mais
participativos, e estes participam das decisões e
planejamento da escola.

Analisar o papel da Secretaria Municipal de Educação na melhoria de gestão
nas escolas mais vulneráveis da rede Municipal através de ações de
supervisão/orientação para os agentes e escolas:
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ENTREVISTADA

DESCRIÇÃO
A secretaria de Educação atua como fiscalizadora, cobrando
os resultados e mensurando o quanto a escola está

DIRETORA

conseguindo melhorar seus indicadores.
Atua também como suporte, ajudando com capacitações
periódicas aos gestores e professores envolvidos no
programa, fazendo com que estes atores sejam
multiplicadores para toda a equipe da escola.
Atua também com escuta ativa, ouvindo os problemas mais
difíceis para a direção, mesmo quando não tem possibilidade

PEDAGOGA 1

real de ajudar.
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ANEXO E – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA - ESCOLA MUNICIPAL VILA
TORRES

VISITA E ENTREVISTA A ESCOLA MUNICIPAL VILA TORRES – DIA 19/11/2018
DAS 14:30 AS 15:30HS.
ENDEREÇO: R. Chile, 838 - Rebouças, Curitiba - PR, 80215-170
Objetivo 1: Identificar as ações que ampliaram a participação das famílias na
vida escolar dos filhos:
Roteiro:
1. Que ações especificas a escola realizou e realiza para aproximar a família do
ambiente escolar?
Independente do projeto equidade, a aproximação sempre foi feita na escola, e as
dificuldades sempre aconteceram, a cada ano vem melhorando; com o programa
equidade continuou o trabalho, pois a escola sempre teve o foco nas famílias.
Sabado integração que integra as familias, entregas dos pareceres que acontecem
em 3 momentos, que incluem o programa equidade tambem, pois impacta nas
familias que interagem no Projeto.
Sabado integração acontece uma vez no ano.
2. Qual a sazonalidade destas ações realizadas na escola (semanalmente,
mensalmente, quais dias e horários)?
Mensalmente e semanalmente
3. A família participa das decisões e planejamentos da gestão da escola? De que
forma?
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A familia atraves do conselho de escola se envolve nas decisões e planejamento da
escola, que acontecem uma vez ao mês. Repasse da ppr, prestação de contas,
decisões que a escola tem de realizar no mês. Utilização de verbas, etc...
4. Existem ou existiram dificuldades na aproximação da família na escola?
A maior dificuldade sempre foi a conscientização dos pais, estes pais lerem os
avisos e recados que são enviados pelo aluno atraves da agenda escolar; neste
sentido foi feito um trabalho bem forte na escola. Se a mãe não traz resultado nos
comunicados, os pedagogos vão para o pai, se o pai não responde aos
comunicados (não moram na mesma residencia) ... ou seja, a participação das
familias impacta mais na aprendizagem dos alunos.
As ações mais efetivas para os alunos do programa equidade, e a conscientização
dos alunos para que deem os recados sobre os trabalhos, ligações para a familia,
conversas com as familias no inicio das aulas (quando os pais vêm trazer os alunos
para aula).
Através de uma parceria com o colegio manoel ribas, foi efetivado uma palestra para
os pais com uma juiza que falou sobre os direitos humanos, onde foi abordado sobre
a questão das faltas juridicamente.
Da mesma forma, os alunos que faltam, existem dois funcionarios que se
responsabilizam sobre este tema, e focam nos alunos que faltam entrando em
contato.
5. Quais dificuldades e de que forma foram sanadas?
Respondido na questão anterior.
Objetivo 2: Analisar o desenvolvimento de competências na Gestão das
escolas impactadas pelo projeto Equidade.
Roteiro:
1. Como o diretor faz para gerenciar e incentivar os conflitos de forma construtiva?
Existe uma escuta muito ativa por parte da direção (diretora), e a comunicação entre
a direção, os pedagogos e a equipe de professores, e tambem impacta nas familias,
que mantem uma comunicação. A direção tem uma aproximação muito forte com a
comunidade.
2. Existe alguma forma de medir e monitorar o desempenho e a qualidade dos
colaboradores?
Alem do estagio probatório, existe uma ficha da direção administrativa, que mantem
uma ficha de cada funcionario, com os problemas e tambem com boas práticas,
focando tambem os professores.
3. Como a ética e a efetividade são trabalhadas no ambiente escolar e nos
colaboradores?
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Com relação a ética e efetividade, é percebido na convivência que tudo está dentro
da normalidade, mas quando acontece algum problema específico, a direção age
como mediadora para solucionar os conflitos de convivência e profissional.
4. Como o diretor faz para entender quais são as principais demandas dos pais, dos
alunos, dos professores, ele tem processo de escuta ativa, tem uma rotina?
Os pedagogos buscam solucionar todos os conflitos com as familias, alunos e
funcionarios que estejam envolvidos no processo, mas quando acontecem conflitos,
a direção age como mediadora.
5. Como a direção do colégio trabalha para gerenciar a execução e conduzir para
resultados esperados?
6. Os responsáveis pela gestão da escola participaram de algum curso para
melhorar a produtividade e qualidade na escola?
Todos os professores e pedagogos envolvidos no programa equidade, passam por
capacitações, assim como tambem a gestão administrativa, com palestras e cursos
de extensão focados dentro da realidade e necessidade.
Objetivo 3: Analisar o papel da Secretaria Municipal de Educação na melhoria
de gestão nas escolas mais vulneráveis da rede Municipal através de ações de
supervisão/orientação para os agentes e escolas:
Roteiro:
1. Como os representantes do Núcleo de Educação Regional buscam as
informações da escola sobre o andamento do Projeto Equidade?
Busca planilhas e relatórios, e tambem com reuniões com os pedagogos, que falam
sobre os alunos envolvidos no programa, percebendo a evolução ou não destes
alunos, e discutindo sobre quais as possibilidades de melhorias. Os alunos que
tenham frequentado o contra turno ou não, pois não ficou responsavel por estes
alunos somente o professor do contra turno, mas tambem os professores da sala de
aula (regente), que busca um olhar diferenciado sobre os alunos que estão no
programa equidade. A comunicação entre a professora regente e o professor do
contra turno trocam informações específicas sobre a situação de cada aluno.
2. Quais informações a escola têm de enviar a Secretaria de Educação sobre o
Projeto Equidade? De que forma (relatórios?).
3. Qual (quais) o principal suporte do Núcleo de Educação para a escola?
Como principal suporte do programa equidade, seria o suporte material, financeiro, a
presença dos pedagogos do nucleo de educação escutando e percebendo a
realidade da escola. Negativamente, no preenchimento das planilhas finais dos
alunos do programa, se tornaram muito burocráticas, e como sugestão, um processo
menos burocrático, poderiam aperfeiçoar e melhorar, como por exemplo, repartir
este relatorio de maneira trimestral, para não ficar somente um e ao final do ano.
4. A escola tem trocado experiência com outras escolas que também fazem parte do
projeto Equidade?
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Existem reuniões e seminários sobre o programa equidade, que acontecem com
outras escolas que tambem participam do programa equidade, e isso traz muitas
boas práticas para ajudar nas dificuldades. As reuniões acontecem mensais.
5. O professor de contra turno trouxe algum benefício efetivo para a escola e na
aprendizagem dos alunos?
Sim, ele faz toda a diferença na aprendizagem.
6. O recurso extra do projeto equidade possibilitou melhorias efetivas na escola e na
aprendizagem dos alunos?

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA:
OBJETIVO 1.
Sabado integração que integra as familias, entregas dos pareceres que acontecem
em 3 momentos, que incluem a equidade tambem, pois impacta nas familias que
interagem no Programa equidade.
Sabado integração acontece uma vez no ano.
A familia atraves do conselho de escola se envolve nas decisões e planejamento da
escola, que acontecem uma vez ao mês. Repasse da PPR, prestação de contas,
decisões que a escola tem de realizar no mês. Utilização de verbas, etc...
Independente do projeto equidade, a aproximação sempre foi feita na escola, e as
dificuldades sempre aconteceram, a cada ano vem melhorando; com o programa
equidade continuou o trabalho, pois a escola sempre teve o foco nas familias.
O programa Equidade alertou sobre os alunos que tinham uma maior dificuldade de
aprendizagem em matemática e portugues, e tambem na evasão. O plano de ação
do programa equidade abriu os olhos da gestão administrativa e pedagógica,
direcionou o olhar para os alunos (listados) que realmente necessitavam, e auxiliou
que os encaminhamentos destes alunos fossem melhor trabalhados, e estas
crianças ficaram na linha de frente do pedagogo, que realizava um trabalho mais
efetivo com estas crianças.
Os alunos listados no projeto equidade passaram para o inicio da lista e tiveram um
olhar mais específico, inclusive com as familias destes alunos. Eram enviados
bilhetes atraves das agendas dos alunos para informar as familias sobre a evolução
destes alunos, e a comunicação com as familias destes alunos foram muito mais
efetivas. Foi mostrado uma agenda de um aluno (camila, 3º ano), que a agenda
estava abarrotada de lembretes aos pais, para verem os pareceres das avaliações
dos centros especializados, resultados do semai... ali existem dificuldades para
conscientização dos pais, mas os pedagogos se mantem bem insistentes e
persistentes na comunicação.
Com o programa equidade, facilitou a comunicação com as familias dos alunos do
programa.
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Se a mãe não traz resultado nos comunicados, os pedagogos vão para o pai, se o
pai não responde aos comunicados (não moram na mesma residência) ... ou seja, a
participação das familias impacta mais na aprendizagem dos alunos.
As ações mais efetivas para os alunos do programa equidade, e a conscientização
dos alunos para que deem os recados sobre os trabalhos, ligações para a familia,
conversas com as familias no inicio das aulas (quando os pais vêm trazer os alunos
para aula).
Através de uma parceria com o colegio manoel ribas, foi efetivado uma palestra para
os pais com uma juiza que falou sobre os direitos humanos, onde foi abordado sobre
a questão das faltas juridicamente.
Da mesma forma, os alunos que faltam, existem dois funcionarios que se
resposabilizam sobre este tema, e focam nos alunos que faltam entrando em
contato.

OBJETIVO 2
Existe uma escuta muito ativa por parte da direção (diretora), e a comunicação entre
a direção, os pedagogos e a equipe de professores, e tambem impacta nas familias,
que mantem uma comunicação. A direção tem uma aproximação muito forte com a
comunidade.
Alem do estagio probatório, existe uma ficha da direção administrativa, que mantem
uma ficha de cada funcionario, com os problemas e tambem com as boas práticas,
focando tambem os professores.
Com relação a ética e efetividade, é percebido na convivencia que tudo está dentro
da normalidade, mas quando acontece algum problema específico, a direção age
como mediadora para solucionar os conflitos de convivência e profissional.
Os pedagogos buscam solucionar todos os conflitos com as familias, alunos e
funcionarios que estejam envolvidos no processo, mas quando acontecem conflitos,
a direção age como mediadora.
Todos os professores e pedagogos envolvidos no programa equidade, passam por
capacitações, assim como tambem a gestão administrativa, com palestras e cursos
de extensão focados dentro da realidade e necessidade.
OBJETIVO 3
O Núcleo de Educação, busca planilhas e relatórios, e tambem com reuniões com os
pedagogos, que falam sobre os alunos envolvidos no programa, percebendo a
evolução ou não destes alunos, e discutindo sobre quais as possibilidades de
melhorias. Os alunos que tenham frequentado o contra turno ou não, pois não ficou
responsavel por estes alunos somente o professor do contra turno, mas tambem os
professores da sala de aula regente), que busca um olhar diferenciado sobre os
alunos que estão no programa equidade. A comunicação entre a professora regente
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e o professor do contra turno trocam informações específicas sobre a situação de
cada aluno.
Como principal suporte do programa equidade, seria o suporte material, financeiro, a
presença dos pedagogos do núcleo de educação escutando e percebendo a
realidade da escola. Negativamente, no preenchimento das planilhas finais dos
alunos do programa, se tornaram muito burocráticas, e como sugestão, um processo
menos burocrático, poderiam aperfeiçoar e melhorar, como por exemplo, repartir
este relatorio de maneira trimestral, para não ficar somente um e ao final do ano.
Existem reuniões e seminários sobre o programa equidade, que acontecem com
outras escolas que tambem participam do programa equidade, e isso traz muitas
boas práticas para ajudar nas dificuldades. As reuniões acontecem mensalmente.
Sugestão: A pedagoga articuladora responsavel pela escola no núcleo é a Elisandra
e Ana Lucia, e seria importante um olhar deles, para confrontar com o olhar da
escola.
O professor de contra turno não surtiu muito efeito nos alunos, pois poucos alunos
puderam participar, porque o problema da falta de professor para o contra turno (por
conta do rit e bolsa), impactou bastante no problema.
O recurso extra foi importante para melhorar o ambiente fisico e educativo para as
crianças que fazem parte do programa;
Percepção dos pedagogos: o programa poderia se transformar no dia a dia de todas
as escolas públicas, pois o programa já se mostrou um sucesso em todas as escolas
participantes. A presença do pedagogo do nucleo dentro da escola foi muito positiva,
porque trouxe um olhar mais forte da realidade, e estreitou o relacionamento com os
pedagogos da escola, houve uma mudança no comportamento do pedagogo do
nucleo para com a escola, inclusive nas cobranças e conversas, pois a empatia foi
muito mais efetiva, e a proximidade foi muito mais aprofundada.
O gestor tem de mudar seu olhar para a escola pública, pois ela necessita deste
olhar para que as mudanças necessárias aconteçam.
CRITICAS AO PROGRAMA TRANSFORMANDO REALIDADES – EQUIDADE NA
EDUCAÇÃO.
O programa trouxe muitos pontos positivos a escola, e a única crítica é com relação
a um problema com o professor de contra turno, que é o que faz a principal
contribuição pedagógica na aprendizagem dos alunos, e que inevitavelmente vai
impactar nos indicadores de aprovação, reprovação e frequência.
O problema com o professor de contra turno é puramente burocrático de
governança:
RIT: Regime Integral de Trabalho
Forma de governança em que os professores concursados do estado, e que
queiram complementar sua carga horária e consequentemente sua renda, podem
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estar atuando no contra turno (Manhã, tarde ou noite), conforme necessidade das
escolas da rede estadual e municipal.
Por este regime, o professor poderá fazer mais 04 horas em outro turno, e estas
horas impactará em todo o padrão salarial do professor (13º, férias, aposentadoria,
etc.), sendo muito interessante a todos os professores que tenham esta
disponibilidade.
Hoje, a maioria das contratações de professores de apoio pelas escolas municipais
e estaduais pelo RIT foram diminuídas em sua maioria, entrando outra forma de
contratação: Regime de Bolsas.
Pelo regime de bolsa, o professor ganha uma bolsa num valor específico, e esta
forma de regime não impacta no padrão salarial (13º, férias, aposentadoria, et.).
Assim, as poucas ofertas do regime RIT são muito procuradas, e as ofertas de
Bolsas ficam abertas, aguardando professores interessados.
A escola Maria Cecilia Westphalen oferta vaga para professor no contra turno pelo
regime de Bolsas, e isso trouxe problemas para a escola, como demora na
contratação (pois não tinha professores interessados), fato que impacta na
motivação deste professor, e, quando este professor consegue uma vaga pelo RIT,
abandona a vaga de Bolsista.
Efetivar de forma real o princípio da equidade:
A escola reclamou muito da falta de profissionais (Inspetor de alunos, professor
regente, pedagoga), pois isso impacta de forma muito negativa nos indicadores da
escola.
A secretaria recebe as demandas, mas devido a morosidade burocrática, acaba
atrapalhando todos os processos, impactando diretamente nos alunos em sala de
aula e consequentemente nos alunos participantes no programa equidade; por
exemplo, devido ao problema do RIT e Bolsa, além da demora em se conseguir um
professor de contra turno, quando este assume, mas aparece uma outra
oportunidade no formato RIT, ele abandona os trabalhos... Até a secretaria buscar
outro professor, demora pelo menos 30 dias. Isso faz com que não se consiga
trabalhar o vínculo com os alunos, fato que impacta na evasão e frequência.
A diretora questiona: Se a escola faz parte do programa Transformando Realidades:
Equidade na educação – porque é tratada de forma igualitária com todas as outras
instituições??

ANALISE DOS RESULTADOS DA ENTREVISTA:

OBJETIVO 1 - Ações que ampliam a participação das famílias na vida escolar
dos filhos, através do programa equidade.
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Reuniões semestrais

Os pais são sempre convidados a participarem das

com os pais /

decisões sobre o cronograma semestral, anual, e o PQ

Associação de pais e

(parâmetros de qualidade) os pais dão as opiniões

Mestres:

deles para a escola, sobre infraestrutura, ambiente, e
as possíveis mudanças que devem acontecer. Depois
desta reunião é realizado um plano de ação para as
atividades. Os pais dos alunos participantes do
programa Transformando Realidades também
participam destas reuniões.

Reuniões semanais

Os alunos inseridos no Programa, tem aulas diárias no

com os pais dos

contra turno, visando melhorar a questão das notas e

alunos do Programa

os saberes em Português, Leitura e Matemática; esta

Transformando

ação tem uma melhor eficácia com a compreensão e

Realidades:

interação dos pais; neste sentido, são realizadas
reuniões diárias com os pais doestes alunos
(separados em pequenos grupos), onde são
repassadas as principais dificuldades e buscando
interação.

Professor do Contra

Através do programa, é disponibilizado um professor

turno:

que trabalhará no contra turno. Este professor vai
trabalhar os alunos participantes do programa
Transformando Realidades de maneira diferenciada,
para assim buscar que estes alunos se desenvolvam
melhor.

Parceria com a Rede

Nem tudo são flores, e existem os pais que não se

de Proteção e

envolvem com a escola, que não respondem aos

Conselho Tutelar:

informes da agenda escolar dos filhos, que não
participam de nenhuma reunião; isso impacta
diretamente na evasão escolar.
Buscando uma forma de conscientizar estes pais,
existe uma diretriz no ECA, que se um aluno estiver
com mais de três faltas injustificadas, os pais são
obrigados a prestar contas do que está acontecendo
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com o aluno; caso isso não ocorra, a escola deverá
encaminhar o caso a rede de proteção para que este
órgão entre em contato com a família; caso seja
constatado algum problema mais sério, é encaminhado
para o conselho tutelar, que tomará as medidas
cabíveis.
Reuniões com Juízes

Com o intuito de buscar melhor conscientização dos

da vara da Família:

pais, e aproximar mais as famílias da escola, é feito
sempre no início do semestre uma reunião onde
participam pessoas ligadas a vara da família, que
informam sobre a questão das faltas não justificadas, a
rede de proteção e o conselho tutelar; desde que foi
implantado esta ação por parte da escola, a frequência
dos alunos melhorou, pois os pais não deixam de
justificar ou informar quando algo está ocorrendo de
maneira mais problemática; a comunidade é bem
carente, e existem muitas famílias com problemas com
a justiça, fato que faz com que estas famílias não
queiram problemas com a rede de proteção e conselho
tutelar.

Analisar o papel da Secretaria Municipal de Educação na melhoria de gestão
nas escolas mais vulneráveis da rede Municipal através de ações de
supervisão/orientação para os agentes e escolas:
ENTREVISTADA

DESCRIÇÃO

DIRETORA

Não foi entrevistada
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PEDAGOGO

A secretaria de Educação atua como fiscalizadora, cobrando
os resultados e mensurando o quanto a escola está
conseguindo melhorar seus indicadores.

PEDAGOGA

A secretaria de Educação atua também como suporte,
ajudando com capacitações periódicas aos gestores e
professores envolvidos no programa, fazendo com que estes
atores sejam multiplicadores para toda a equipe da escola.
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ANEXO F – ROTEIRO DE ENTREVISTA – PROGRAMA TRANSFORMANDO
REALIDADES – EQUIDADE NA EDUCAÇÃO.

Objetivo 1: Identificar ações que ampliam a participação das famílias na vida
escolar dos filhos.
Roteiro:
1. Que ações especificas a escola realizou e realiza para aproximar a família do
ambiente escolar?
2. Qual a sazonalidade destas ações realizadas na escola (semanalmente,
mensalmente, quais dias e horários)?
3. A família participa das decisões e planejamentos da gestão da escola? De
que forma?
4. Existem ou existiram dificuldades na aproximação da família na escola?
5. Quais dificuldades e de que forma foram sanadas?
Objetivo 2: Analisar a gestão escolar através dos gestores responsáveis pelas
escolas pesquisadas.
Roteiro:
1. Como o diretor faz para gerenciar e incentivar os conflitos de forma
construtiva?
2. Existe alguma forma de medir e monitorar o desempenho e a qualidade dos
colaboradores?
3. Como a ética e a efetividade são trabalhadas no ambiente escolar e nos
colaboradores?
4. Como o diretor faz para entender quais são as principais demandas dos pais,
dos alunos, dos professores, ele tem processo de escuta ativa, tem uma
rotina?
5. Como a direção do colégio trabalha para gerenciar a execução e conduzir
para resultados esperados?
6. Os responsáveis pela gestão da escola participaram de algum curso para
melhorar a produtividade e qualidade na escola?
Objetivo 3: Analisar o papel da Secretaria Municipal de Educação como
promotora da melhoria de gestão nas escolas mais vulneráveis da Rede
Municipal através de ações de supervisão/orientação.
Roteiro:
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1. Como os representantes do Núcleo de Educação Regional buscam as
informações da escola sobre o andamento do Projeto Equidade?
2. Quais informações a escola têm de enviar a Secretaria de Educação sobre o
Projeto Equidade? De que forma (relatórios?).
3. Qual (quais) o principal suporte do Núcleo de Educação para a escola?
4. A escola tem trocado experiência com outras escolas que também fazem
parte do projeto Equidade?
5. O professor de contra turno trouxe algum benefício efetivo para a escola e na
aprendizagem dos alunos?
6. O recurso extra do projeto equidade possibilitou melhorias efetivas na escola
e na aprendizagem dos alunos?

