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RESUMO 
O presente trabalho descreve a relevância de incorporar a comunidade escolar na gestão de 
uma escola pública municipal de Maceió/AL, a qual está necessitando de análises voltadas 
aos sujeitos envolvidos principalmente na Educação de Jovens e Adultos (EJA), pois nessa 
modalidade se apresentam vários fatores que dificultam, de certa forma, o desempenho e a 
capacidade participativa dos alunos. Esse estudo também buscou compreender como a EJA 
está sendo tratada pela equipe gestora. Esta pesquisa aconteceu por meio de observação, 
análises documentais e de conteúdo, visando compreender como se dá à participação dos 
docentes e discentes na prática escolar nas instâncias colegiadas, pois se analisa as interfaces, 
as possibilidades e os limites entre os dois focos: Gestão e EJA. 
Palavras-chave: Gestão Escolar; Educação de Jovens e Adultos; Projeto Político Pedagógico. 
 
RESUMEN 
Este artículo describe la importancia de la incorporación de la comunidad escolar en la 
gestión de una escuela pública en Maceió / AL, que está en la necesidad de análisis se centró 
principalmente en los individuos implicados en Jóvenes y Adultos (EJA), ya que esta 
modalidad se presentan varias factores que impiden, en cierta medida, el rendimiento y 
aprendizaje de los alumnos como el rendimiento y la capacidad participativa de los 
estudiantes. Este estudio también buscó comprender como la EJA está siendo tratada por el 
gestión de equipo. Esta investigación se llevó a cabo mediante la observación, el análisis y el 
contenido del documento con fin de comprender cómo la participación de docentes e 
estudiantes en la práctica escolar, por las entidades, ya que examina las interfaces, las 
posililidades e los límites entre los dos focos: Gestión y EJA. 
Palabras clave: Gestión Escolar; Educación de el Jóvenes y Adultos; Proyecto Político 
Pedagógico. 
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1. Introdução 
 
 

A relação entre a gestão escolar e a EJA é fato que merece discussões, pois existem 

vários limites que impossibilitam que ambos caminhem juntos nas instituições educacionais. 

Temos que observar que a EJA é tratada como campanhas e programas educacionais, voltadas 

aos sujeitos que devido a vários fatores não receberam a Educação Básica. Essa modalidade 

de ensino está sempre em mudanças, devido a ligações com programas governamentais, que 

muitas vezes não tem tanta preocupação em dar continuidade à educação desses sujeitos que 

se encontram fora de faixa educacional.  

 Muitas vezes os adultos deixam de estudar devido a questões econômicas e sociais, e 

vemos também que a economia do país dá prioridade à educação básica para as crianças, pois 

de certa forma acreditam que não vale a pena investir em adultos que por sinal já estão 

inseridos no mercado de trabalho, mesmo sendo de forma informal. 

 Os limites nessa modalidade não parte apenas das políticas públicas, mas também das 

próprias escolas. A Educação de Jovens e Adultos sofre vários problemas no dia a dia escolar, 

pois os sujeitos que se inserem nessa educação são pessoas que não têm tempo suficiente para 

dedicar a sua própria educação, esses sujeitos trazem com eles diversos fatores que os 

impossibilitam de uma participação ativa nas decisões dentro do ambiente escolar. 

 Os núcleos gestores, de certa forma, contribuem bastante na falta de participação dos 

discentes da EJA, através de atitudes que muitas vezes nem eles percebem que estão fazendo. 

O sistema escolar que oferece a Educação de Jovens e Adultos deve pensar em uma forma 

adequada de administrar, de forma que proporcionasse a participação desses alunos nos 

Projetos Políticos Pedagógicos, e que eles se sentissem inseridos na proposta curricular da 

escola, de forma que esses alunos colaborassem com suas práticas e atitudes. 

 A Gestão Escolar deve acontecer de forma democrática, na qual se faz necessária à 

participação de todos os sujeitos inseridos no ambiente escolar. 

 
 
2. A metodologia como caminho de possibilidades para entender a participação da EJA  
 
 

Esta pesquisa aconteceu através das análises documentais, de conteúdo e de estudo 

bibliográfico, tendo como abordagens metodológicas visitas, observações e  entrevistas. 

Este trabalho procurou compreender de que forma a Educação de Jovens e Adultos 

tem feito parte do processo de democratização da gestão escolar na rede pública municipal de 
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Maceió, através da análise dos dados de uma escola que possue o maior número de alunos 

matriculados e com presença das modalidades EJA e Ensino Fundamental. 

 Foram utilizadas algumas fontes documentais nessa pesquisa como: relatórios e 

avaliações da Secretaria Municipal de Educação, análise do Projeto Político Pedagógico da 

escola, análise das matérias de jornais e revistas e panfletos publicitários sobre a gestão 

escolar no município e sobre a educação de jovens e adultos. 

Muitos aspectos dessa pesquisa foram esclarecidos com a análise documental, e 

também através de entrevistas, que foi um ótimo recurso para a compreensão das incoerências 

existentes entre o discurso oficial e a realidade apresentada pelos dados analisados.  

Toda a pesquisa foi sistematizada através de textos, relatórios parciais e comunicações 

que foram apresentados e discutidos no Grupo de estudos sobre Estado, Políticas Sociais e 

Educação Brasileira (GEPE) e, foram também socializados em eventos científicos da área no 

formato de pôsteres e comunicações orais. 

 
 
3. Gestão Escolar na EJA e seus limites para a efetivação da participação do Conselho 
Escolar e o Grêmio Estudantil 
 
 

O presente trabalho mostra os dados finais da pesquisa gestão escolar e educação de 

jovens e adultos na rede pública municipal de Maceió-AL: interfaces, possibilidades e limites, 

que aconteceu com o objetivo de realizar uma análise da participação dos docentes e discentes 

da EJA nos fóruns e colegiados (Conselho Escolar, Grêmio, etc.) em uma escola da rede 

pública do município. 

A desdobramento da pesquisa se deu por analisar os estudos teóricos sobre a 

participação dos diversos atores na dinâmica escolar nas várias instâncias colegiadas, além 

dos estudos sobre as técnicas e instrumentos de coleta de dados quanti-qualitativos, e o 

levantamento e análise de relatórios e avaliações sobre gestão democrática na Secretaria 

Municipal de Educação e, finalmente, uma análise da participação da EJA nos colegiados, por 

meio de uma análise da representatividade dos docentes e discentes da EJA nos fóruns e 

Colegiados (Conselho Escolar e Grêmio) da respectiva escola. 

          Diante do exposto, as atividades partiram do mapeamento e seleção da escola através de 

buscas de documentos na Secretaria Municipal de Maceió - SEMED, na escolha da referida 

escola a partir de alguns critérios já estabelecidos, a saber: maior número de alunos 

matriculados no Ensino Fundamental com presença da EJA.  
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 Na análise do Projeto Político Pedagógico, descreve-se de como se deu a metodologia 

para tentar garantir e analisar a representatividade dos docentes e discentes da EJA nos fóruns 

e colegiados (Conselho Escolar e Grêmio) da unidade escolar. 

 Ao analisar o Projeto Político Pedagógico, observa-se a seguinte citação; “ao longo de 

todos esses anos vários gestores passavam por esta escola desenvolvendo excelentes 

trabalhos com ações articuladas e partilhadas entre a comunidade educativa e a SEMED”, 

no mesmo consta que com a gestão democrática houve mudanças de paradigma na estrutura 

escolar, com a escolha do diretor pela comunidade, pois “o diretor deve ser uma pessoa que 

além da qualificação exigida para a função, deve ter competência pedagógica, financeira e 

administrativa para representar os interesses da comunidade”. Essa mudança no ato de gerir 

leva todos os que compõem a escola a assumir suas competências, tornando-se 

compromissados na formação do homem cidadão, neste novo quadro educativo entra o 

Conselho Escolar, que é uma força ativa de enriquecimento dentro do trabalho coletivo. Ele é 

composto por vários segmentos como: pais, alunos, professores e funcionários e estão 

representando interesses, anseios e necessidades da comunidade. No Projeto Político 

Pedagógico consta que “o Conselho Escolar trabalha em parceria com o diretor em perfeita 

sintonia, pois todos buscam trabalhar primando pelo bom relacionamento, aprimorando o 

ensino-aprendizagem, com o objetivo de preparar o individuo para assumir o seu papel na 

sociedade”.  

 Essas são as palavras expressas no documento de acervo, pois sabemos que nem 

sempre na prática as coisas acontecem iguais à teoria e, principalmente, tratando-se de uma 

gestão escolar.  

De acordo com as entrevistas não foi vista essa parceria que consta nos acervos, tanto 

por parte dos professores como por parte dos alunos. Ao perguntarmos para uma professora 

sobre a participação do corpo docente na elaboração do PPP, obtivemos a seguinte resposta: 

“...é o seguinte a gente queria até ter ... ver o PPP da escola para participar diretamente, aí, 

assim fica um pouco vago e falho do corpo do professor mesmo, mas nossa participação no 

PPP é o seguinte, através de reuniões onde os coordenadores eles têm os itens de elaboração 

do PPP, que eles aproveitam na semana pra elaboração ou renovação do PPP...”. Fica 

evidenciado a não participação dos docentes na formulação do Projeto Político Pedagógico, e 

o mesmo acontece com os discentes da EJA, como mostra trechos da entrevista feita com um 

aluno da EJA sobre a mesma questão, ele nos responde: “Não seio o que é isso”. Que tipo de 

formação de cidadão é essa que limita a informação apenas para alguns sujeitos? Se é 

construído de forma coletiva como consta no PPP, o ideal seria que realmente todos os alunos 
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matriculados nessa unidade escolar, tivessem o mínimo do conhecimento sobre o determinado 

documento, porém não foi o que vimos, pois ao perguntarmos ao diretor a respeito da 

participação dos alunos da EJA no colegiado ele nos fala: “...olha até o ano passado tínhamos 

duas alunas que... já passou pra o ensino regular e outra ainda participa do 2ª ou é da 3ª fase 

de EJA, só que ela é mais, não participa tanto com tanta frequência das reuniões 

ordinárias...”  

 Nas questões pedagógicas observadas no PPP ficou visível a apresentação também dos 

aspectos positivos e negativos da instituição. Como positivos citam alguns pontos 

primordiais: “O envolvimento da coordenação com a comunidade escolar, sendo considerada 

por todos como atuante, dinâmica e criativa; nas realizações de reuniões periódicas com os 

professores para avaliar o trabalho pedagógico, analisando e buscando possíveis soluções para 

minimizar os problemas da escola e do alunado; as tomadas de decisões que são feitas em 

conjunto, através de um trabalho coletivo, respeitando-se sempre o principio da Gestão 

Democrática, que se deve trabalhar o coletivo; o engajamento com toda comunidade escolar e 

direção, realizando-se um trabalho participativo”, no mesmo documento podemos perceber 

algumas contradições entre o escrito documentado e a prática diária, fala-se que o 

Planejamento das atividades pedagógicas é avaliado e redimensionado a cada quinze dias, nas 

reuniões de planejamento de EJA e para as demais modalidades de 5ª a 8ª série isso se dá 

mensalmente. 

Durante a entrevista ao diretor a respeito dessas participações e reuniões periódicas ele 

nos afirma: “... há reuniões periódicas no início do ano se dá mais por conta da gente parar e 

reunir com os professores e reunir os outros professores dos outros segmentos pra justamente 

tentar rever a proposta, rever a proposta pedagógica da escola, o que o segmento aluno EJA 

tem a dizer quais são as melhorias que ele quer pra esse ano...”. Nas respostas do diretor ele 

se contradiz bastante, pois no exemplo mais acima vimos em sua resposta que a participação 

do aluno EJA acontecia no ano passado, apenas por duas alunas e que atualmente não tem 

esse engajamento como mostra no PPP. 

 Como ponto negativo, eles destacam o descaso de grande parte dos pais, 

principalmente os dos adolescentes que estudam de 5ª a 8 ª série, pois a maioria não 

comparecem às reuniões, nem aos plantões pedagógicos que são bimestrais, para acompanhar 

o rendimento e frequência de seus filhos. 

 Com relação ao Conselho Escolar, o mesmo consta no PPP como presente na 

instituição, e que tem normas de funcionamento definidas por todos, bem como é um 

momento de auto-avaliação do professor, e que em alguns momentos os representantes de 
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turma também participam, dando suas contribuições na avaliação do processo ensino-

aprendizagem, diz que ele é escolhido pela comunidade educativa, sendo os seus 

componentes eleitos para exercerem mandato de dois anos. Fazem parte deste colegiado: 

professores, funcionários, pais de alunos educandos, no qual a presidência está sendo exercida 

por um professor. As reuniões com professores e equipe técnica constam que acontecem 

bimestralmente durante os Conselhos de classe e sempre que haja necessidade de discutir 

questões do processo educativo. Mas na entrevista com o diretor esta afirmativa da 

participação dos professores nas reuniões não se faz presente, “... as reuniões são abertas são, 

mas quando os professores coloca assim no mural, assim nesse sentido de tal, fazer na 

circular, ai os professores dizem eu não sou de EJA não participo não, não vão, é tanto que 

se tiver eles só vão quando é assunto do seu interesse...”, ao fazermos a mesma pergunta a 

professora X ela nos responde; “...quando a gente ver a convocação o diretor convida, o 

convite é feito, mas eu não vejo que tem participação não, tem participação sim, quem é do 

colegiado mas como todo pode participar sem ser do colegiado, não só se tiver algum 

assunto que tenha interesse mesmo, as no momento, tem o professor e o aluno noturno, mas 

especificamente de EJA não!.”. Portanto se vê que nesta unidade escolar não se faz presente 

a participação de todos nas tomadas de decisões, como de fato deveria acontecer, pois 

segundo Chiavento (1989, p. 29); 

 

A Função Administrativa, refere-se ao ato de organizar, estruturar e integrar 
recursos e órgãos. As organizações são unidades sociais ( e, portanto 
construídas de pessoas que trabalham juntas ), que existem para alcançar 
determinados objetivos. Os objetivos podem ser o lucro as transações 
comerciais, o ensino e prestação de serviço público a caridade, o lazer 
escolar. Nossas vidas estão intimamente ligadas às organizações porque tudo 
o que fazemos é feito dentro de organizações. 

  

 A participação de todos nas tomadas de decisões dentro do ambiente escolar, devem 

estar presentes na formulação do Projeto Político Pedagógico, construído com bases legais e 

coletivamente para que sejam realizadas e impostas as melhorias no ensino e aprendizagem 

dos alunos, Segundo Libâneo (2001, p. 28) “O projeto expressa, pois, uma atitude pedagógica, que 

constitui em dar um sentido, um rumo às práticas educativas, onde quer que sejam realizadas, e firmar 

as condições organizadas e metodológicas para a viabilização da atividade educativa”. 

Toda organização precisa de um plano de trabalho que indique os objetivos e os 

meios de sua execução, superando a improvisação e a falta de rumo: A atividade de 

planejamento resulta, portanto naquilo que aqui denominamos de projeto pedagógico 
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curricular. O projeto é um documento que propõe uma correção política e pedagógica para 

o trabalho escolar, formula metas, prevê as ações, institui procedimentos e instrumentos de 

ação, conforme aponta Baptista (2005, p. 38 )   

 

Os profissionais da educação, os alunos, pais e comunidade conscientes da 
necessidade de um projeto democrático de educação podem constituir 
núcleos de todos na construção de uma escola democrática, cabe ressaltar 
que a participação e a construção de uma educação que tenha a cara da nossa 
realidade e do nosso compromisso com um projeto de sociedade, de 
educação e de nossa ação concreta no dia-a-dia, na escola e no contexto das 
políticas educacionais.  

                                       

Alagoas possui o maior índice em evasão escolar, isso se dá devido a vários fatores 

entre eles a falta de organização de planos de trabalhos e a da falta de planejamentos nas 

instituições de ensino para todas as modalidades. Alagoas é o Estado brasileiro cuja 

população adulta possui a menor escolaridade média e a maior taxa de analfabetismo. A 

educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino, amparada por lei e voltada para 

pessoas que não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade apropriada, 

porém são pessoas que têm cultura própria. Sabemos que o papel do docente é de 

fundamental importância no processo de reingresso do aluno às turmas de EJA. Por isso, o 

professor da EJA deve ser um professor especial, capaz de identificar o potencial de cada 

aluno. O perfil do professor da EJA é muito importante para o sucesso da aprendizagem do 

aluno adulto, que vê seu professor como um modelo a seguir. 

A história da Educação de Jovens e adultos apresenta muitas variações ao longo do 

tempo, demonstrando estar estreitamente ligada às transformações sociais, econômicas e 

políticas que caracterizaram os diferentes momentos históricos do país, pois essa 

modalidade de ensino tem se dado através de campanhas de alfabetização, não sendo um 

trabalho de políticas públicas e sim programas. 

 É preciso que a sociedade compreenda que alunos de EJA vivenciam problemas 

como preconceito, vergonha, discriminação, críticas dentre tantos outros. E que tais 

questões são vivenciadas tanto no cotidiano familiar como na vida em comunidade. 
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4. Conclusão 
 
 

Esta pesquisa analisou a participação dos sujeitos envolvidos na dinâmica escolar nas 

diferentes instâncias colegiadas. Através de um mapeamento para as seleções das duas 

escolas; leituras de literaturas sobre EJA e de análise de conteúdo; foi feito o contato com a 

escola da rede pública municipal de Maceió/AL para a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecimento; também foi analisado o PPP da escola; houve apresentações de 

trabalhos no Congresso Acadêmico da UFAL; Elaboração do modelo-piloto das entrevistas; 

Coleta de dados; análise dos instrumentos; análise de todos os dados e por fim a elaboração 

desse artigo. 

Através da análise dos dados coletados ficou evidenciada a ausência da participação 

dos discentes da EJA nos fóruns e colegiados (Conselho Escolar e Grêmio). Os alunos da EJA 

da Escola analisada desconhecem o Projeto Político Pedagógico, desconhecem as normas e 

decisões que constam no mesmo, porém no documento consta que existe a participação desses 

alunos na construção desse documento, ou seja, há uma contradição entre o PPP e a prática, e 

essa contradição ficou visível durante as entrevistas, na qual foi percebido também que na 

escola não existe grêmio estudantil, e os alunos da EJA não participam do conselho escolar, a 

essa ausência no conselho foi justificado pela falta de tempo que esses sujeitos dessa 

modalidade enfrentam, por serem alunos trabalhadores. 

 Portanto, apesar da unidade escolar apresentar em seu PPP como uma escola que 

trabalha com a Gestão Democrática, ficou nítido que isso não é verídico, pois na Gestão 

Democrática acontece a participação dos vários sujeitos existentes no ambiente escolar nas 

tomadas de decisões da instituição, independente dos limites existentes, existirá sempre 

possibilidades para que a gestão democrática aconteça de forma participativa entre os sujeitos 

que a compõem.    
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