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Neste texto temos a pretensão de apresentar a Associação dos pais de alunos do colégio da Polícia
Militar – Unidade Dendezeiros, como representatividade democrática na escola, com o objetivo de
mostrar como a participação ativa ainda é incipiente no ambiente escolar, mas ao mesmo tempo um
dispositivo de atuação na luta por garantias de direitos legais relativos a educação. A democratização
por mais que seja uma palavra da moda, ainda é muito pouco acessada. Já existem alguns exemplos
que nos mostram avanços na participação efetiva da comunidade na escola, como o caso em estudo
neste trabalho. Neste texto abordamos a perspectiva do Colegiado escolar como instancia de
efetivação da política de gestão participativa, descrevemos a escola em que a pesquisa foi realizada,
bem como a referida associação de pais.
In this text we intend to present the Association of Parents of students of the Military Police College
- Dendezeiros Unit, as a democratic representation in the school, with the aim of showing how active
participation is still incipient in the school environment, but at the same time a device in the fight for
guarantees of legal rights related to education. Democratization, as much as it is a buzz word, is still
very little accessed. There are already some examples that show us advances in the effective
participation of the community in the school, as the case study in this work, but the reality of the
sampling is very small in relation to the number of students of this same school unit. In this text we
approach the perspective of the School Board as an instance of effective participatory management
policy, as well as the State Law that describes it, describe the school in which the research was
conducted, as well as the parent association.
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INTRODUÇÃO

A democratização da escola não incide apenas no acesso à educação, mas também na atuação da
sociedade, seja nas decisões adotadas ou na elaboração de uma gestão participativa. Apesar dos
avanços dentro desta perspectiva, existe ainda uma necessidade de aprofundar toda a compreensão a
respeito do tema, expandindo os espaços de discussão e atrelando valores na luta por uma efetiva
participação democrática, condição estritamente necessária para uma educação melhor.

A busca pela qualidade e melhoria do ensino público é um direito, e essa luta só pode começar
quando a comunidade interna e externa da escola,adquirir consciência de que sua participação e seu
envolvimento nas deliberações da escola serão indispensáveis para alcançar uma educação justa e de
qualidade, de modo que a democratização não seja uma terminação e sim um meio.

A escola quase sempre esteve fechada para a participação social, mas ainda hoje não é visível uma
manifestação intensa de todos os segmentos:discentes, docentes, gestão e família.

O muro que quase sempre rodeia o espaço da escola, não somente serve a segurança, mas também é
um impeditivo para que a sociedade se aproxime deste espaço. Há um medo que ronda os
imaginários das pessoas, de que na escola só cabem os professores e estudantes, e aqueles que lá
trabalham, e isso faz com que estejamos bem distante de uma comunidade com participação efetiva e
participativa no espaço da escola.

Quando há a solicitação da família a comparecer à unidade escolar, quase sempre as noticias são
sobre os seus respectivos filhos, e na maioria das vezes com atividades relativas a festividades,
comportamento e notas.

Também quando alguns pais comparecem a escola de forma espontânea, são vistos como
fiscalizadores do exercício da gestão e dos professores ou adentram a escola para fazerem queixas de
alguma situação específica em relação a professor,o que acaba por acentuar certa rivalidade entre
eles.

GESTÃO PARTICIPATIVA

A Lei nº 8261, de 29 de maio de 2002, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Ensino
Fundamental e Médio do Estado da Bahia e dá outras providências, em seu Art. 2º, § VI nos traz a
seguinte redação: “Gestão democrática fundada em decisões colegiadas e interação solidária com os
diversos segmentos escolares” (BAHIA, 2002). Esse dispositivo legal garante que a escola tenha
uma interação com os diversos segmentos/atores sociais escolares, que se dá o nome de Colegiado.

O Colegiado escolar é um conselho com representatividade do gestor, professores, funcionários,
estudante, responsáveis pelos estudantes e representante da comunidade local, escolhidos por meio
de eleição direta e secreta envolvendo todos que compõe a escola. Este Colegiado tem o seu mandato
por dois anos, onde se reúnem mensalmente para deliberar questões acerca da melhoria da escola.

Este Colegiado tem as suas funções estabelecidas pela Lei Estadual 11.043, de 09 de maio de 2008,
que pode ser de caráter deliberativo, consultivo, avaliativo e mobilizador dos processos pedagógicos,
administrativos e financeiros das unidades escolares. Este órgão garante em seus e Art. 1º e 2º no
qual expõe:

Art. 1º - A gestão democrática do ensino público, através da participação da
comunidade escolar e local, na concepção, execução, controle,
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acompanhamento e avaliação dos processos administrativos e pedagógicos da
ação educativa, no âmbito de cada unidade de educação básica do Sistema
Estadual de Ensino. (BAHIA, 2008).

Art. 2º - A autonomia dos Colegiados se exercerá nos limites da legislação de
ensino em vigor, das diretrizes da política educacional vigente expedidas pela
Secretaria da Educação do Estado e do compromisso de serem centros
permanentes de debates e órgãos articuladores dos setores escolar e
comunitário. (BAHIA, 2008).

Em seus artigos iniciais dispostos acima, nos mostra como o Colegiado está vinculado a determinada
legislação que garantirá o seu exercício democrático e nos revela também como esta autonomia fica
limitada por lei que venha ser redigida pelo estado da Bahia no tocante às questões que permanecem
no escopo do debate da educação.

Variadas são as funções ou atribuições do Colegiado, desde elaborar, aprovar e tomar decisões
relativas às ações pedagógicas e administrativas da unidade escolar; participar da elaboração do
Projeto Político-Pedagógico; deliberar, sempre que solicitado pela direção da escola, sobre o
cumprimento das ações disciplinares a que estiverem sujeitos os alunos; participar do processo de
avaliação institucional da escola e opinar sobre os processos que lhe forem encaminhados;
acompanhar o cumprimento do Calendário Escolar estabelecido e participar da elaboração de
Calendário Especial, quando necessário, dentre outras. Tendo sido descritas no escopo da referida
Lei (BAHIA, 2008).

Dentre as atribuições do Colegiado que estão redigidas na Lei 11.043, uma em especial nos direciona
para a ação deste trabalho, a que está inserida no § 4º, paragrafo I, que nos diz que em sua função
mobilizadora, este colegiado poderá criar mecanismo para estimular a participação da comunidade
escolar e local na definição do Projeto Político-Pedagógico, do Plano de Gestão Escolar e do
Regimento Escolar da unidade, promovendo a correspondente divulgação; (BAHIA, 2008) o que nos
leva a ver a inserção da associação de pais do colégio da Polícia Militar como estratégia para essa
mobilização.

LÓCUS

O Colégio da Polícia Militar (CPM) teve seu funcionamento autorizado através do Decreto Estadual
n.º 16.765 de 09 de abril de 1957, sendo seu principal objetivo propiciar instrução aos filhos dos
Policiais Militares e dos Servidores civis da Corporação. Naquela época, dentre as atividades
previstas estavam os atuais Ensinos Fundamental e Médio, acompanhados de uma Instrução
Pré-Militar chamada de Instrução Policial Básica, o que corresponderia hoje a Instrução Militar e a
Educação Física. A primeira unidade do Colégio da Policia Militar - CPM a ser criada foi a Unidade
Dendezeiros (CPM /Dendezeiros), a qual está situada à Avenida Dendezeiros, s/n.º, Baixa do
Bonfim, Município de Salvador, Estado da Bahia, em área pertencente ao Complexo da Vila Policial
Militar do Bonfim.

O Colégio da Policia Militar - CPM atendia aos filhos dos Policiais Militares residentes na Capital e
cidades circunvizinhas, funcionando nos três turnos (matutino, vespertino e noturno) e tinha seu
ensino ministrado gratuitamente. Até o ano de 1993, o corpo discente se constituía apenas de
estudantes do sexo masculino, sendo que no ano seguinte foi permitido o acesso de estudantes do
sexo feminino a partir da 5ª série do Ensino Fundamental.

A Educação Básica desde a alfabetização ao 3º ano do Ensino Médio, contava inclusive com
pré-vestibular e a preparação para o ingresso na Academia de Polícia Militar, órgão responsável pela
formação dos oficiais da Corporação, o que já não ocorre mais desde 2009.
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O Colégio possui um convênio com a Secretaria de Educação do Estado (SEC) que proporciona a
lotação na escola de dirigentes escolares, professores, pedagogos e auxiliares administrativos, além
de pessoal terceirizado para prestação de serviços gerais (faxina, merenda, dentre outros). O
convênio de Cooperação Técnica foi renovado em 2015 e especifica que

O presente instrumento tem por objeto a implementação de gestão
compartilhada das unidades dos Colégios da Polícia Militar instalados no
Estado da Bahia, listados no Anexo Único deste termo, estabelecendo a
articulação interinstitucional para o compartilhamento de responsabilidades na
garantia da oferta de Ensino Fundamental e Médio de qualidade com
efetividade social. (BAHIA, Convênio 018, 2015)

Como parte do convênio, existe ainda a assessoria técnico-pedagógica e financeira, o repasse de
verbas públicas do Estado e da União e o fornecimento de material permanente (mobiliário
administrativo e escolar e equipamentos eletrônicos e de cozinha).

Nos (03) três prédios, denominados de “Pavilhões”, o colégio possui 52 (cinquenta e duas) salas de
aula, sendo 13 (treze) destinadas, exclusivamente, às séries iniciais do ensino fundamental, espaço
físico informalmente chamado de Escola Primária da Polícia Militar, e as demais 39 (trinta e nove)
são utilizadas no turno matutino pelo ensino médio e no turno vespertino pelas séries finais do ensino
fundamental. Atualmente não funcionamos mais no turno noturno.

O Projeto Político Pedagógico do Colégio da Polícia Militar da Bahia – Unidade Dendezeiros, foi
reformulado no ano de 2004, tendo o seu Regimento Interno sido aprovado em 2007 – incorporando
o Regulamento Disciplinar e as Normas para Promoção dos Integrantes do Corpo Discente, o que
anteriormente eram independentes. Em 2018 o PPP passou por novas mudanças, o que se faz
necessário para atualização do mesmo, diante das mudanças ocorridas no colégio.

Uma gestão compartilhada entre dirigentes militares e pedagógicos,
interdependentes e vinculados por ações pedagógicas, assegurando o padrão de
qualidade do ensino, para o desenvolvimento da capacidade de aprendizado, na
efetivação do calendário escolar e da possibilidade do prosseguimento dos
estudos. (CPM Dendezeiros. PPP. 2018)

Hoje a escola oferece os ensinos fundamental, séries iniciais e finais e ensino médio, e que
atualmente conta com 1.784 alunos distribuídos em turmas compreendidas entre 1º ao 9º no ensino
fundamental e I, II e III anos do ensino médio, divididos em 2 turnos e com foco na formação geral
do individuo.

Dentro desse contexto, a gestão, os professores e coordenadores participam de “Reuniões com a
família, através de plantões pedagógicos e encontros com os dirigentes.” (CPM Dendezeiros, PPP,
2018) Esses encontros motivaramalguns membros das famílias dos estudantes a fazerem parte do
processo educativo, através da formalização de uma associação de pais, é “Uma instituição que
auxilia a escola, com a finalidade de aprimorar o processo educacional e a
integração-família-comunidade.” (CPM Dendezeiros, PPP, 2018), com o objetivo de tornar a gestão
escolar participativa e democrática.

METODOLOGIA
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Para realização deste trabalho, foram agendadas algumas visitas até a sala onde funciona a
associação de pais, por parte dos pesquisadores, bem como de alguns estudantes que decidiram
verificar o funcionamento da mesma. Realizamos também entrevista focal aberta, onde a idealização
e a história da associação foram apresentadas aos ouvintes. Verificamos também documentos e fotos
que registram o momento histórico da construção desta associação.

O estudo de caso, metodologia escolhida para uso neste trabalho, de acordo com alguns autores
(BECKER, 1994; GOLDEMBERG, 1997) tem sua origem nas pesquisas medicas e nas pesquisas
psicológicas, onde buscava-se a partir de um caso, perceber como a doença se deixava conhecer e
como havia a sua propagação, explorando intensamente um único caso; e para outros autores tem
origem nas pesquisas antropológicas de Malinoviski (CHIZOTTI, 2006), mas para efeito deste texto
vamos considerar o conceito disposto por Yin (2015).

Yin (2015) nos apresenta o estudo de caso como um modelo metodológico que procura investigar
um fenômeno contemporâneo em seu local de ação, bem como as estratégias utilizadas para chegar
ao fim proposto durante a pesquisa, o que neste presente texto, fica evidenciado com pesquisa direta
na sala onde funciona a associação dos pais, bem como o percurso que iremos destacar um pouco
abaixo.

É muito fácil confundir uma metodologia de pesquisa como estudo de caso, como sendo um percurso
na pesquisa que use outra metodologia qualquer, já que o estudo de caso pode ser comparado a uma
etnografia ou uma pesquisa de campo de outra abordagem, o que é um equivoco conceitual (Yin,
2015).

É importante chegar a este conceito que Yin (2015) nos apresenta, pois o estudo de caso se preocupa
em observar o fenômeno dentro de seu contexto, e isso nos ajuda a entender o quanto o “locus”
precisa ficar evidenciado, para que não haja generalizações diante dos resultados obtidos. Precisamos
ter uma preocupação com esta questão ainda mais quando a pesquisa se trata de aspectos sociais.

Durante o estudo de caso, foi observado em que situações esta associação normalmente evidencia a
sua presença na escola, tentando mostrar que houve uma evolução na participação, quando
consideramos os números de pais registrados no inicio, quando da fundação dessa e o número de
participantes atualmente.

Observamos algumas ações voltadas para o atendimento estudantil com apoio de fardas extras na
associação, folhas de papel ofício, materiais diversos para empréstimos em caso de urgência,
envolvimento junto aos professores e gestores nos eventos escolares, festivos e pedagógicos,
contribuição com lanches em aulas extras classe, participação nas reuniões pedagógicas, entre outras
atividades.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR – UNIDADE DENDEZEIROS

Esta associação fundada no ano de 2016 tem representação com os pais e responsáveis legais pelos
discentes desta unidade escolar. A iniciativa parte da Senhora Monica Pinto, que como mãe de um
dos alunos, deseja participar ativamente da vida escolar de seu filho, bem como de poder ajudar a
escola com situações que fossem assumir compromissos possíveis aos pais e responsáveis.

Ao fundar esta associação, o diretor geral da Unidade Escolar, cede uma sala das instalações da
escola, que até então estava inutilizada para que os pais pudessem se reunir com o fito de
organizar-se em prol de melhorias da vida dos estudantes daquela unidade escolar.

No inicio ainda meio tímida, a associação contribua, participando ativamente das festas que eram
organizadas pelos alunos, realizando doações, bem como auxiliando na organização e no

06/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_comunidade_na_escola_um_estudo_de_caso_sobre_a_associacao_de_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-8,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



investimento aos eventos internos da escola, que iam desde festas comemorativas, até eventos
militares e de olimpíadas internas de competição entre os alunos.

Essa contribuição e auxilio foi ganhando corpo, e foi montada uma geladeira solidaria para que os
alunos, pais e funcionários doassem alimentos para aqueles que porventura chegassem até a unidade
escolar sem a devida alimentação, garantindo direitos mínimos ao sujeito discente. E até doação de
fardamento que já tinha sido usado por outros, mas que ainda poderia ser reutilizado, já que a
uniformização neste tipo de unidade militar é um tanto padronizada e sendo estes uniformes muito
custosos.

Hoje, esta associação esta mais organizada. Ainda há muito para desenvolver, mas já é possível ver
maior envolvimento dos pais nas atividades cotidianas da escola, como por exemplo, participação
efetiva nas reuniões de pais e mestres, cobrando-lhes o que é necessário e participando ativamente da
vida escolar dos respectivos filhos.

A participação dos pais, em número, ainda é pequena, sendo isso reflexo da indisponibilidade de
horários de alguns ou a descrença na importância política da associação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As instancias do Colegiado de educação ainda são construídas de forma muito estanque ao que
poderia acontecer na prática. São necessárias ênfase na participação ativa dos segmentos sociais na
escola.

Uma gestão democrática e participativa é resultado de mobilizações e discussão dos segmentos
envolvidos na escola. Não está descrito neste trabalho, mas sabemos dos vários movimentos sociais
em torno da escola e da educação pública acessível e de qualidade. Então ainda precisamos ver o
envolvimento que existiu para que a política se consolidasse agora na ação para que ela se estabeleça
de fato.

Durante o período de realização deste trabalho, nos deparamos com a participação desta associação
na reunião de abertura do ano letivo, onde o diretor pedagógico apresenta as propostas para o
calendário anual e apresenta o corpo administrativo, tendo representantes de algumas seções que
compõe a escola, em reuniões entre pais e mestres para entrega de notas, nas festividades e
solenidades escolares e com representatividade nas reuniões do conselho do Colegiado.

A participação ativa dos pais nesta associação já se torna um avanço, principalmente no que tange a
efetividade deles em atividades em que seus filhos, os estudantes estão engajados. Mas em relação ao
número de alunos que a escola dispõe, a participação dos responsáveis nesta associação ainda é
ínfima.

Precisamos criar mecanismos de efetiva participação para que novas dinâmicas de organização e
gestão escolar aconteçam no chão da escola. Esses processos precisam favorecer a participação
coletiva na tomada de decisões de forma que a comunidade local perceba a importância fundamental
deste ato de estar efetivo. Somente com uma participação efetiva de todos os membros da
comunidade local e segmentos escolar poderemos ver a possibilidade de base solida para uma
democratização da escola e de sua gestão.
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