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RELATÓRIO DE CONTRIBUIÇÕES 

 

 

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está discutindo a modernização 

da gestão democrática nas escolas públicas paulistas. A ideia é unir todos os 

interessados – estudantes, professores/gestores/servidores, pais/responsáveis e 

sociedade civil – no esforço coletivo de aperfeiçoamento de Grêmios Estudantis, 

Conselhos de Escola e Associações de Pais e Mestres. 

O objetivo do projeto é inscrever os valores da democracia no cotidiano das escolas 

e nas relações dos elementos que compõem a sua comunidade. Espera-se também 

dar início a uma nova maneira de se pensar as políticas públicas, com foco na 

transparência e no diálogo. 

No dia 30 de agosto, foi aberto no site da Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo na página destinada ao projeto, um box de contribuições para que a sociedade 

em geral pudesse participar sobre o desenvolvimento do projeto. O prazo para o envio 

das sugestões encerrou-se no dia 8/11, com um total de 1.412 respostas. 

Com base nas contribuições recebidas, vemos que foi em outubro a maior 

concentração de adesão ao formulário, seguido de novembro quando o mesmo foi 

finalizado. 
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A sociedade como um todo pode acessar ao formulário e enviar suas contribuições. 

A maior parte delas veio de pessoas ligadas aos órgãos públicos, principalmente 

funcionários e professores das escolas estaduais paulistas. As demais sugestões 

ficaram a cargo de estudantes, sindicatos/associações, terceiro setor, 

pais/responsáveis, pessoas de universidade, pessoas com nenhuma filiação 

mencionada e outros. 

 

 

 

No formulário de contribuições foi possível sugerir em apenas uma etapa do 

desenvolvimento do projeto, em algumas ou em todas, conforme necessidade do 

contribuinte. A etapa que mais obteve contribuições foi a primeira, de diagnóstico, com 

um total de 1.232 sugestões. Seguidos por 616 sugestões na segunda etapa do 
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projeto, referente aos Encontros Locais e 423 contribuições gerais quanto ao projeto 

em si. 

 

 

Por fim, foi questionado o nível de interesse do respondente quanto ao projeto Gestão 

Democrática da Educação o qual mais de 70% disseram estar bastante interessados 

com o projeto. 
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Vejamos, agora, o nível de interesse por cada público que participou com suas 

contribuições quanto ao projeto. As pessoas ligadas aos órgãos públicos, formaram a 

maior parte dos respondentes do questionário, como já vimos. Dentre esse público, 

percebe-se que quase 70% respondeu estar bastante interessado no projeto. 

 

O nível de interesse não se difere muito no público que não tem afiliação, ou que não 

se identificaram como de alguma entidade. Assim, podemos ver que o interesse é 

bastante similar ao do público dos órgãos públicos.  
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Os estudantes representaram quase 4% do total de respostas ao formulário, para 

estes, mais de 98% se mostraram bastante interessados no projeto de Gestão 

Democrática da Educação. 

 

 

75% dos pais ou responsáveis que enviaram suas contribuições, disseram estar 

bastante interessado. Os outros 25% disseram que estão poucos interessados. 

Nenhum deles respondeu estar nada interessado ou deixaram de responder. 
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Quanto às pessoas ligadas ou filiadas aos Sindicatos e Associações, vemos que 90% 

deles disseram estar bastante interessados. 

 

Das pessoas que sinalizaram ser representantes do Terceiro Setor, 75% estão 

bastante interessados com o projeto. Os outros 25% se dividiram em pouco 

interessado e a outra metade não respondeu seu nível de interesse. 
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Das cinco pessoas que responderam ao formulário de contribuições, ligadas às 

universidades, representando 0,35% do total de respondentes, vemos que 80% estão 

bastante interessados e 20% pouco interessados. 

O público denominado como ‘’outro’’, foi unânime em dizer que está bastante 

interessado.  

 

 

 

Por fim, concluímos que foi muito produtiva a participação da sociedade no formulário 

de contribuições do Projeto Gestão Democrática da Educação. Conseguiu-se a 

participação de um público variado e, com as colaborações recebidas e pelo registro 

de interesse, notamos a importância e relevância do Projeto, bem como o desejo de 

que, de fato, ocorra conforme todos os objetivos almejados.  
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