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Tecendo a Manhã
“Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito de um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.”
João Cabral de Melo Neto
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RESUMO

ATUAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES NA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA MARIA – RS: EM PAUTA O
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
AUTORA: Cristina Magalhães Foletto Machado
ORIENTADORA: Profª. Dra. Marilene Gabriel Dalla Corte

Este estudo aborda os princípios da gestão democrática a partir da atuação dos Conselhos
Escolares nas escolas da Rede de Ensino do Município de Santa Maria/RS. Considerando que
o conceito de gestão educacional resulta do entendimento a respeito da condução dos destinos
das organizações, que leva em consideração o todo em relação às suas partes e destas entre
si, percebe-se que a Rede Municipal de Ensino de Santa Maria teve, em dezembro de 2003,
aprovada a Lei da Gestão Democrática nº 4.740, modificada pelo Decreto nº 09 de 23 de
janeiro de 2009, a qual instituiu a autonomia da gestão nas escolas municipais em seus
aspectos financeiro, pedagógico e administrativo, estabelecendo nesta perspectiva o Conselho
Escolar como órgão máximo de decisão nessas unidades educativas. Nesse contexto, o
objetivo geral desse trabalho prioriza compreender como se configura a atuação dos conselhos
escolares na Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS, na perspectiva da gestão
democrática, no sentido de contribuir com diretrizes para o fortalecimento desse órgão
colegiado. A metodologia do estudo esteve ancorada na abordagem qualitativa, com base na
investigação colaborativa. As pesquisas bibliográfica e documental permitiram um maior
entendimento dos referenciais teóricos e legais necessários para a compreensão do problema
extraído do cotidiano escolar bem como o entrelaçamento com os fatos observados e os dados
construídos por meio das entrevistas semiestruturadas com conselheiros escolares de quatro
escolas da Rede Municipal de Santa Maria/RS, utilizando-se da análise de conteúdo no
entrecruzamento de dados. Os autores que fundamentaram tais procedimentos metodológicos
são: Ibiapina (2008), Flick (2009), Yin (2001; 2005), Lakatos & Marconi (2003), Neto (1994),
Triviños (2015) e Bardin (2011), Bogdan & Biklen (1994). Encontram-se, ainda, nos elementos
teóricos e legais pensados e organizados para balizar os principais conceitos e conhecimentos
necessários para responder à problemática da pesquisa os seguintes referenciais: Bordignon
(2009), Cury (2005; 2007), Dourado (2009), Freire (1997), Gadotti (2004), Libâneo (2011), Lück
(2013a; 2013b; 2015), Paro (2001). O produto desse estudo, portanto, culminou em diretrizes
destinadas à formação para conselheiros escolares das escolas municipais de Santa Maria/RS.
Justamente, diretrizes para a formação continuada de conselheiros escolares, que subsidiadas
pela LDBEN nº 9.394/96 e pela Lei Municipal nº 4.740/2003, consideram as demandas e as
especificidades dos contextos escolares deste município, bem como potencializam a formação
dos integrantes destes órgãos colegiados, já que não basta compor um conselho escolar e ter
boa vontade em trabalhar compartilhadamente, é preciso, também, ter conhecimento e
direcionamento no trabalho participativo. Concluiu-se que, com a formação dos membros dos
conselhos escolares, torne-se possível construir e consolidar a identidade da escola, gerar uma
funcionalidade enquanto instituição social que atenda às expectativas de seu público e da
comunidade da qual faz parte e, principalmente, constituir-se como uma instituição de natureza
verdadeiramente democrática e participativa.
Palavras-chave: Conselhos Escolares. Formação de Conselheiros Escolares. Políticas
Públicas. Gestão Escolar Democrática.
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ABSTRACT
ACCOUNTING OF SCHOOL ADVISORS IN THE SANTA MARIA MUNICIPAL
EDUCATION NETWORK: AS A GUIDE TO STRENGTHENING
DEMOCRATIC MANAGEMENT

This study deals with the principles of democratic management based on the performance of
the School Councils in the schools of the Santa Maria / RS Teaching Network, considering that
the concept of educational management results from the understanding of the management of
the destinations of the organizations, in consideration of the whole in relation to its parts and
among them and also that the Municipal Teaching Network of Santa Maria had, in December
2003, approved the Law of Democratic Management No. 4,740, modified by Decree No. 09 of
23 of January of 2009, which instituted the autonomy of the management in the municipal
schools in its financial, pedagogical and administrative aspects, establishing in this perspective
the School Council as the maximum decision body in these educational units. In order to do so,
the general objective prioritizes understanding how the work of school councils in the Municipal
Teaching Network of Santa Maria / RS is configured, in the perspective of democratic
management, in order to contribute with guidelines for the strengthening of this collegiate body.
The research methodology was anchored in the qualitative approach, based on collaborative
research. The bibliographical and documental researches corroborated to a greater
understanding of the theoretical and legal references necessary to understand the problem
extracted from the daily school life as well as to interlace with the facts observed and the data
constructed through the semi-structured interviews with school counselors of four schools of the
Municipal Network of Santa Maria / RS, using content analysis in the data crossing. The authors
who based these methodological procedures are Ibiapina (2008), Flick (2009), Yin (2001;
2005), Lakatos & Marconi (2003), Neto (1994), Triviños (2015) and Bardin Biklen (1994). It is
also found in the theoretical and legal elements thought and organized to identify the main
concepts and knowledge needed to answer the research question: Bordignon (2009), Cury
(2005; 2007), Dourado (2009), Freire (1997), Gadotti (2004), Libano (2011), Lück (2013a;
2013b; 2015), Paro (2001). The product of this study, therefore, culminated in guidelines for
training for school counselors of the municipal schools of Santa Maria / RS. Specifically,
guidelines for the continuing education of school counselors, which are subsidized by LDBEN nº
9,394 / 96 and Municipal Law No. 4,740 / 2003, consider the demands and specificities of the
school contexts of this municipality, as well as potentiate the formation of the members of these
collegiate bodies, since it is not enough to compose a school council and to be willing to work in
a shared way, it is also necessary to have knowledge and guidance in participatory work. It was
concluded that, with the formation of the members of the school councils, it becomes possible to
build and consolidate the identity of the school, to generate a functionality as a social institution
that meets the expectations of its public and the community of which it is a part and, as an
institution of a truly democratic and participatory nature.
.
Keywords: School councils. Formation of School Counselors. Public policy. Democratic School
Management.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A gestão escolar e educacional, como temática norteadora deste projeto,
parte dos preceitos Constitucionais de 1988 (BRASIL, 1988), bem como das
predisposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº
9.394/96 (BRASIL, 1996) quanto à gestão democrática do ensino e à
construção participativa das escolas e, também, da Resolução CNE/CEB nº 04
(BRASIL, 2010), a qual estabelece Diretrizes Gerais para a Educação Básica.
Para tanto, consideramos que são importantes as ações desenvolvidas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE), Conselho Estadual de Educação
(CEE), Conselho Municipal de Educação (CME) e pelo Conselho Escolar (CE),
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no sentido de [re]significação de seus aportes teórico-práticos relacionados à
democratização da gestão escolar.
1.1 A CONSTITUIÇÃO FAMILIAR
Às vezes, nos meus silêncios em que aparentemente me perco,
desligado, flutuando quase, penso na importância singular que vem
sendo para mulheres e homens sermos ou nos termos tornado, ‘seres
programados, mas, para aprender’. (FREIRE, 1996, p. 24).

Meu caminho1 tem elementos fundantes no lar de um agricultor e de
uma, até então, dona de casa, no interior da cidade de Alegrete/RS; lar
planejado para receber as duas gestações que viriam. A primeira revelou um
menino, 4 anos depois, foi a vez da segunda, a qual veio de surpresa, com 8
meses, e revelou uma menina, a qual chamaram de Cristina. Constituiu-se
assim uma família:
A família moderna, ao contrário, separa-se do mundo e opõe à
sociedade o grupo solitário dos pais e filhos. Toda a energia do grupo
é consumida na promoção das crianças, cada uma em particular, e
sem nenhuma ambição coletiva: as crianças, mais do que a família.
(ARIÈS, 1986, p. 271).

Com a escolha de meu nome, nunca se poderia imaginar que o
significado deste ficaria marcado, pois com apenas vinte dias de vida, em 1982,
fui diagnosticada com uma deficiência. Segundo o médico, faltava um dos
canais biliares, e, pela gravidade dessa ausência, minha família recebeu o
diagnóstico de apenas alguns meses de sobrevivência; essa foi uma notícia
recebida, certamente, como uma incansável luta pela minha vida. Sinalizo aqui
as condições precárias do sistema de saúde da cidade de Alegrete/RS, após
vários exames fui diagnosticada com icterícia (conhecida pelo senso comum de
‘amarelão’), um problema proveniente de minha condição de bebê prematuro.
No ano de 1988, passamos a residir em São Luiz Gonzaga/RS, no
sentido de buscar melhores condições de vida e, também, para que os filhos
tivessem acesso à educação de qualidade, considerando que residíamos no
interior do município de Alegrete/RS, em um distrito distante 70km. Ressalto
essa situação, como um dos motivos que levaram minha família a migrar para

1

Para o relato nas considerações iniciais, utiliza-se, excepcionalmente, verbos em primeira
pessoa.

25

zona urbana, pois com apenas sete anos de idade meu irmão teve de ir estudar
em um colégio em regime de internato, de concepção tradicional2, que tinha na
maneira de ensinar a agressão física e psicológica; uma vivência sombria e
sofrida por todos.
Busco em Sukiennik (1996, p. 45) o entendimento para esta mudança
pois:
[...] a família, sendo uma estrutura protetora, que desempenha a
tarefa de orientar a criança ou adolescente, de forma a favorecer o
seu crescimento e aprendizado no contexto social. Com o passar do
tempo, essa ideia sofre transformações até o ponto de tornar-se uma
função da escola. Por outro lado, a escola é colocada como
auxiliadora da família na construção de conhecimento e formação
social.

Neste sentido, considero importante papel da família na condução do
destino formativo de seus filhos, meus pais buscaram uma mudança de rota na
vida familiar, para garantir o acesso ao desenvolvimento pleno do processo
educativo meu e de meu irmão, passando, assim, a acompanhar nossa vida
escolar.
Assim, no ano de 1988, com cinco anos e seis meses, ingresso na
Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Amália Germano de Paula
na pré-escola, quando, em uma manhã fria de inverno, acordei cedo e fui
conduzida pela minha mãe até a escola. Nesse período, Kramer nos diz que,
as políticas públicas para a infância brasileira, do século XIX até as primeiras
décadas do século XX, são marcadas por ações e programas de cunho
médico-sanitário, alimentar e assistencial, predominando uma concepção
psicológica e patológica de criança, inexistindo um compromisso com o
desenvolvimento infantil e com os direitos fundamentais da infância:
[...] voltadas, quando muito, para a liberação das mulheres para o
mercado de trabalho ou direcionar a uma suposta melhoria do
rendimento escolar posterior, essas ações partem também de uma
concepção de infância que desconsiderava a sua cidadania e
desprezava os direitos sociais fundamentais capazes de
proporcionarem às crianças brasileiras condições mais dignas de
vida. (KRAMER, 1988, p.199)

2

Segundo o verbete criado pelo filósofo e pedagogo brasileiro Demerval Saviani para o glossário do sítio
da Unicamp disponível nas referências bibliográficas, a introdução da denominação “Concepção
Pedagógica Tradicional ou Pedagogia Tradicional foi introduzida no final do século XIX com o advento do
movimento renovador que, para marcar a novidade das propostas que começaram a ser veiculadas,
classificaram como ‘tradicional’ a concepção até então dominante”.
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Chegando lá, fomos até a sala da direção, onde a diretora nos
aguardava sentada atrás de uma mesa. À sua direita, as bandeiras nacional,
estadual, municipal e da escola ainda, na parede atrás dela, pendurado no alto,
ficava o quadro com a imagem da professora, a qual deu nome à escola.
Sinalizo aqui, nessa memória, a concepção de gestão que vigorava naquela
época, com as premissas do Regime Ditatorial Militar sob a égide da Lei nº
5.692, de 11 de agosto de 1971, que se implantou no período de 1964-1985, a
qual fixava Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus.
Nesta direção, Germano (1993) aponta que a política educacional no
período de duração da ditadura militar no Brasil (1964-1985) faz parte de um
contexto em que o Estado assumia um cunho ditatorial, a economia
apresentava um forte crescimento em alguns períodos, e os interesses do
capital prevaleciam enormemente sobre as necessidades do campo do
trabalho.
Ressalto que a escola a qual ingressei tinha como concepção a gestão
técnico-científica, definida por Vitor Paro (2001) e Libâneo (2004). Os autores
nos explicam que na gestão escolar e na educação com base nesse modelo,
existiam os técnicos-formuladores das políticas que detinham o conhecimento
e que, portanto, traçavam os caminhos, as metas e as estratégias que a escola
deveria seguir para assegurar a boa condução do trabalho pedagógico,
garantindo, assim, a efetivação de uma educação qualidade. Vale salientar que
a ‘qualidade da educação’ também era determinada por eles.
No ano seguinte, já com seis anos de idade, ingressei na primeira série
do ensino fundamental e fui alfabetizada com o método sintético que, hoje,
depois de formada em Pedagogia, entendi a estrutura dentro da teoria do
behaviorismo3 considerado um dos mais rápidos, simples e antigo método de
alfabetização, pois insiste fundamentalmente numa correspondência entre o
oral e o escrito, entre o som e a grafia. Ao iniciar nesse método de
alfabetização, primeiro aprendi a dominar o alfabeto (letra por letra), depois as

Esta teoria tem o sujeito como “recebedor de percepções”, essa interpretação da percepção
passa pelas propostas de Pavlov, Watson e de alguns cognitivistas contemporâneos como
Turing, nas quais o sujeito tem um papel mais passivo, sendo estimulado (recebendo
estímulos) pelo ambiente. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ptp/v18n2/a03v18n2>.

3
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sílabas, as palavras, frases e finalmente os textos. E este método não nos
permitia prosseguir para uma nova fase se não dominasse a que estava.
Neste período, tive grandes dificuldades na construção do meu processo
de aquisição da leitura e escrita, lembro que muitas lições de casa tinham
como objetivo criar palavras novas, lembrando que poderia utilizar somente as
famílias silábicas que já tinha aprendido. Inicialmente, adorei inventar palavras
novas, mas, quando chegava à escola, levava uma “bronca” da professora
porque: primeiro, a palavra não existia; segundo, tinha escrito errado. Tudo era
muito confuso, quando achava que estava entendendo o procedimento a ser
utilizado, era exigido outro modo diferente.
Tratava-se de ensino como transmissão e devolução de conhecimentos,
a famosa educação bancária criticada por Paulo Freire (1987), isto é, ter que
devolver tudo o que fora “ensinado” e de maneira correta (todas as tentativas
constituíam meros erros). A base desse método de ensino utilizado era
dominar o conhecimento através da memorização. Havia a necessidade de
repetir um modelo dado o qual seria cobrado como expectativa de resposta.
Como não conseguia provar que tinha aprendido, repetindo corretamente, tinha
que fazer várias tentativas até acertar.
Rememoro meu pai, sentado em um sofá da sala, de posse de um livro
em suas mãos, quando ele colocou duas tampinhas metálicas de garrafa no
chão viradas para cima, pediu que eu me ajoelhasse sobre elas e descansou
um livro aberto sobre o sofá em minha frente e pediu que eu lesse. Hoje
compreendo que essa atitude de meu pai foi motivada na sua educação
ancorada no paradigma da escola tradicional, quando participou de um
Seminário da Congregação dos Irmãos Maristas o qual tornou possível o meu
entendimento sobre essa prática. Também aponto aqui a rigidez disciplinar da
formação Católica herdada do período jesuítico.
Tive a oportunidade de vivenciar minha formação no ensino fundamental
em diferentes instituições públicas da rede estadual, em função da falta de
oferta de vagas nas escolas próximas a minha residência. Pontuo a falta de
compromisso do estado e de políticas públicas para o investimento na
educação, bem como no acesso e na permanência dos alunos. Assim, percebo
o distanciamento do compromisso do poder público, em relação à educação
como direito fundamental de todos e dever do Estado e da família. Com a
colaboração da sociedade, cabe a este poder assegurar a todos, com iguais
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condições de acesso e de permanência, a educação básica gratuita e de
qualidade.
A partir das fragilidades do sistema público, minha família optou pelo
curso do ensino médio em uma escola da rede privada. Portanto, no ano de
1997, ingressei no primeiro ano do Ensino Médio no Instituto Nossa Senhora
Auxiliadora da Rede Salesiana de Educação, como aluna carente. Esta escola
tinha como premissa a preparação para o vestibular e era reconhecida por
oferecer um serviço de boa qualidade e, portanto, um serviço de educação
mais elitizado, de acesso para poucos, ingressando em um ambiente cultural
diferente do anterior.
A realidade da escola privada era muito diferente da realidade da escola
pública, considerando as condições do tripé administrativo, pedagógico e
financeiro, porém ainda ancorada em uma concepção de gestão técnicocientífica. A diferença começava pela parte física da escola, a qual tinha um
pátio imenso com quadras de esporte, jardins, banquinhos, brinquedos. As
salas eram grandes, arejadas, com mesas e cadeiras novas e tudo era muito
bem cuidado e decorado com belos murais compostos por mensagens de
otimismo caracterizadas pelo teor confessional. A escola também tinha um
ritmo bem diferente. A disciplina era rigorosa, o dia começava com as irmãs
nos recebendo no portão da escola e, além do famoso “bom dia”, elas
fiscalizavam se estávamos sem esmaltes e sem pintura no rosto. Ao soar o
sinal para início das atividades escolares, reuníamo-nos no auditório para a
oração antes de entrar em sala.
Direciono meu pensamento para a constituição dos procedimentos
pedagógicos utilizados no dia a dia, ao voltar àquele momento da minha vida
escolar, percebo como a metodologia utilizada pelos professores era a mesma:
“estudar a matéria” em seu aspecto mecânico e repetitivo. Não nos era
ensinado a questionar ativamente o significado antes de responder às
perguntas sobre os conteúdos estudados, a entender a importância do
conteúdo ministrado e sua aplicabilidade em nossa vida. Com o término do
ensino médio, prestei vestibular para o curso de licenciatura em Física na
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

1.2 DA FORMAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL

29

Depois de ser aprovada no vestibular para Física Licenciatura Plena4, na
Universidade Federal de Santa Maria, em 2001, saí da casa dos meus pais aos
17 anos para estudar em outra cidade, onde meu irmão e meu primo já
estavam inseridos no contexto do ensino superior. Foram três anos de estudos
no

curso.

Neste

período,

enfrentei

muitos

desafios

considerando

a

complexidade da área das Ciências Exatas.
Durante a licenciatura em Física, conheci meu esposo, o qual nesse
período optou pela carreira militar e, em 2003, concluiu o Curso de Sargento
das Armas em Três Corações/MG, sendo designado para atuar na cidade de
Santa Cruz do Sul/RS. Assim, em dezembro do ano de 2003, já casada, minha
decisão foi residir em outro município, deixando o curso inconcluso.
No ano de 2005, decidi retomar minha formação superior. Como fazer
isso? Na modalidade de Educação a Distância5 encontrei a oportunidade para
continuar meus estudos. Assim, quando a Universidade do Sul de Santa
Catarina (UNISUL) anunciou o convênio com o Exército Brasileiro6, optei pelo
curso de Pedagogia Licenciatura Plena, pois o mercado de trabalho havia
aumentado as oportunidades para licenciados em Pedagogia tanto, na
docência como na gestão. Como pedagoga, atuaria na docência em
instituições escolares de Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA); na gestão pedagógica e
administrativa de espaços formais e não formais, elaborando, implantando e
acompanhando projetos educativos e na organização, planejamento e
avaliação dos sistemas de ensino, enfim uma gama maior de atuação diferente
do curso de Física.
O objetivo geral do Curso de Licenciatura em Física da UFSM é formar profissionais para
atuar no magistério de nível médio e em programas de extensão e para frequentar cursos de
pós-graduação em áreas de pesquisa em ensino de Física. Disponível em:
<http://w3.ufsm.br/cursodefisica/>.
5
A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades
educativas em lugares ou tempos diversos. Esta definição está presente no Decreto 5.622, de
19.12.2005 (que revoga o Decreto nº 2.494/98), que regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96
(LDBEN).
6
A cooperação técnica entre a Unisul e o Exército Brasileiro, com a possibilidade de realização
de avaliações presenciais nas Organizações Militares (OMs), torna possível o deslocamento
dos militares da Reserva Remunerada e da Ativa, dos seus dependentes e dos servidores civis
em todo o território nacional, sem a descontinuidade dos estudos. Ao aluno é garantido o
direito de solicitar a transferência do local de realização de exames, dentro dos prazos
institucionais, sem alterar a sua progressão no curso em que estiver matriculado. Disponível
em: <http://www.unisul.br/wps/portal/home/unisul-virtual/convênios>.
4
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Dois anos depois de ingressar no curso de Pedagogia, meu esposo foi
transferido para Altamira no estado do Pará; uma cultura ainda desconhecida,
mas entendida como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional.
Altamira/PA está localizada na região norte do Brasil, distante 3.820km de
Santa Maria/RS (Figura 1); foi onde se iniciou o meu período de estágios do
curso. Chegando lá, lancei-me em busca de uma oportunidade de trabalho,
quando chamada para atuar como Agente Educacional do Programa SESI
Educação do Trabalhador7 na modalidade EJA.
Figura 1 – Localização de Altamira/PA com relação a Santa Maria/RS

Fonte: Google Maps. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps?hl=pt-BR>.

O Sistema de Ensino de Altamira/PA foi municipalizado no ano de 1998,
com a democratização da educação, provocando avanços e recuos à
materialidade das ações educacionais. Segundo Gutierres (2010, p. 204) no
ano de 2001:
[...] a política de gestão educacional foi redimensionada pela
parceria com o Instituto Ayrton Senna com base na pedagogia do
O Programa SESI Educação do Trabalhador é responsável pela ampliação da escolarização
de centenas de milhares de pessoas, tanto de trabalhadores da indústria, como membros da
comunidade. Sua importância foi amplamente reconhecida pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Em 1999, a entidade considerou o
programa estratégico na superação de lacunas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no
desenvolvimento de competências do trabalhador brasileiro, com impacto direto no crescimento
econômico do país.
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000200.pdf>.

7
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sucesso, que substituiu o Plano Municipal de Educação por planos
de metas elaboradas sem discussão ampliada, prescindindo do
Conselho Municipal de Educação que, desde 2001, não vem
financiando. Em alguns aspectos, a democratização educacional em
Altamira continua formal na qual a participação política é apenas
aparente, preponderando o fosso da desigualdade social e
econômica.

A partir daí, percebe-se que essa proposta de reforma está implicando
um processo crescente de descentralização das responsabilidades do Estado,
com

diversas

faces

(privatização,

terceirização,

transferência

de

responsabilidades), e que “[...] gradualmente, tenta retirar responsabilidades do
Estado, o qual quer transferir para a sociedade tarefas que eram suas no que
se refere às políticas públicas e, principalmente, às políticas sociais”. (PERONI,
2003, p. 69). Para a autora, a descentralização ocorre em um contexto de “[...]
grande competitividade internacional, cuja regra é a desregulamentação, como
meio de eliminar os obstáculos ao livre jogo do mercado” (Ibidem), e os países
em meio à crise fiscal, da crise da dívida externa, refém dos organismos
internacionais, principalmente do Fundo Monetário Internacional (FMI), veemse na eminência de diminuírem seus gastos públicos. É nesse contexto que o
ajuste neoliberal nas economias e na administração pública estatal traz como
consequência “[...] a diminuição do Estado frente às políticas sociais, e a
educação é parte desse processo [...]” (Ibidem).
No cenário do município de Altamira, passei a atuar no processo de
construção do Projeto Político-Pedagógico da Escola em Regime de Convênio8
Mirtes de Oliveira Santos como representante dos funcionários da EJA. Neste
contexto observei uma profunda desigualdade social e econômica (Figura 2)
muita adversa da realidade do Rio Grande do Sul, o que podemos constatar a
partir dos dados a seguir:
A lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, “institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências. Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios,
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da
Administração. ”
Acesso em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm>.
“A Escola em Regime de Convênio Mirtes Oliveira Santos funciona no município de
Altamira/PA desde 1973 e foi fundada com a finalidade de atender aos filhos (dependentes) de
trabalhadores da indústria (em sua maioria madeireiras). Em, 1994, estabelece convênio com a
Prefeitura Municipal de Altamira/PA, através da Secretaria Municipal de Educação, passando a
funcionar em Regime de Convênio nos seguintes níveis e modalidades de ensino: Educação
Infantil e Ensino Fundamental 1ª a 4ª séries em regime de oito anos. Neste ano de 2009 atende
a 937 estudantes sendo 709 do CRIA e 247 na EJA”. (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
ESCOLA MIRTES OLIVEIRA SANTOS, 2009, p. 6-7)

8
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Figura 2 – Dados sóciodemográfico do município de Altamira/PA

Fonte: Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponíveis em:
<https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/estruturaterritorial/15761-areas-dos-municipios.html?t=destaques&c=1500602>.

Essa diversidade tem impacto no Sistema Educacional, o qual observei
quando a gestora da escola que assumiu o cargo em janeiro de 2009, teve
como primeira providência atualizar o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da
instituição, pois este documento vê a escola como um todo em sua perspectiva
estratégica, não apenas em uma dimensão pedagógica, e estabelece o
planejamento participativo como principal ferramenta nesta construção.
Conforme Lück (2013a, p. 38-39):
[...] A oportunidade que é dada às pessoas de expressarem suas
opiniões, de falarem, de debaterem, de discutirem sobre ideias e
pontos de vista - enfim, o uso da liberdade de expressão -, é
considerada como espaço democrático de participação e, portanto, a
grande evidência de participação.

Com a finalidade de definir as necessidades daquilo que a situação da
escola requerida para que a distância entre o ideal e o que se tinha fosse
diminuída, iniciou-se uma série de reuniões com os integrantes do ideário
escolar (pais, alunos/as, professores, funcionários/as, gestores) para produzir
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um diagnóstico voltado à [re]construção de proposições e às ações concretas
no PPP.
Para minha incursão na busca de formação continuada no Mestrado
Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional, essa oportunidade no
SESI foi fundamental, pois nesta experiência tive o contato direto com o
processo de gestão democrática, já que, por vezes, pude realizar funções em
conjunto com a coordenação, orientação e direção da escola no sentido de
prover atividades e eventos com o grupo de professores, que até hoje tem suas
edições no calendário letivo da instituição.
Um desses eventos recebeu o nome de “Jogos do Programa SESI
Educação do Trabalhador” com o objetivo incentivar os alunos da EJA a
participarem de eventos desportivos e integrar, socializar e agregar ao
Programa SESI Lazer Ativo9. Tal programa prioriza estimular as pessoas, por
meio da prática de esportes, a adquirirem hábitos mais saudáveis com o intuito
de melhoria da qualidade de vida. Este projeto surgiu do diálogo informal com
alunos/as e professores do programa, pois estes queriam algo “diferente”, que
saísse da rotina das aulas sempre em sala de aula e que promovesse a
integração dos/as alunos/as da EJA Ensino Fundamental e EJA Ensino Médio.
Porém, como o serviço militar tem um prazo restrito para permanecer em
cada unidade, devido à necessidade de vivência nacional10, no final do ano de
2009, outra transferência veio para nos mobilizar e proporcionar para uma nova
experiência de vida; agora era a vez de Porto Velho, capital do estado de
Rondônia (Figura 3). Fomos rumo a mais um destino desconhecido a ser
explorado.
Figura 3 – Localização do município de Porto Velho/RO em relação ao
município de Altamira/PA

“Trata-se de um programa abrangente de promoção de um estilo de vida ativo, considerado
como elemento fundamental para a saúde e a qualidade de vida do trabalhador da indústria e
seus familiares. Baseia-se na informação, estímulo e criação de oportunidades para que os
sujeitos modifiquem condutas de risco à saúde, passando a adotar estilos de vida mais ativos e
saudáveis”.
Disponível em: <http://www.fiepb.com.br/noticias/2008/10/31/programa_sesi_lazer_ativo>.
10
O Decreto nº 2.040, de 21 de outubro de 1996, que aprova o Regulamento de Movimentação
para Oficiais e Praças do Exército, em seu art. 28 “A movimentação de subtenentes e
sargentos deve assegurar-lhes vivência profissional de âmbito regional, considerada em termos
territoriais de Comando de Área”, esta vivência regional foi alterada para vivência nacional pela
portaria nº 070 de 23 de março de 2010 do Departamento Geral de Pessoal do Exército
Brasileiro. Disponível em: <http://www.dgp.eb.mil.br>.
9
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Fonte: Google Maps. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps?hl=pt-BR>.

Neste município, realizei uma etapa importante, decisiva e que deu
sentido a minha busca, o estágio obrigatório em gestão em uma escola da
Rede de Ensino do Município de Porto Velho/RO11, que tinha como objetivos
segundo

o

Projeto

Político-Pedagógico

(2010)

“[...]

trabalhar

no

desenvolvimento integral, afetivo, cognitivo e psicomotor dos alunos, além de
avaliar a capacidade corporal. A visão geral da instituição e a filosofia da escola
visa pessoas felizes, saudáveis e autônomas”. As percepções frente à direção
e as observações colaboraram para reconhecer que todos trabalhavam em
parceria com a comunidade e com o objetivo de aproximar a família da escola
e do meio social na qual estavam inseridos.
A Rede de Ensino do Município de Porto Velho/RO dispõe de legislação
própria com a finalidade de normatizar a Gestão Democrática. A Lei
Complementar nº 196, de 25 de novembro de 2003, normatiza a [...] Gestão
Democrática na Rede Pública Municipal de Ensino de Porto Velho, disciplina a

O Município de Porto Velho implantou o ensino fundamental de nove anos desde o ano de
2004 em todas as escolas de sua rede de ensino pública, antes mesmo da promulgação da Lei
11.274, de 06 de fevereiro de 2006, no seu Artigo 32 prevê que o ensino fundamental com
duração de 09 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 06 (seis) anos de
idade, o qual possui como objetivo “a formação básica do cidadão, determinando, ainda, em
seu artigo 6º, o dever dos pais ou responsáveis de efetuar a matrícula dos menores a partir dos
06 (seis) anos de idade no ensino fundamental.”
11
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escolha dos diretores e vice-diretores das escolas públicas municipais da zona
rural e urbana e dá suas providências. Tem em seu art. 1º, inciso IV – A
participação da comunidade, representada pelos conselhos escolares e/ou
Associação de Pais e Professores – APP, na gestão escolar; em seu Art. 2º,
inciso V prevê [...] a autonomia, que visa levar cada escola municipal a
trabalhar com dinâmica própria, em busca de sua identidade, sem, no entanto,
perder a perspectiva global do sistema municipal de ensino. No Art. 2º, inciso
VIII, a lei normatiza que a descentralização administrativa:
[...] deverá ser incentivada e implementada sem que se perca de vista
a
necessidade
de
serem
utilizados
mecanismos
de
acompanhamento, controle e avaliação, com vistas à preservação da
unidade do Sistema Municipal de Ensino do Município de Porto
Velho. (PORTO VELHO, 2003)

Nessa seara, o sistema de ensino de Porto Velho/RO passa a usufruir
da prerrogativa legal, ficando a organização, o modo de funcionamento e a
implantação sob a esfera da autonomia das escolas. Para Lunardi et al. (2015,
p. 91):
[...] a participação da sociedade civil é princípio basilar na definição,
fiscalização e avaliação das políticas educacionais, implementadas
pelos diversos sistemas de ensino do país. Ancorada no princípio de
participação e autonomia, tornou-se necessária a criação ou
[re]significação de diversos mecanismos institucionais de participação
direta e representativa dos órgãos públicos envolvidos com a
Educação.

Considerando o Projeto Político-Pedagógico (PPP) como mecanismo de
gestão democrática da escola alvo do estágio curricular, pautava o
conhecimento na teoria dialética, porém não tinha clareza teórico-conceitual
desta abordagem. Contraditoriamente centrava sua proposta apenas no
desenvolvimento

motor,

artes

visuais,

pensamentos

lógico-matemático,

natureza e sociedade, tendo em vista que estas devem estar globalizadas
dentro de projetos pedagógicos com planos diários. Aqui faço um paralelo de
minha experiência no município de Altamira/PA, na qual vivenciei princípios de
gestão democrática, e o município de Porto Velho/RO que apresentava marcos
legais democráticos, porém ainda frágeis em sua implementação.
A experiência em Porto Velho/RO me levou a compreender que a gestão
é um processo abrangente que requer uma formação de qualidade, além de
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exigir do gestor um trabalho coletivo que busque incessantemente a
autonomia, a liberdade, a emancipação e a participação na construção do
Projeto Político-Pedagógico.
Observei, ainda, que para o exercício dos preceitos e dos mecanismos
de gestão democrática, o gestor precisaria saber como trabalhar os conflitos e
desencontros na cultura escolar; precisaria ter competência para buscar novas
alternativas e que a mesma deveria atender aos interesses da comunidade
escolar. Além disso, necessita compreender que a qualidade da escola
dependeria da participação comprometida dos integrantes da comunidade,
respeitando a individualidade de cada um e buscando nos conhecimentos
individuais novas fontes de enriquecer o trabalho coletivo e compartilhado.
Constatei também a fragilidade de organização do trabalho pedagógico,
pois esta se constitui de uma estratégia educacional para democratizar os
processos de ensino e aprendizagem, sendo de suma importância para o
gestor implementar novas formas de gestar espaços, tempos, pessoas,
processos, entre outros aspectos subjacentes ao trabalho pedagógico, além, é
claro, da necessária comunicação e diálogo na prática pedagógica docente.
Após a conclusão da minha formação inicial, em 2012, fui em busca de
uma nova oportunidade na área da educação. Passei a atuar como regente da
turma do 2º ano do ensino fundamental de uma escola da Rede Privada de
Porto Velho/RO. Nesse espaço, ampliei minha experiência no sentido de
compreender o processo de leitura e escrita da criança, a participação da
comunidade escolar, o papel da gestão perante os desafios da educação
escolar, bem como compreender a diversidade cultural da região norte do
Brasil.
Em 2013, retorno a Santa Maria/RS, investi na busca de oportunidade
de trabalho na área da educação, e, ao deixar meu currículo na Escola
Medianeira, fui selecionada para substituir uma professora do 2º ano e, logo
após, a substituição de outra professora, mas agora na educação infantil.
Somente a partir de 2014 fui contratada como professora efetiva do 3º ano do
Ensino Fundamental.
1.3 MOMENTOS DE [RE]SIGNIFICAÇÃO DA DEMOCRATIZAÇÃO NO
IDEÁRIO ESCOLAR
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É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço
acolhedor e multiplicador de certos gostos democráticos como o de
ouvir os outros, não por puro favor, mas por dever, o de respeitá-los,
o da tolerância, o do acatamento às decisões tomadas pela maioria a
que não falte, contudo, sua contrariedade. O gosto da pergunta, da
crítica, do debate. O gosto do respeito à coisa pública que entre nós
vem sendo tratada como coisa privada, mas como coisa privada que
se despreza. (FREIRE, 1995, p. 89).

Chegando a este ponto da escrita, passei a perceber quantas mãos e
vozes me ajudaram a separar o emaranhado de fios sobre minha caminhada
na educação. Foi um encontro comigo mesma e com outros papéis que
desenvolvi e desenvolvo até os dias atuais; são “os outros de mim”: filha,
professora, esposa, mãe e agora Coordenadora Pedagógica.
O ano de 2018 me revelou uma nova oportunidade de atuação, agora
como partícipe da Equipe Gestora da Escola Riachuelo, no cargo de
Coordenadora Pedagógica no segmento da manhã, no qual estão as turmas do
5º ao 9º ano, totalizando 21 professores (as) e 360 alunos (as). Nesta
oportunidade vejo que o coordenador pedagógico deve superar o papel
burocrático, se é assim que o requisitam na unidade educacional, em busca de
se tornar um formador, aquele que fará uma importante articulação em prol das
transformações da realidade educacional e da conquista dos melhores
resultados de aprendizagem. Ele deverá realizar a formação continuada das
equipes que compõem a escola, para garantir uma constante reflexão e
aprimoramento da prática pedagógica.
Segundo o Programa de Formação de Gestores a Distância, do
Cedhap12 (2003, p.2),
A gestão escolar consiste no processo de mobilização e orientação
do talento e esforço coletivos presentes na escola, em associação
com a organização de recursos e processos para que esta instituição
desempenhe de forma efetiva seu papel social e realize seus
objetivos educacionais de formação dos seus alunos e promoção de
aprendizagens significativas.13

À medida que avanço na rememoração da minha história, por meio da
narrativa, passo a mergulhar em um rico movimento dialético de que as
certezas eram questionadas pelas dúvidas, as quais, ao se juntarem, formam
novas certezas, que logo são desfeitas; tudo recomeçando novamente em um
12

Centro de Desenvolvimento Humano Aplicado (Cedhap)
Dinamizador de Aprendizagem – Ação n.2, do Programa Escola Inteligente para capacitação
a distância de gestores escolares, em equipe, do Cedhap – Centro de Desenvolvimento
Humano Aplicado, Curitiba, 2003.
13
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movimento sincronizado. Portanto,

ao procurar respostas para meus

questionamentos, anseios e dificuldades, encontro-me a cada descoberta,
realizada num processo inacabado formador de um sujeito sempre novo, cheio
de reflexões e de aprendizagens.
Para entender meu processo de formação docente e partícipe de um
processo ainda maior que é a gestão democrática, no ano de 2015, sou
aprovada no curso de pós-graduação a distância Especialização Lato-Sensu
em Gestão Educacional na Universidade Federal de Santa Maria no Polo de
Agudo/RS com o projeto ancorado em uma pesquisa qualitativa a fim de
“compreender acerca da atuação, das possibilidades e dos desafios do
Conselho Municipal de Educação de Santa Maria (CMESM)”, quando, os dados
levantados, preliminarmente, mostraram que
[...] os CMEs são órgãos de política educacional, administrativamente
autônomos, de caráter consultivo, normativo, deliberativo e
fiscalizador do Sistema Municipal de Ensino, que tem como missão
determinar, sugerir, acompanhar, controlar e avaliar, todas as ações
empreendidas ou por empreender, no que diz respeito à educação do
município, portanto, são mecanismos da gestão democrática escolar.
(MACHADO e LUNARDI, 2015, p. 229)

Desta forma, o CMESM é um órgão que possibilita a participação e o
controle social das políticas educacionais, reunindo representantes da
comunidade escolar e da sociedade civil. Embora não exista legislação federal
que determine sua criação, a existência do conselho como instituição encontra
respaldo na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96 e na Lei 10.172 de 09/01/01, sobre o
Plano Nacional de Educação (PNE), bem como, segundo Dalla Corte et al.
(2015, p.106)
[...] descentraliza-se e democratiza-se a participação dos munícipes
ao instituir um Sistema Municipal de Ensino. Sistema esse que, por
tradição, republicana, configura-se e operacionaliza-se através dos
conselhos, neste caso os CMEs. Assim, quer por tradição, quer por
decisão constitucional, a democratização da gestão na educação
encontrou nos Sistemas Municipais de Ensino, materializados nos
Conselhos Municipais de Educação, um terreno fértil para sua
efetivação.

Devido a problemas de saúde, precisei realizar o trancamento do curso,
deixando o projeto não concluído. Demonstrando uma forte carência no
Sistema Federal de Educação, quando tentei um retorno houve uma
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suspensão nas turmas do referido curso. Assim, busquei a incursão por
caminhos teóricos no curso de Mestrado Profissional, passei a assumir a tarefa
de analisar minha própria história e as implicações na vida pessoal e
profissional, o que exigiu a organização e a seleção dos pontos relevantes que
deveriam ser priorizados, estudo das teorias e um mergulho no cenário da
investigação.
O trabalho como Agente Educacional na Rede SESI de Educação
aguçou-me a curiosidade em entender o processo e seus partícipes na gestão
escolar. Comecei ali a “investigação pelos mecanismos da gestão democrática
educacional” e vislumbrou-me os Órgãos Colegiados, os quais se constituem
como mecanismos para potencializar a democratização do cenário escolar.
O Mestrado Profissional (MP), por ser uma modalidade de pósgraduação stricto sensu voltada para a capacitação de profissionais que atuam
na Educação Básica e/ou Superior, mostrou-se pertinente e perfeito para alçar
um voo mais alto e desafiador, o qual eu estava almejando.
Como professora da rede privada, muito me questionei o quanto os pais
tem dificuldade em compreender o processo educativo, e que o cenário da sala
de aula vai muito além das atividades realizadas entre educador e seus alunos,
pois existem outros sujeitos envolvidos no processo. Logo pensei que a criação
de um conselho escolar na escola onde atuava seria a oportunidade perfeita
para que esses pais pudessem estar mais perceptivos, atuantes e propositivos
ao processo educacional. Eis que surgiu a problemática abordada no préprojeto que me permitiu a aprovação no Mestrado Profissional: “Quais as
possibilidades e os desafios da criação de um conselho escolar, a partir dos
princípios e dos mecanismos da gestão democrática educacional no âmbito de
uma escola da rede privada de ensino no município de Santa Maria? ”.
Com a aprovação na seleção ao curso de Mestrado, fui buscar a adesão
e a colaboração da mantenedora da escola para a proposta de pesquisa, a
qual daria pioneirismo na criação de um conselho escolar em uma escola da
rede que tem cinco escolas que a compõem. Mas um conselho escolar com as
funções de estudo e planejamento, avaliação das ações do dia a dia da escola
tanto no campo pedagógico quanto no campo administrativo e financeiro,
ajudando a direcionar inclusive os recursos financeiros? A proposta de
pesquisa não contemplou os interesses da mantenedora, a qual acabou
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agradecendo meu empenho, mas que a proposta não se aplicaria à realidade
da escola.
Com a necessidade de direcionamento ao abordar este tema de
pesquisa, busquei subsídios e orientações junto aos Grupos de Estudos e
Pesquisa GESTAR/CNPq/UFSM e REDES/CNPq/UFSM, os quais passei a
integrar após minha aprovação, considerando a necessidade de um melhor
entendimento sobre a atuação dos conselhos escolares e suas relações com
os processos de gestão democrática.
Nesta lógica, passei a compreender que todas as escolas públicas no
Brasil, incluindo as escolas da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS,
têm seus conselhos escolares criados e, em tese, atuantes, conforme a
LDBEN, Lei nº 9.394/96, Art. 3º, inciso VIII (BRASIL, 1996), embasada pelo Art.
206 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), quando estabelece a “gestão
democrática do ensino público”. Também o Art. 14 da LDBEN/96 determina no
inciso II: “[...] participação da comunidade escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes” (BRASIL, 1996). Nessa direção, o CE é formado
pelos diversos segmentos da comunidade escolar, entre eles professores,
funcionários e pais, os quais, direta ou indiretamente, estão imbricados à
gestão administrativa, pedagógica e financeira da escola.
Passei a compreender que a educação democrática se constitui como o
principal pilar que baliza o grau de desenvolvimento social de uma nação. Não
se pode negar a gestão democrático-participativa necessária, para que as
escolas tenham condições mínimas de responder aos anseios da sociedade na
formação do indivíduo para o trabalho e para a vida. O conselho escolar (CE),
nesta lógica, poderá fortalecer as relações da escola com a sociedade, bem
como constitui-se como um mecanismo de vivência democrática na escola e na
comunidade. (PEPE; MERCADO 2005).
Justifico, portanto, a temática deste projeto de pesquisa em que
proponho discutir acerca da atuação dos conselhos escolares, considerando,
na perspectiva de Morin (1993), que o conceito de gestão educacional resulta
do entendimento de que a condução dos processos de gestão nas e das
organizações requer levar em consideração o todo em relação às suas partes,
e destas entre si.
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2 INTRODUÇÃO
A sociedade em que vivemos se baseia no princípio democrático de
direito. Nessa perspectiva, podemos inferir que participar significa, além de
outros direitos, fazer parte dela, efetivamente. Colocar em prática esses direitos
denota, por outro modo, exercer a cidadania; para o exercício do princípio
democrático, a participação do povo torna-se indispensável às tomadas de
decisão, já que a todo cidadão são outorgados direitos fundamentais.
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Direitos do homem, democracia e paz são três momentos
necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos do homem
reconhecidos e protegidos, não há democracia, não existem as
condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras
palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se
tornam cidadãos quando lhe são reconhecidos alguns direitos
fundamentais. (BOBBIO, 2004, p. 1).

No decorrer da história da humanidade, podemos verificar que as
tentativas de inclusão da população nas tomadas de decisão sempre foram
muito difíceis, acompanhadas de muita resistência, intolerância e centralização
do poder. Muitas pessoas que se envolveram em movimentos pagaram preços
altos pela luta por uma autonomia mínima ou mais efetiva nos espaços
decisórios ou para a ampliação do direito de “voz” em prol de processos
compartilhados e participativos.
Mas, a expressão da autonomia, no seio da gestão democrática escolar,
denota a busca pelo espaço participativo no Sistema de Ensino e, em especial,
nas escolas. Isso tem demonstrado que os caminhos estão abertos às
mudanças necessárias ao fortalecimento do processo de emancipação na
gestão da educação em todos os níveis e sistemas. A educação, por meio das
suas instituições de ensino, tem um importante papel na construção e
ampliação da democratização, na medida em que executa ações de forma
responsável e comprometida, debatendo as necessidades contextuais em que
elas acontecem e com os interessados que a integram, sugerindo,
acompanhando, executando e avaliando compartilhadamente.
É importante afirmar que, nesta perspectiva de ação, “participar” significa
tornar-se responsável por todas as instâncias do processo – das ideias à
execução, acompanhamento, fiscalização, assim como de avaliação das ações
e seu possível e necessário redimensionamento. Ou seja, torna-se um
compromisso coletivo, pensando em um espaço de bem-estar comum e
concretização de objetivos voltados aos interesses comuns da comunidade
escolar. Para tanto, a gestão da educação de caráter democrático implica a
organização de um conjunto de instrumentos formais e ações efetivas – que
vão desde a legislação, representação, instrumentalização e descentralização
de setores/instituições e criação de conselhos escolares à participação efetiva
dos agentes envolvidos, respectivamente.
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O conselho escolar (CE) se constitui um segmento representativo na e
da gestão escolar, responsável pelo estudo e planejamento, debate e
deliberação, acompanhamento, controle e avaliação das ações, tanto no
campo pedagógico (articulando as ações, acompanhando os alunos em
relação ao seu rendimento escolar) quanto no administrativo e financeiro
(direcionando o gasto das verbas de modo a garantir a melhor aplicabilidade
desses recursos). Erroneamente, muitas pessoas pensam que o CE serve
apenas para fiscalizar ou conduzir a aplicabilidade dos recursos que chegam à
escola.
Para tanto, realizou-se preliminarmente uma pesquisa do estado da arte
com a finalidade de compilar dados relacionados à temática dos conselhos
escolares. Buscou-se atingir as dimensões quantitativa e qualitativa no modo
como estabeleceu as contribuições e as relações sobre os achados de
pesquisa.

2.1 ESTADO DA ARTE: ASPECTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISES DAS
PERSPECTIVAS PARA A PESQUISA
Realizou-se uma pesquisa com base no estado da arte, considerando
que se constitui pela análise da produção acadêmica do conhecimento em uma
determinada área e tempo, possibilitando reconhecer e identificar as principais
contribuições, áreas de tensão e possíveis avanços na compreensão do tema
em estudo. Luna (2002, p. 82-83) traz a construção do estado da arte como:
[...] estado atual de uma determinada área de pesquisa: o que já se
sabe, quais as principais lacunas, onde se encontram os principais
entraves teóricos e/ou metodológicos. Entre as muitas razões que
tornam importantes estudos com esse objetivo, deve-se lembrar que
eles constituem uma excelente fonte de atualização para
pesquisadores fora da área na qual se realiza o estudo na medida em
que condensam os pontos importantes.

Assim sendo, por meio de um estudo, caracterizado estado da arte,
foram levantados dados e considerações produzidas sobre a atuação dos
conselhos escolares pelos aportes teóricos da gestão democrática. Ainda,
pôde-se significar uma contribuição importante na constituição do campo
teórico desta área, apontando as restrições sobre o campo e identificando
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experiências que contribuíssem com esta pesquisa. Serviu, também, para
compreender como se dá a produção do conhecimento em uma determinada
área em teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos de periódicos e
publicações, pois os estudos de estado da arte não se restringem a identificar a
produção, mas analisá-la, categorizá-la, revelando os múltiplos enfoques e
perspectivas. (ROMANOWSKI; ENS, 2006).
A análise realizada neste item parte de uma pesquisa com base no
estado da arte com a finalidade de compreender a abrangência da temática
sobre a atuação e participação dos conselhos escolares. Sobretudo, a seguir,
os resultados qualitativos e as condições de aquisição desses resultados são
agrupados e reagrupados de forma interpretativa.
O corpus sobre o qual incidiu a pesquisa do estado da arte é composto
de publicações do banco de dados do Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT) nos últimos seis anos (2011 a 2017). A pesquisa
na base de dados citada envolveu três descritores: 1) gestão democrática e os
conselhos escolares; 2) atuação dos conselhos escolares; 3) formação dos
conselheiros escolares. Foram utilizados como filtro o país da publicação
(Brasil), o idioma (Português) e publicação da área de educação. As
publicações do banco de dados foram compiladas conforme demonstra o
Gráfico 1:
Gráfico 1: Teses e/ou dissertações encontradas por descritor

Fonte: Elaborado pela autora.

Nesse levantamento de dados, foram encontradas trinta e três obras,
porém, na compilação dos dados, considerando a forma como o tema é
abordado, a coerência entre a obra e a temática objeto desse estudo e a
concepção teórica e metodológica subjacente quanto aos aspectos/resultados
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anunciados, optou-se por analisar somente dezesseis obras, considerando os
descritores já anunciados. Assim, a partir dos dados quantitativos, optamos
pela análise das seguintes produções (Tabela 1):
Tabela 1 - Tipos de produções analisadas com relação aos descritores
Descritores

Teses

Dissertações

Ano da Defesa

0

2

2011

0

1

2012

Descritor 1

0

1

2013

Gestão Democrática e Conselho Escolar

0

3

2014

2

1

2016

0

0

2017

0

1

2011

0

0

2012

0

2

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

1

2016

0

0

2017

0

0

2011

1

0

2012

0

0

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

0

2016

0

1

2017

Descritor 2
Atuação dos Conselhos Escolares

Descritor 3
Formação de Conselheiros Escolares

Fonte: Elaborada pela autora.

A primeira etapa da pesquisa contou com o levantamento quantitativo
por descritores, a fim de identificar a abrangência da temática. Posteriormente,
realizou-se um agrupamento dos trabalhos do banco de dados do IBICT no
sentido de estabelecer uma dimensão explicativa com relação aos achados por
descritor.
Sobretudo, para a análise, os resultados qualitativos e as condições de
aquisição desses resultados foram entrelaçados de forma interpretativa,
conforme segue.
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2.1.1 Gestão democrática e conselhos escolares
Para a organização das categorias de análise e suas respectivas
subcategorias, procurou-se observar não apenas as distinções observadas em
relação àquilo que os trabalhos indicam como seu foco de interesse objetivo,
mas também os termos empregados pelos autores em suas análises. Não raro,
especificamente nas abordagens voltadas aos estudos sobre

gestão

democrática e conselhos escolares, verificou-se uma difusa presença de
diversos termos que podem se referir a um mesmo objeto de análise, como por
exemplo: “participação” e “atuação”. Em sentido oposto, verificou-se a
utilização de termos comuns que designam categorias de análise ou mesmo
“objetos empíricos” cujos significados podem variar bastante como é o caso de
termos como “gestão democrática” e “autonomia escolar”.
Respeitando-se as abordagens metodológicas, as pesquisas agregadas
quanto a este primeiro descritor expressam claramente sua preocupação em
examinar os conselhos escolares à luz da gestão democrática, emergindo de
estudos que têm como foco de interesse os espaços institucionalizados de
representação dentro das escolas, entendendo e aprofundando estudos sobre
este órgão colegiado - o conselho escolar - como mecanismo de gestão
democrática.
Evidenciou-se, ainda, em Barcelli (2014), Schane (2014), Peres (2016) e
Pereira (2016), a necessidade de reflexão sobre a importância do conselho
escolar nas relações da escola, ou seja, uma compreensão da relevância
desse órgão colegiado para o processo de discussão e estruturação de
melhorias educacionais e, consequentemente, o fortalecimento dos princípios
da gestão democrática.
Segundo Peres (2016, p. 39):
Com a elaboração da LDBEN, a sociedade passa a participar de
mecanismos de funcionamento do sistema de ensino. Assim, trata-se
de um momento de efervescência democrática, consagrando os
agentes coletivos, oriundos da sociedade civil e coautores da
legislação. Em obediência à autonomia das escolas, esses
documentos em geral não trazem regras jurídicas rígidas, cabendo a
cada conselho a elaboração de seu próprio estatuto.
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Ainda, Peres (2016) e Dublante (2016) buscaram analisar os motivos
pelos quais a gestão democrática não se realiza em função dos entraves que a
comunidade escolar encontra para a participação efetiva. Isso confirma que os
ideários de gestão democrática, que permearam as discussões de educadores
e da comunidade, não ocorre efetivamente na gestão escolar, devido à
ausência de cultura participativa, a problemas na implementação de políticas
públicas, a burocracia e a problemas estruturais da própria educação.
O trabalho de Dublante (2016) evidenciou que os mecanismos adotados
para a escolha dos representantes dependem das necessidades das escolas,
como ainda que os representantes e a comunidade escolar não conhecem as
atribuições do conselho, bem como não avaliam as atividades desenvolvidas
no âmbito escolar.
2.1.2 Atuação dos conselhos escolares
Quanto ao segundo descritor, encontraram-se poucos estudos que se
dedicaram a analisar como ocorre os processos interativos do conselho
escolar, com ênfase na visão de autores sobre: identificar as formas de gestão
democrática por meio da atuação do conselho escolar.
Assim, segundo Campos (2011) e Monteiro (2013), ao estabelecer como
foco de análise a atuação do CE, na perspectiva da gestão democrática, estes
definiram como objetivo identificar a participação da comunidade nas decisões
que orientam o futuro da escola, analisando a efetividade do órgão colegiado
como instância de acompanhamento e de avaliação da gestão da política
educacional e, ainda, apontar avanços e impasses relacionados aos princípios
da democracia - descentralização do poder, participação, fortalecimento da
autonomia e tomada de decisões - voltados à resolução de problemas da
escola.
Os autores evidenciaram que os conselhos escolares ocupam lugar de
destaque dentro do processo de gestão democrática, bem como elemento
central para a concretização dos objetivos da reforma da educação, porém
identificou-se o caráter gerencial da concepção da gestão democrática (a qual
tem como um de seus mecanismos o CE) oriundo da concepção empresarial.
Embora assumindo contraditoriamente uma perspectiva de democratização,

48

expressam o padrão prescritivo e normativo dos discursos oficiais cuja
finalidade é a descentralização de responsabilidades e concentração de poder.
Já Sousa (2016) buscou compreender qual a contribuição efetiva dos
conselhos escolares para a construção de um perfil democrático na gestão da
escola pública e entender o que os sujeitos que participam identificam como
implicações dessa participação sobre o cotidiano da escola. Neste estudo,
foram utilizados métodos de observação, de análise documental, de entrevista
e de questionários. Sousa (2016, p. 131) concluiu que a realidade dos CEs do
município pesquisado apresenta uma “gestão não participativa disfarçada de
gestão democrática, em que muitos gestores querem centralizar o poder em
torno de si e de equipes pedagógicas que se encarregam de tudo, menos de
uma função de atuação junto da realidade escolar”.
Ramos (2013, p. 13) explana que, embora em muitos casos os
conselhos escolares estejam presentes apenas nos aspectos burocráticos e
formais, muitas “[...] ações nas diferentes esferas demonstram que nos CEs
encontraram-se espaços para discussões e implantações de políticas públicas
que assegurem o elevado valor deste órgão colegiado”, no que tange o aspecto
de sua atuação.
A utilização de termos como ‘atuação’ e ‘participação’ foram empregadas
de maneira aproximativa, ou seja, como se ambos fossem sinônimos, porém,
segundo Lück (2013a, p. 29), “[...] a participação, em seu sentido pleno,
caracteriza-se por uma força de atuação consciente pela qual os membros de
uma unidade social reconhecem e assumem seu poder de exercer influência
na determinação da dinâmica dessa unidade”.
Nesse

sentido,

Ramos

(2013)

alerta

ser

particularmente

sério

atentarmos para o comportamento de pessoas que, de uma forma ou de outra,
convenceram-se da importância, mas, ao se depararem com as dificuldades da
prática, foram adotando gradativamente atitudes cada vez mais distantes do
discurso - participativo e atuante -, “[...] acomodando-se a elas, mas sem
renunciar ao antigo discurso liberal, que acaba servindo apenas como uma
espécie de proteção a evitar de rever sua própria atuação”. (RAMOS, 2013, p.
15).
Dessa maneira, ao adotar a perspectiva de análise por meio do modelo
organizacional democrático da escola que estes autores apresentam e pelo seu
caráter normativo, as pesquisas acabam direcionando a análise, por exemplo,
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para o processo sempre formal da participação, ou seja, de uma participação
institucionalizada. Outro dado é que as pesquisas acabam adotando, também,
uma perspectiva sempre do externo para o interno, do normativo que, de certo
modo, homogeneíza as regras, as relações e, ainda, verticaliza, mesmo em
uma dimensão crítica, a relação macro e micropolítica.

2.1.3 Formação de conselheiros escolares
Evidenciou-se durante a busca por trabalhos deste descritor pouca ou
quase nenhuma abordagem sobre a formação de conselheiros escolares, em
que se buscou entendimento da inserção e constituição do CE de quem são os
sujeitos que devem atuar neste órgão colegiado, porém não há uma
preocupação com a formação destes, para que esta atuação seja efetiva e
qualificada para as demandas de decisões que perpassam por este órgão.
Neste sentido, optou-se por analisar a tese “Formação e participação
políticas de conselheiros de escola: o caso do município de Suzano/SP (2005 –
2009)”, do ano de 2012, a qual teve por objetivo, segundo Perrella (2012, p.
14), “analisar que formação é essa a qual oferece condições à participação
ativa dos conselheiros de escola na tomada de decisões da escola”, bem como
contou com os conselheiros escolares que atuaram no período compreendido
entre os anos de 2005 a 2009, do município de Suzano/SP, como sujeitos,
utilizando entrevistas e questionários para coleta de dados.
A autora trata da formação política e da participação dos conselheiros
escolares, apontando que uma formação pensada e ofertada de acordo com
cada sistema de ensino “[...] contribui para a luta pela democratização da
gestão da escola e para a elaboração de propostas de formação política por
parte do poder público” (PERRELLA, 2012, p. 15).
Chama atenção o interesse detectado no estudo em analisar o programa
de formação continuada já existente e criado em 2004 chamado de Programa
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, sancionado pela
Secretaria de Educação Básica, por meio da Coordenação-Geral de
Articulação e Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino do
Departamento de Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino,
mediante a Portaria Ministerial nº 2.896/2004, o qual busca desenvolver ações
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de implantação e fortalecer os conselhos nas escolas públicas de educação
básica.
Embora ainda não estejam disponíveis todos os dados que possam
indicar com precisão a repercussão do Programa na totalidade das escolas
envolvidas nos processos formativos, certamente a crescente organização de
novos conselhos escolares e o movimento associativo que está emergindo
entre essas instâncias, bem como os relatos de experiências inovadoras de
constituição desses colegiados, registrados no banco de experiências do site
do Programa no portal do MEC, são indicadores que permitem considerar a
relevância dessa ação pública para a ampliação da gestão democrática na
escola pública, tendo como âmago a qualidade da educação para a formação
cidadã.
Perrella (2012), além de analisar o material institucional, descreve que o
Programa contava com cursos de formação voltados para dirigentes das
secretarias e conselheiros escolares dos vários segmentos, nas modalidades
presenciais e a distância, destacando os objetivos do Programa que constam
no Art. 1º deste:








ampliar a participação das comunidades escolar e local na
gestão administrativa, financeira e pedagógica das escolas
públicas;
apoiar a implementação e o fortalecimento dos conselhos
escolares;
instituir, em regime de colaboração com os sistemas de ensino,
políticas de implementação e fortalecimento de conselhos
escolares;
promover parcerias com os sistemas de ensino a capacitação de
conselheiros escolares;
estimular a integração entre os conselhos escolares;
apoiar os conselhos escolares na construção coletiva de um
projeto educacional no âmbito da escola, em consonância com o
processo de democratização da sociedade;
promover a cultura do monitoramento e avaliação no âmbitos
das escolas, para a garantia da qualidade da educação.
(BRASIL, 2004, apud PERRELLA, 2012, p. 17)

A autora, ainda, afirma que as experiências inseridas no Programa
evidenciam a importância de se fomentar uma formação específica de
conselheiros escolares, com base na compreensão de que os conselhos
escolares são “[...] espaços institucionalizados de participação de relevância
para a democratização da gestão da escola tratando o conselheiro como
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sujeito histórico, social e político que passa a receber atenção das políticas
educacionais” (PERRELLA, 2012, p. 18).
Por fim, a autora conclui que, no cenário da democratização das
tomadas de decisões e da democratização das relações, a formação política
apresenta-se com grande relevância e exige ultrapassar as ações de sala de
aula, e afirma que “[...] se faz necessário considerar a escola como grupo
social” (CÂNDIDO 1974, apud PERRELLA, 2012 p. 245), em que relações de
poder e processos formativos são desenvolvidos em todos os espaços e
situações que envolvem a comunidade educativa.
E, ainda, a formação política analisada na pesquisa constatou que os
familiares com ou sem histórico de participação em ações sociais coletivas
antes de atuarem como conselheiros escolares, uma vez envolvidos nesse
processo participativo proporcionado pelo CE, demonstraram aplicar diversos
saberes adquiridos na vida e também desenvolvem diversas aprendizagens
nesse espaço institucionalizado de participação e ao serem eleitos, pois veem
a importância de atuar como representantes, partindo do princípio que, para a
defesa do conteúdo que sustentam, a presença física é condição prioritária e,
quanto mais ela ocorre, mais conhecimento pode ser adquirido para se firmar
posicionamentos.
Considerando os trabalhos analisados nos três descritores desta
pesquisa do estado da arte, verifica-se a necessidade de formação dos
conselheiros escolares, a qual não está prevista nos textos legais e, também, é
evidenciado pela falta de atuação qualificada do conselho escolar.
Assim sendo, organizou-se o delineamento da problemática desta
pesquisa, conforme segue.

2.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA E ESTRUTURA TEXTUAL
Com base nos elementos encontrados na pesquisa do estado da arte e,
também, apontados na justificativa desta pesquisa de mestrado, estruturou-se
a seguinte problemática: Como se configura a gestão escolar democrática com
relação à atuação dos conselhos escolares na Rede Municipal de Ensino de
Santa Maria/RS e quais diretrizes podem contribuir para qualificar a formação e
atuação dos conselheiros neste órgão colegiado?
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Por objetivo geral, definiu-se: compreender a gestão democrática escolar
considerando a atuação dos conselhos escolares na Rede Municipal de Ensino
de Santa Maria/RS, no sentido de contribuir com diretrizes para a formação e
atuação qualificada dos conselheiros deste órgão colegiado.
E, por objetivos específicos, delinearam-se os seguintes propósitos:
reconhecer concepções e políticas públicas pertinentes à gestão democrática
educacional, em suas relações com a atuação dos conselhos escolares na
escola pública; analisar a atuação dos conselhos escolares junto à gestão das
escolas da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS; elaborar diretrizes
voltadas para o fortalecimento dos conselhos escolares da Rede Municipal de
Ensino de Santa Maria/RS (Figura 4).
A seguir, encontra-se a matriz com o delineamento desta pesquisa:
Figura 4 – Matriz delinear da pesquisa

Fonte: Elaborada pela autora.

Para tanto, no decorrer dos próximos capítulos, apresenta-se o percurso
metodológico, considerando o direcionamento aos encaminhamentos desta
pesquisa (capítulo 3). Delineia-se a abordagem de natureza qualitativa
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ancorando-se em uma pesquisa colaborativa a qual gerou o fenômeno
investigado e potencializou levantar alternativas e soluções no contexto da
Rede Municipal de Santa Maria/RS. Os autores que fundamentam os
procedimentos metodológicos são: Ibiapina (2008), Flick (2009), Yin (2001), Gil
(2008), Neto (1994), Triviños (2015) e Bardin (2011), Bogdan & Biklen (1994).
Na sequência, o capítulo 4 “A produção do conhecimento científico
acerca das funções e da atuação dos conselhos escolares na escola pública”,
contempla o levantamento de trabalhos da base de dados do Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) - teses e dissertações,
considerados relevantes e englobando a pesquisa em torno de três descritores:
gestão democrática e os conselhos escolares, atuação dos conselhos
escolares e a formação dos conselheiros escolares.
Já no capítulo 5, intitulado “A gestão democrática na perspectiva da
participação e atuação dos conselhos escolares: mecanismo envolvido no
desenvolvimento da autonomia da escola”, encontram-se os elementos teóricos
e legais pensados e organizados para balizar os principais conceitos e
conhecimentos necessários para responder à problemática e objetivos dessa
pesquisa. Constitui-se a partir dos seguintes referenciais: Bordignon (2009),
Cury (2005; 2007), Dourado (2009), Freire (1997), Gadotti (2004), Libâneo
(2011), Lück (2013a; 2013b; 2015), Paro (2001).
O capítulo 6, “Diretrizes para formação qualificada dos conselheiros
escolares da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS”, evidencia a
necessidade de ampliar a formação para Conselheiros Escolares, subsidiada
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN) nº 9.394/96, no Art. 14 o
qual define que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão
democrática do ensino público, e tem seu cumprimento na Lei nº 4.740/2003
que instituiu a Gestão Escolar Democrática no município de Santa Maria/RS,
onde se delineará diretrizes para reuniões formativas dos conselhos escolares,
bem como se apresentará um cronograma para a execução destas reuniões.
As conclusões evidenciarão que, com a formação qualificada dos
membros dos conselhos escolares, torne-se possível construir e consolidar a
identidade da escola, gerar uma funcionalidade enquanto instituição social que
atenda às expectativas de seu público e da comunidade da qual faz parte e,
principalmente, se constituir como uma instituição de natureza verdadeiramente
democrática e participativa.
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3 APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos e o percurso
metodológico adotados nesta pesquisa com a finalidade de atender a
problemática e os objetivos propostos. Para tal, delineou-se a seguinte matriz
metodológica (Figura 5):
Figura 5 – Matriz Metodológica da Pesquisa

Fonte: Elaborada pela autora.

Os aportes teórico-metodológicos delineados para essa pesquisa
encaminharam um percurso de investigação que se constituiu, partindo do
pressuposto de que a postura de pesquisadora exige constante vigilância sob a
perspectiva de que há informações, concepções e práticas a serem
investigadas e analisadas com base nas demandas e conjunturas da gestão
educacional em inter-relação com a atuação da gestão escolar na perspectiva
democrática.
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Nessa perspectiva, parte-se do pressuposto de que os seres humanos
produzem diversos tipos de conhecimento, que são representações da
realidade em um determinado momento histórico. A produção de conhecimento
é “social” e também “histórica”, e outra característica refere-se à coletividade,
pois o homem vive em sociedade e, por isso, o conhecimento por ele produzido
nunca é totalmente individual, refletindo a troca de ideias entre os seus pares.
O conhecimento produzido pelos seres humanos é transmitido e
comunicado dentro de um mesmo grupo e também de geração a geração.
Essa transmissão possibilita o acúmulo de conhecimentos, primordial para que
se dê continuidade à construção de novos conhecimentos e para que se
questionem os conhecimentos anteriormente produzidos. Assim, podemos
dizer, também, que o conhecimento é “dialético”.
“O caráter coletivo do conhecimento reflete não só o fato de que o
homem não produz conhecimento sozinho, como o fato de que o
conhecimento, uma vez produzido, interfere na vida do próprio homem”.
(MOROZ; GIANFALDONI, 2006, p. 10). Ou seja, ao mesmo tempo que o
homem modifica a história por meio da produção do conhecimento, ele também
é modificado por ela. O homem é, ao mesmo tempo, produtor e produto da
realidade em que vive. Essas características apresentadas se referem a todos
os tipos de conhecimento, mas apenas um deles pode receber o adjetivo
“científico”. Entre as diversas formas de conhecimento, a ciência é aquela que
se propõe a desvendar a realidade de modo preciso e sistemático.
Para Moroz e Gianfaldoni (2006), o adjetivo “científico” designa o
conhecimento que, fruto do questionamento de uma área de saber, usa
procedimentos passíveis de reprodução por outra pessoa; é divulgado à
comunidade de pesquisadores da área de saber em questão para que possa
haver a interlocução entre os pares.
A pesquisa, principalmente, “[...] visa a produção de conhecimento novo,
relevante teórica e socialmente e fidedigno”. (LUNA, 2002, p. 15). O
conhecimento produzido pela pesquisa visa preencher uma lacuna importante
no conhecimento disponível em uma determinada área do conhecimento.
Para tanto, dialoga-se com Flick (2009) para delinear a abordagem
dessa

pesquisa

como

qualitativa,

pois

contém

várias

características

específicas, entre elas: a realidade como construção e atribuição social de
significados; a ênfase ao caráter processual e reflexivo; as condições objetivas
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de vida que se torna relevantes por meio de significados subjetivos; o caráter
comunicativo da realidade social permite que o refazer do processo de
construção das realidades sociais se tornem ponto de partida da pesquisa.
Nesse sentido, a pesquisa qualitativa “[...] utiliza o texto como material
empírico, parte da noção da construção social das realidades em estudo, está
interessada nas perspectivas dos participantes, em suas práticas do dia a dia e
em seu conhecimento cotidiano em relação ao estudo”. (FLICK, 2009, p. 16).
A natureza qualitativa, como referencial dessa pesquisa, esteve
fundamentada na metodologia de pesquisa colaborativa por apresentar
aproximações com a etnografia em ambiente escolar, no sentido de ampliar a
participação da pesquisadora nos contextos escolares. A pesquisa colaborativa
atende à necessidade de estreitar laços entre escola e academia, promovendo
resultados

profícuos

relacionados

diretamente

à

prática

docente,

desencadeando “elaboração de novas compreensões acerca dos trabalhos
realizados na instituição escolar, estabelecendo um compromisso da academia
de também se engajar na busca das soluções para as problemáticas aí
apresentadas” (HORIKAWA, 2008, p. 27).
Por seu caráter coparticipativo, a pesquisa colaborativa constituiu-se
pertinente para atender aos propósitos desta pesquisa e, assim, elaborar
diretrizes para a formação continuada dos conselheiros escolares, como um
meio de se distanciar do estereótipo de muitos programas estatais que
apresentam teorias ou práticas para serem implementadas pelos conselheiros
escolares. Considera-se, também, que a LDBEN (1996) estabelece autonomia
aos sistemas de ensino para elaborarem suas próprias legislações acerca da
gestão democrática, e os conselhos escolares constituem-se mecanismos de
democratização dos contextos escolares.
Como discute Horikawa (2008), o trabalho colaborativo aponta para a
latente necessidade de se construírem discursos cada vez mais polifônicos, em
que sejam consideradas as vozes sociais trazidas pelos participantes da
organização do trabalho escolar. A autora ressalta, ainda, que no movimento
entre teoria e prática há sempre a mediação do sujeito e do contexto, os quais
não podem ser desconsiderados. São limites, intenções, possibilidades que
permeiam toda a ação dos conselhos escolares, contribuindo para que haja
transposição da teoria para a prática (HORIKAWA, 2008).

57

Ao pontuar a pertinência dessa pesquisa no ambiente escolar, busca-se
em Ibiapina (2008, p. 114) que:
[...] quando o pesquisador aproxima suas preocupações das
preocupações dos sujeitos, compreendendo-as por meio da
reflexividade crítica, e proporciona condições para que estes revejam
conceitos e práticas; e de outro lado, contempla o campo da prática,
quando o pesquisador solicita a colaboração dos docentes para
investigar certo objeto de pesquisa, investigando e fazendo avançar a
formação docente, esse é um dos desafios colaborativos, responder
às necessidades de docentes e os interesses de produção de
conhecimentos. A pesquisa colaborativa, portanto, reconcilia duas
dimensões da pesquisa em educação, a produção de saberes e a
formação continuada de professores. Essa dupla dimensão privilegia
pesquisa e formação, fazendo avançar os conhecimentos produzidos
na academia e na escola.

Neste sentido, há urgência em buscar a compreensão da realidade e
construir novas diretrizes no âmbito da formação com o objetivo de qualificar a
atuação dos conselheiros escolares. Assim, aponta-se a necessidade de
investir na formação dos conselheiros com a proposta de fortalecimento da
participação legitimada pela gestão democrática bem como, proporcionar a
produção de novos conhecimentos aproximando-os do entendimento da
engrenagem que envolve a constituição da escola pública e o conselho escolar.
Destarte, a pesquisa dividiu-se em etapas que foram articuladas e
desenvolvidas com a finalidade de atingir aos objetivos propostos. Inicialmente,
realizou-se um amplo levantamento atualizado com relação aos dados e
indicadores sociais, políticos, demográficos e educacionais do município de
Santa Maria/RS; também, aprofundou-se os estudos teóricos referentes aos
conceitos norteadores da pesquisa, incluindo a pesquisa do estado da arte;
posteriormente, realizou-se a pesquisa de campo colaborativa, com vistas a
construir dados referentes a atuação dos conselhos escolares na Rede
Municipal de Ensino de Santa Maria/RS, por meio de seus membros
constitutivos.

3.1 CONTEXTO DE PESQUISA
Neste subcapítulo, apresenta-se, de maneira geral o lócus de pesquisa e
respectivos sujeitos. Para tanto, faz-se necessário uma breve contextualização
do município de Santa Maria/RS.
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Este município nasceu no ano de 1797, época em que portugueses e
espanhóis brigavam pela posse destas terras. Situada no coração do Rio
Grande do Sul, Brasil, distante 425 km da capital Porto Alegre (Figura 6), é
também conhecida como Santa Maria da Boca do Monte por ter como uma das
formas de relevo as montanhas.
Figura 6 – Localização do município de Santa Maria em relação a Porto
Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul

Fonte: Google Earth. Disponível em: <https://earth.google.com>.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em
2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média
de 5.5 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.2. Na
comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos
iniciais colocava a cidade na posição 244 de 497. Já considerando a nota dos
alunos dos anos finais, a posição passava a 195 de 497. A taxa de
escolarização (pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.1, em 2010. Isso posicionava
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o município na posição 257 de 497 dentre as cidades do estado do Rio Grande
do Sul e, na posição 1909 de 5570, dentre as cidades do Brasil (Figura 7).

Figura 7 – Panorama situacional da educação no município de Santa Maria/RS

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/santa-maria/panorama>.

(IBGE).

Disponível

em

Direcionando para o contexto alvo desta pesquisa, a Rede Municipal de
Ensino de Santa Maria/RS possui um total de 17.800 alunos/as matriculados,
conforme Tabela 2.
Tabela 2: Total de matrículas na Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS
e respectivas etapas de ensino
Etapas de Ensino

Total de alunos/as

Matrículas Creche

1.572

Matrículas Pré-Escola

3.220

Matrículas Anos Iniciais

6.740
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Matrículas Anos Finais

4.908

Matrículas EJA

702

Matrículas Educação Especial
(Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos em
658
Classes Regulares)
Fonte: Elaborada pela autora com base no Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas
Educacionais
Anísio
Teixeira
(INEP)
de
2016.
Disponível
em:
<http://matricula.educacenso.inep.gov.br/controller.php>.

A Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS é constituída por 79
instituições, conforme distribuição na Tabela 3.
Tabela 3: Tipologia e Número de escolas da Rede Municipal de Ensino de
Santa Maria/RS
Modalidades de Ensino

Número de escolas

Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)

20

Escolas de Educação Infantil Conveniadas (EEIC)

03

Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF)
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Escola Municipal de Aprendizagem Industrial (EMAI)

01

Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan (EMAET)

01

Fonte: Elaborada pela autora com base no diagnóstico do Projeto de Lei nº 8.250/2015 – Plano
Municipal de Educação de Santa Maria. (SANTA MARIA, 2015).

Cabe destacar que cada escola municipal possui seu conselho escolar
constituído, inclusive as instituições conveniadas.
No ano de 1997, a Lei nº 4.123, sancionada pelo então prefeito Osvaldo
Nascimento da Silva, “Cria o Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria”
(SANTA MARIA, 1997); uma decisão que exigiu competência técnica e
compromisso político com a educação municipal de qualidade, contando com o
envolvimento de toda a comunidade. Possuir um Sistema Municipal de Ensino
exigiu, para além de sua criação, rigor, disciplina, organização, boa
infraestrutura e recursos nas escolas.
A construção do Sistema Municipal de Educação constituirá processo
de diálogo entre pessoas e instituições, fundado em estudos e
reflexões sobre a concepção de educação e responsabilidades
prioritárias do município. A definição prévia de princípios, de
referências e de processos, ajudará a orientar e dar coerência ao
processo de organização do Sistema [...]. (BORDIGNON, 2009, p.
37).
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A criação do Sistema Municipal de Ensino não é algo acabado e rígido,
pois novos momentos surgiram e outras leituras das políticas públicas
passaram a ser realizadas e, com elas, a possibilidade de adequação aos
novos paradigmas sociais, que desencadeou a [re] significação de novos
parâmetros, princípios e processos de gestão educacional local. A Lei nº
4.123/1997, que criou o Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria/RS, no
Art. 6º, regulamentou a gestão democrática, em especial no inciso IV, e
organizou os conselhos escolares com a participação das comunidades
escolares em âmbito municipal.
Cabe reforçar que os Sistemas Municipais abarcam o contexto das
redes de ensino municipal. Via de regra, tais redes são constituídas pelas
escolas e demais instituições mantidas ou conveniadas pelo poder público,
pelas instituições privadas de educação infantil (particulares, filantrópicas,
comunitárias e confessionais) situadas em seu território, pelo Conselho
Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Educação. Assim, sobre
o Sistema Municipal de Ensino, entende-se como um conjunto de instituições e
órgãos educacionais que coexistem lado a lado, dentro de um mesmo
ordenamento, formando um conjunto articulado com objetivos afins.
A Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS teve, em dezembro de
2003, aprovada a Lei da Gestão Democrática nº 4.740 (Anexo E), modificada
pelo Decreto nº 09 de 23 de janeiro de 2009, a qual instituiu a autonomia de
gestão das escolas municipais em seus aspectos financeiros, pedagógicos e
administrativos. A partir daí se estabeleceu o CE como órgão máximo de
decisão nas unidades educativas.
Segundo estabelece a Lei da Gestão Democrática nº 4.740/2003 que
trata sobre a autonomia administrativa dos estabelecimentos de ensino:

II - Conselho Escolar.
Parágrafo Único - A equipe diretiva da Escola é constituída pelo
diretor (a), vice-diretor (a), coordenador (a) pedagógico (a) e
orientador (a) educacional.
Art. 7º - A autonomia da gestão administrativa dos estabelecimentos
de ensino será assegurada:
I - pela eleição do Diretor e Vice-diretor;
II - pela escolha de representantes dos segmentos da comunidade
escolar para o Conselho Escolar;
III - pela garantia de participação dos segmentos da comunidade
escolar nas deliberações do Conselho Escolar. (SANTA MARIA,
2003)
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Conforme a legislação destacada, torna-se possível construir uma
identidade da escola, calcada na participação de toda a comunidade escolar,
legitimando os princípios da gestão democrática, já propostos pela Constituição
Federal (1988) e a LDBEN nº 9394/1996. Aponta-se, que a partir dessa
premissa legal, criou-se os conselhos escolares como órgãos colegiados com
efetiva participação nas tomadas de decisões da gestão escolar, no âmbito
administrativo, pedagógico e financeiro.
Assim, essa pesquisa corrobora com a trajetória de consolidação dos
conselhos escolares já constituídos na Rede Municipal de Ensino de Santa
Maria/RS.
3.1.1 Contextualização das escolas colaboradoras na pesquisa
A opção pelas amostragens de pesquisa, considerando as escolas que
compõem a Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS, foi definida de modo
que pudesse abranger uma escola por zoneamento - norte, sul, leste, oeste, do
campo – no qual está dividida a rede. Também foi levado em consideração o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)14 das escolas de ensino
fundamental, em que se optou por índices altos e índices baixos ou nulos.
Ainda se buscou por uma escola de educação infantil que, por qualificar-se
como direito fundamental de toda criança, é também de reponsabilidade dos
municípios (BRASIL, 1988, Art. 211, § 2º).
A Escola 1 possui o Ideb de 6,2 e está localizada no Bairro Tomazetti
(Figura 8), que possui uma área de 5,0768 km² e equivale a 4,17% da Sede de
Santa Maria. Atende ao Ensino Fundamental que compreende do 1º ao 9º ano
com um total de 215 alunos matriculados.
Figura 8 – Localização do Bairro Tomazetti

14

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um
só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da
educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. Ele é calculado a partir
dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho
nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as
unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. Disponível em:
http://portal.inep.gov.br/ideb. Acesso em jun.2017.
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Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS, localização dos bairros. Disponível em:
<http://santamariaemdados.com.br/1-aspectos-gerais/1-4-bairros-distritos-e-regioes-administrativas/>.

A atividade econômica predominante do bairro, onde a escola está
inserida, é o comércio, que fica às margens da BR-392, e a classificação
socioeconômica das famílias dos alunos que frequentam a escola é de classe
baixa. Segundo os últimos dados referentes ao diagnóstico da realidade
escolar, encontrados no Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola:
[...] trata como a (classe social) que menos possui poder aquisitivo,
bem como a que possui um padrão de vida e de consumo baixo em
relação às demais camadas da população. Desta forma, supre suas
necessidades de sobrevivência com dificuldade e, muitas vezes, é
impossibilitada
de
permitir-se
formas
variadas
de lazer e entretenimento.
É
composta
principalmente
pelo proletariado e por desempregados. (PPP ESCOLA 1, 2011, p.
18)

Sendo um dos 41 bairros e com base no Censo Demográfico de 201015
ocupa as seguintes colocações:









O 37º bairro mais populoso;
O 15º bairro em extensão territorial;
O 38º bairro mais povoado (população/área);
O 36º bairro em percentual de população na terceira idade (com
60 anos ou mais);
O 23º bairro em percentual de população na idade adulta (entre 18
e 59 anos);
O 16º bairro em percentual de população na menoridade (com
menos de 18 anos);
Um dos 39 bairros com predominância de população feminina;
Um dos 30 bairros que não contabilizaram moradores com 100
anos ou mais [...]. (IBGE, 2010)

Os sujeitos colaboradores da pesquisa nesta escola foram quatro
membros representantes do conselho escolar, considerando os seguintes
segmentos: 1 – gestor (membro nato); 1 – funcionário; 1 – mãe (presidente do

15
Instituto Brasileiro de Geografia e Estática (IBGE) – Censo Demográfico de 2010. Disponível
em: <https://sidra.ibge.gov.br/Acervo?nivel=102&unidade=4316907015#/S/CD/A/Q>. Acesso:
jun. 2018.
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CE); 1 – professora, os quais se verifica na Tabela 4, possuidores das
seguintes particularidades:
Tabela 4 – Sujeitos do Conselho Escolar da Escola 1
Formação
Idade
Tempo
Escola

de

CE Gestor

CE Funcionário

CE Professor

CE Pai/responsável

Mestrado

Ensino Médio
Completo

Mestrado

Ensino Fundamental
Incompleto

49 anos

53 anos

42 anos

52 anos

5 anos

6 anos

8 anos

Não se aplica

Fonte: Elaborada pela autora.

A Escola 2 possui Ideb de 7,1 e fica localizada no Bairro Uglione (Figura
9), o qual possui uma área de 0,6978 km² que equivale a 0,57% da Sede do
município. Atende a etapa do Ensino Fundamental que compreende do 1º ao 9º
ano com um total de 238 alunos matriculados.
Figura 9 – Localização geográfica do Bairro Uglione

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Maria, localização dos bairros. Disponível em:
<http://santamariaemdados.com.br/1-aspectos-gerais/1-4-bairros-distritos-e-regioesadministrativas/>.

A atividade econômica predominante é o comércio no entroncamento
das BR 392 e 287, e a classificação socioeconômica das famílias dos alunos
que frequentam a escola é de classe média baixa. Nos dados referentes ao
diagnóstico da realidade escolar disponíveis no Projeto Político-Pedagógico da
Escola, encontramos os seguintes apontamentos:
Os cargos mais comuns são semiprofissionais, tais como professores
escolares, pequenos empresários e artesãos hábeis. Estes indivíduos
têm em comum algum grau de educação, em que ganham o
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suficiente para uma vida razoável. (PPP ESCOLA 2, 2011, p. 15)

Conforme o Censo Demográfico de 2010, o Bairro Uglione ocupa as
seguintes colocações:
 O 39º bairro mais populoso.
 O 44º bairro em extensão territorial.
 O 23º bairro mais povoado (população/área).
 O 40º bairro em percentual de população na terceira idade (com
60 anos ou mais).
 O 4º bairro em percentual de população na idade adulta (entre 18
e 59 anos).
 O 33º bairro em percentual de população na menoridade (com
menos de 18 anos).
 Um dos 39 bairros com predominância de população feminina.
 Um dos 30 bairros que não contabilizaram moradores com 100
anos ou mais [...]. (IBGE, 2010)

Os sujeitos colaboradores da pesquisa nesta escola foram quatro
membros representantes do conselho escolar, considerando os segmentos: 1 –
gestor (membro nato); 1 – funcionário; 1 – mãe (presidente do CE); 1 –
professora. Sobre esses sujeitos, verificam-se, na tabela 5, as seguintes
particularidades:
Tabela 5 – Sujeitos do Conselho Escolar da Escola 2
CE
Professor

CE Gestor

CE Funcionário

Especialização

Ensino Fundamental
Incompleto

Mestrado

Ensino Fundamental
Incompleto

Idade

53 anos

69 anos

38 anos

49 anos

Tempo de
Escola

18 anos

20 anos

10 anos

Não se aplica

Formação

CE Pai/responsável

Fonte: Elaborada pela autora.

A Escola 3 não possui Ideb e fica localizada no Bairro Camobi (Figura
10), o qual possui uma área de 20,3463 km². Atende as etapas da Educação
Infantil (pré-escola) e do Ensino Fundamental que compreende do 1º ao 9º ano
com um total de 175 alunos matriculados. Está inserida em uma área
considerada de invasão no Bairro Camobi.
Figura 10 – Localização geográfica do Bairro Camobi
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Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Maria, localização dos bairros. Disponível em:
<http://santamariaemdados.com.br/1-aspectos-gerais/1-4-bairros-distritos-e-regioesadministrativas/>.

Os sujeitos colaboradores da pesquisa nesta escola foram apenas dois
membros representantes do conselho escolar considerando os segmentos: 1 –
gestor (membro nato); 1 – professora. Sobre esses sujeitos, verifica-se, na
tabela 6, as seguintes particularidades:
Tabela 6 – Sujeitos do Conselho Escolar da Escola 3
CE Gestor
Formação
Idade
Tempo
Escola

de

CE Funcionário

CE Professor

CE
Pai/responsável

Especialização

---

Especialização

---

48 anos

---

38 anos

---

8 anos

---

6 anos

---

Fonte: Elaborada pela autora

A Escola 4 por ser uma instituição de Educação Infantil não possui Ideb,
fica localizada no Bairro Salgado Filho (Figura 11), o qual possui uma área de
0,7405 km². Atende as etapas da Educação Infantil com idade de 1 ano até 5
anos e 11 meses, totalizando 178 alunos matriculados.
Figura 11 – Localização geográfica do Bairro Salgado Filho
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Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Maria, localização dos bairros. Disponível em:
<http://santamariaemdados.com.br/1-aspectos-gerais/1-4-bairros-distritos-e-regioesadministrativas/>.

Os sujeitos colaboradores da pesquisa nesta escola foram apenas três
membros representantes do conselho escolar considerando os segmentos: 1 –
gestor (membro nato); 1 – professora; 1 – funcionária. Sobre esses sujeitos,
verifica-se, na tabela 7, as seguintes particularidades:
Tabela 7 – Sujeitos do Conselho Escolar da Escola 4
CE Gestor
Formação
Idade
Tempo
Escola

de

CE Funcionário

CE Professor

CE
Pai/responsável

Mestrado

Ensino Médio
Completo

Especialização

---

48 anos

43 anos

35 anos

---

20 anos

8 anos

6 anos

---

Fonte: Elaborada pela autora.

No início da pesquisa, definiu-se algumas escolas da Rede Municipal de
Ensino de Santa Maria /RS, localizadas em diferentes regiões. Das escolas
convidadas a participar da pesquisa, apenas quatro aceitaram colaborar com o
estudo.
Assim, com a finalidade de manter o sigilo e atender os preceitos da
ética na pesquisa educacional, as Escolas serão tratadas nas análises por
Escola 1, Escola 2, Escola 3 e Escola 4. Por sua vez, os sujeitos colaboradores
de pesquisa serão assim representados nas análises de dados:

CE

Pai/Responsável Escola 1; CE Professor Escola 1; CE Gestor Escola 1; CE
Funcionário Escola 1, e assim sucessivamente.
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3.2 PROCEDIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE DADOS
Os dados construídos em campo documental e no contexto da empiria
foram levantados pela pesquisadora considerando procedimentos técnicos e
respectivos instrumentos, os quais delinearam as ações de pesquisa e as
implicações da atuação do conselho escolar junto das escolas alvo da
pesquisa.
A seguir, apresentam-se as técnicas utilizadas para o desenvolvimento
dessa pesquisa e suas finalidades.
3.2.1 Entrevistas semiestruturadas
O trabalho de campo foi realizado por meio da construção de dados
mediante a interação com os colaboradores acerca da problemática desta
pesquisa. Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas que,
segundo Bogdan e Biklen (1994, p.136):
As boas entrevistas produzem uma riqueza de dados, recheados de
palavras que revelam as perspectivas dos respondentes. As
transcrições estão repletas de detalhes e de exemplos. Um bom
entrevistador comunica ao sujeito o seu interesse pessoal, estando
atento, acenando com a cabeça e utilizando expressões faciais
apropriadas.

A entrevista mostrou-se uma técnica adequada à intencionalidade
proposta neste estudo, pois criou um espaço de conversa entre pesquisadora e
colaboradores, os quais tiveram a oportunidade de apresentar suas percepções
e vivências na conjuntura e cotidiano de um conselho escolar.
Sinaliza-se que houve dificuldade de agendamento das entrevistas
semiestruturadas (APENDICE D), principalmente, com os pais e alunos
representantes do conselho escolar.
3.2.2 Análise Documental
A análise documental, que se constitui em uma técnica valiosa de
pesquisa, auxiliou na obtenção de informações junto aos documentos que
constituem marcos normativos das políticas educacionais, considerando-se
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como documental a investigação na qual os dados para auxiliar a responder ao
problema de pesquisa são encontrados em documentos.
Os documentos podem ser dos mais variados tipos, escritos ou não, os
quais incluem diários, documentos de entidades públicas e privadas,
gravações, correspondências, fotografias, filmes, mapas, etc. (GIL, 2008).
A pesquisa documental apresenta similaridades com a pesquisa
bibliográfica. Esta se embasa diretamente nas fontes científicas e nos materiais
impressos e editados, como livros, enciclopédias, ensaios críticos, dicionários,
periódicos, artigos, teses, etc., ao passo que a pesquisa documental levanta
materiais que ainda não foram editados, ou que não receberam um tratamento
analítico suficiente, por exemplo, cartas, documentos cartorais, memorandos,
correspondências pessoais, avisos, agendas, diários, propostas, relatórios,
atas, estudos, avaliações, entre outros. (GIL, 2008; MARTINS; THEOPHILO,
2009).
Os principais documentos e atos normativos pertinentes à temática
investigada estão dispostos na figura 12 que, para Yin (2001, p. 125): “O banco
de dados pode consistir em materiais que possam ser postos em tabelas, tanto
coletados no local que está sendo estudado quanto criados a partir da equipe
de pesquisa”.
Figura 12 – Documentos utilizados na análise documental por esfera
administrativa
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Fonte: Elaborada pela autora.

Ainda, segundo Yin (2001, p. 109), “[...] devido ao seu valor global, os
documentos desempenham um papel óbvio em qualquer coleta de dados.
Buscas sistemáticas por documentos relevantes são importantes em qualquer
planejamento para a coleta”. Para tanto, tornou-se possível traçar aspectos
históricos e políticos da constituição e atuação dos conselhos escolares tanto
em âmbito nacional e municipal, na perspectiva das políticas públicas
educacionais, quanto institucional, na perspectiva na cultura políticopedagógica e organizacional.

3.2.3 Observações e Diário de Campo
As observações em campo potencializaram à pesquisadora um olhar
mais aguçado em relação à concepção de gestão das escolas colaboradoras
no que tange a cultura institucional, bem como nos processos administrativos e
pedagógicos da gestão escolar. Destaca-se as seguintes percepções na Figura
13:
Figura 13: Principais percepções da pesquisado em campo

Fonte: Elaborada pela autora.
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A observação é uma das mais importantes fontes de informações em
pesquisas qualitativas em educação. Anotações detalhadas e cuidadosas
constituem os dados brutos das observações, cuja qualidade vai depender, em
grande parte, da maior ou menor habilidade do observador e, também, da sua
capacidade de observar. Ao observador não basta simplesmente olhar.
Necessita, certamente, saber ver, identificar e descrever diversos tipos de
interações e processos humanos. (VIANNA, 2003).
Também, com a finalidade de não perder informações valiosas e
relevantes à pesquisa, foi utilizado o diário de campo, segundo Cruz Neto
(2002, p. 63) “[...] é um instrumento ao qual recorremos em qualquer momento
da rotina do trabalho que estamos realizando. Ele, na verdade, é um ‘amigo
silencioso’ que não pode ser subestimado quanto à sua importância. ” Nesse
sentido, serviu como instrumento para ressignificar com o olhar sensível às
diferentes realidades das escolas colaboradoras.

3.2.4 Análise de Conteúdo
Para o entrecruzamento e interpretação dos dados, foi utilizada a análise
de conteúdo, considerando que todo o conteúdo tem significado utilizou-se do
paradigma interpretativo.
Para Bogdan e Bikklen (1994) a análise de conteúdo está ancorada num
paradigma interpretativo e pressupõe a definição clara do que se quer analisar
e do que se entende em cada unidade de análise em suas concepções e
ações, fins, meios, condições e contexto. Nessa perspectiva, tornou-se
possível verificar o que os pesquisados pensam sobre determinadas questões
e no que isso interfere na sua atuação em um órgão colegiado – conselho
escolar.
A análise de conteúdo foi realizada, segundo Bardin (2011, p. 48),
considerando:
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando,
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens.

Conforme aponta Bardin (2011), a análise de conteúdo desenvolveu-se
em três fases:
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1. pré-análise – com a exploração do material e tratamento dos dados,
inferência e interpretação. Nesta fase, buscou-se suporte nos referenciais
bibliográficos e legislações pertinentes à temática (Figura 12 p. 68), foi o
primeiro contato com documentos (leitura flutuante) do qual emergiram as
seguintes categorias da figura 14:
Figura 14 - Categorias gerais de análise

Fonte: Elaborada pela autora.

A partir das categorias de análise, tornou-se possível definir as
subcategorias (Figura 15), as quais passaram a compor o conceito basilar de
todo o processo de gestão democrática, ou seja, são preceitos básicos para
que o processo de democratização da educação pública se consolide,
discutindo a atuação dos conselhos escolares como mecanismo envolvido no
desenvolvimento da autonomia escolar.
Figura 15: Matriz categorial de análise
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Fonte: Elaborada pela autora.

2. Formulação de hipóteses e preparação do material para análise – a
partir

das

grandes

categorias,

emergiu

o

roteiro

das

entrevistas

semiestruturadas (APÊNDICE D).
3. Tratamento dos dados, inferência e interpretação – nessa fase foi
realizada a classificação dos conteúdos em categorias e subcategorias: gestão
democrática – princípios e mecanismos; participação – sujeitos e dimensões;
função dos conselhos escolares – tomada de decisões conjuntas; atuação dos
conselheiros escolares - diálogo.
Ainda, segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo pode ser definida
como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter,
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos
às condições de produção e às recepções destas mensagens.
Para tanto, optou-se por analisar os dados construídos neste estudo
entrecruzados ao referencial teórico produzido para fundamentar o ‘projeto de
pesquisa’, avaliado na ocasião da qualificação, e explorar as categorias (figura
14) ao longo da dissertação.
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3.3 PRODUTO DE PESQUISA: UMA PROPOSTA DE DIRETRIZES E
REUNIÕES FORMATIVAS PARA CONSELHOS ESCOLARES
O Mestrado Profissional (MP) é uma modalidade diferente de formação
em nível stricto sensu, regulamentado pela Portaria CAPES 80/1998, que
prioriza o atendimento aos profissionais de diversos setores que estejam
trabalhando na Área de estudo, com o intuito de promover melhor articulação
entre universidade e a sociedade.
Compreende-se, assim, que os produtos finais ou educacionais
(MOREIRA, NARDI, 2009) como também são chamados, gerados a partir das
dissertações dos MP, adquirem caráter prático, de aplicação, voltados para a
instrumentalização do ensino em determinado contexto social.
Sobre o produto, Fernandes (p. 108, 2005) define como sendo uma
exigência da apresentação de um trabalho final do MP:
[...] que tenha um caráter predominantemente aplicado, no dia-a-dia
do aluno, em seu ambiente profissional, e que pode ser apresentado
sob a forma de dissertação, projeto, análise de casos, performance,
produção artística, desenvolvimento de instrumentos, equipamentos,
protótipos, entre outras, de acordo com a natureza da área e a
finalidade do curso”.

A proposta de diretrizes e reuniões formativas para conselhos escolares
é a proposta de produto nessa pesquisa, com vistas à formação e à atuação
qualificada de conselheiros escolares, tanto inicial quanto continuada.
Considera-se a incorporação de elementos capazes de fomentar a reflexão
sobre a atuação e a participação neste órgão colegiado, além dos
conhecimentos basilares sobre suas funções como mecanismo da gestão
democrática.
4 A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA PERSPECTIVA DA PARTICIPAÇÃO E
ATUAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES
Este capítulo compreende o entrecruzamento do embasamento teóricolegal e os dados construídos na empiria. Tem por objetivo pensar o conselho
escolar e refletir sobre sua composição e atuação como parte de um conjunto
de elementos históricos, sociais e educacionais, implicados entre si com base
em princípios e mecanismos da gestão democrática escolar; participação dos
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sujeitos nas dimensões política, pedagógica e técnica; na função e atuação
deste órgão colegiado como participar no processo de tomadas de decisões;
no diálogo, no trabalho e ações em regime de colaboração e sua inserção em
um projeto mais amplo de democratização da educação e da sociedade, os
quais são subjacentes as categorias de análise.

4.1 NA CONSTITUIÇÃO E ATUAÇÃO DOS CONSELHOS ECOLARES A
PERSPECTIVA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
A Constituição de 1988 trouxe garantias fundamentais para a educação
brasileira, entre elas: Art. 205 – A educação como direito de todos, dever do
Estado e da família; Art. 206, inciso, VI – Gestão democrática do ensino
público; Art. 208 – Deveres do Estado com a educação; Art. 211 – Regime de
colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Art. 212 –
Vinculação

de

recursos

mínimos

para

a

educação;

Art.

214

–

Constitucionalização da duração decenal do PNE – plano de estado e não de
governo; Art. 214 – Definição do objetivo do PNE de “articular o sistema
nacional de educação em regime de colaboração e assegurar a manutenção e
desenvolvimento do ensino por meio de ações integradas das diferentes
esferas federativas”; Art. 214, inciso VI – Estabelecimento de meta de
aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB, por meio
da Lei do Plano Nacional de Educação. (BRASIL, 1988).
Nesta conjuntura, os Conselhos de Educação, em especial os
Conselhos Municipais, tornaram-se indispensáveis para articular as instâncias
locais pela gestão democrática da educação e para responder aos novos
desafios colocados na educação no século XXI. Para tanto, se fez necessário
que os conselhos passassem a enfrentar desafios relacionados a sensos
comuns, tais como: a naturalização das desigualdades regionais; a
normalidade do atendimento tardio à educação rural; altos índices de
reprovação na educação básica; ausência de motivação dos jovens para a
escola e a escolarização; e, ainda, os altos indicadores de defasagem idadesérie/ano.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96)
incorporou os mandamentos constitucionais com relação aos objetivos da

76

educação nacional que determina que educação é um direito de todos e dever
do Estado, e da família. E, ainda, incorporou o princípio da gestão democrática
em seu Art. 3º com a seguinte redação: “Gestão democrática do ensino
público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”. (BRASIL,
1996).
Quando a LDBEN nº 9.394/96, no Art. 3º, pontua que o ensino será
ministrado com base em alguns princípios, entre os quais a gestão
democrática, está inferindo que os pressupostos da democracia necessitam
abranger a estrutura de organização administrativo-pedagógica da escola, em
suas ações e relações entre os diversos sujeitos envolvidos, nas diversas
formas de interação com o meio social. Nesta perspectiva, para Cury (2007, p.
12)
A gestão democrática da educação é, ao mesmo tempo [...]:
transparência e impessoalidade, autonomia e participação, liderança
e trabalho coletivo, representatividade e competência. Voltada para
um processo de decisão baseado na participação e na deliberação
pública, a gestão democrática expressa um anseio de crescimento
dos indivíduos como cidadão e do crescimento da sociedade
enquanto uma sociedade democrática.

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a usar a
expressão “gestão democrática do ensino público” (BRASIL, 1988), e, mais
tarde, é também apresentada na LDBEN 9.394/96 que no Art. 14 normatiza
que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do
ensino público. Também, no Art. 15 a LDBEN/96 propõe que [...] os sistemas
de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica
que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa
e de gestão financeira. (BRASIL, 1996).
Sobre a formulação legal do princípio da gestão democrática, no
ensino público, a LDBEN/96 deixa claro que essa forma de gestão caberá
unicamente ao ensino público (BRASIL, 1996). A esse respeito, Cury (2005, p.
201) menciona que
Com muita propriedade, quando relatora da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, a deputada Ângela Amin se perguntava: qual
deveria ser a gestão do ensino das escolas particulares? Advogando
a extensão do princípio às escolas privadas, a relatora se viu frente a
argumentações contrárias da parte de líderes do sistema particular de
ensino. Na verdade, a relatora fazia eco às demandas dos docentes
dos sistemas públicos e privados que, em proposições anteriores, já
estendiam o princípio da gestão democrática a qualquer modalidade
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de ensino sob o argumento de que o oposto da democracia é o
autoritarismo.

Por meio de uma breve reflexão sobre o texto da lei, é possível afirmar
que o princípio da gestão democrática tem sua configuração não só na
administração, mas também nas relações pedagógicas, pois, se a natureza da
gestão não é democrática, ela apenas poderá ser autoritária, não há um meio
termo. “Numa sociedade que se quer democrática, é possível, a pretexto de se
garantir liberdade à iniciativa privada, pensar-se que a educação [...] possa
fazer-se sem levar em conta os princípios democráticos? ” (PARO, 2001, p.
80).
Nesta lógica, a conquista da democracia no âmbito escolar foi unilateral,
pois favoreceu a participação de professores, pais, funcionários e alunos na
gestão das escolas públicas, por meio dos Conselhos Escolares e Grêmios
Estudantis. Mas, por outro lado, o princípio da gestão democrática ficou à
mercê das diferentes interpretações e concepções de gestão e democracia.
A partir da leitura do texto da LDBEN/96, é possível afirmar que o Art. 3º
repete a formulação da Constituição Federal de 1988, no que se refere à
gestão do ensino público, acrescentando, no Art. 14, dois elementos: a
participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola e a participação da comunidade no Conselho de Escola
(BRASIL, 1996), que se trata de uma conquista já implantada, cabendo à Lei
somente reforçar o seu caráter deliberativo, o que não ocorreu.
Assim, no sentido de reconhecer às concepções e às políticas públicas
pertinentes à gestão democrática educacional, em suas relações com a
atuação dos conselhos escolares na escola pública, passa-se a discutir a
primeira categoria de análise que trata sobre a gestão democrática em seus
princípios e mecanismos, quando se parte da fala do CE Gestor Escola 1, a
qual evidencia a falta desse entendimento:
Entendo toda engrenagem da escola, porém percebo a dificuldade
entendimento dos demais segmentos dos membros, principalmente
os pais por terem baixa escolaridade ou nenhuma, e para isso os pais
deveriam ter no mínimo um curso superior para entender toda a
engrenagem que move a escola básica.

Quanto à questão da autonomia, mencionada no Art. 15 da LDBEN/96,
no que se refere aos âmbitos pedagógico e administrativo, Paro (2001, p.8384) comenta que:
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É preciso, entretanto, estar atento para, com relação à autonomia
administrativa, não confundir descentralização de poder com
desconcentração de tarefas, e, no que concerne a gestão financeira,
não identificar autonomia com abandono e privatização. A
descentralização do poder se dá na medida em que se possibilita
cada vez mais aos destinatários do serviço público sua participação
efetiva, por si só, ou por seus representantes, nas tomadas de
decisão [...] no que concerne a autonomia pedagógica [...] ela deve se
fazer sobre bases mínimas de conteúdos curriculares, nacionalmente
estabelecidos, não deixando os reais objetivos da educação escolar
ao sabor de interesses meramente paroquiais deste ou daquele grupo
na gestão da escola.

Para que se configurem medidas de caráter mais democrático na escola,
é necessário que haja espaço para que a autonomia seja construída, o que se
choca com a rigidez da gestão escolar, o que é retratada na fala do CE
Professor Escola 1: “A gestão democrática é muito bonita no papel, porém aqui
no chão da fábrica é bem diferente, ou seja, o ideal é bem distante do real. A
exemplo das verbas não tem como fugir das prioridades como pagamento de
telefone e luz. ”
Aponta-se que, quando foi promulgada a Constituição Brasileira, em
1988, no calor e euforia da abertura democrática, os educadores ligados ao
Fórum em Defesa da Escola Pública conseguiram embutir no texto
constitucional preceitos de gestão democrática para o ensino brasileiro. Ainda
que fosse uma vitória parcial, porque o texto constitucional remeteu à gestão
democrática, somente para o ensino público, ainda assim foi uma porta aberta
para que estados e municípios começassem a se preocupar com essa questão.
Assim, percebe-se, na fala da professora acima citada, que a gestão
democrática ainda não conseguiu transcender na sua totalidade a concretude.
Se alguma coisa aprendemos com a democracia grega foi o fato de que
os cidadãos (livres, é certo) participavam diretamente da res-publica (coisa
pública), diferentemente do nosso sistema atual, chamado de democracia
representativa, quando delegamos a outros o poder de decisão.
Para construir democracia na escola, é preciso superar a lógica da
mera representação e transformar esse espaço em uma nova ágora, isto é, um
local onde todos possam participar do debate e das decisões, que norteiam as
questões estruturais, financeiras ou político-pedagógicas, mencionadas pelo
CE Professor Escola 4, a qual entende que:
Eu acho que nós não somos educados para lidar com a democracia,
e a nossa situação atual do país é mostra disso. Precisamos nos
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espelhar nas experiências que estão dando certo, não sei se tem
experiências dando certo, eu só sei de uma, essa que te falei antes, a
partir daí a gente consegue refletir o que é um conselho escolar
atuante, e aí a gente tira a carga de responsabilidades do diretor, e,
com o conselho, a gente divide as responsabilidades.

Daí a importância de o gestor ser escolhido pela comunidade escolar
por meio de voto direto. Esse é um tema pulsante sobre gestão escolar,
sobretudo porque, no Brasil, as tentativas de democratização das instituições
esbarram muitas vezes em práticas reacionárias e conservadoras, que
emperram o processo de democratização da sociedade como um todo.
No interior da escola - a ponta da esteira - comumente se reproduz o
mesmo mecanismo: do diretor para os professores e funcionários e destes para
os alunos. Infelizmente, tem se constituído desse modo anacrônico a rede de
decisões sobre a educação escolar e o seu sistema de gestão, confirmado pelo
CE Gestor Escola 3:
No início do ano letivo, quando tem a reunião de pais, é falado aos
pais o que foi feito na escola e o que se pretende fazer durante o ano
letivo, geralmente é na estrutura da escola, quanto à falta de
materiais, para gastar essa verba é perguntado para os professores
em uma reunião só de professores o que eles precisam como jogos e
livros, a cozinha estragou, o vaso do banheiro quebrou tem que
consertar, tem que pintar a quadra, é meio que informalmente que
acontece isso.

Com certeza, esse modelo perdura, em muitos casos, sobretudo pela
tradição, talvez até pelo desconhecimento do aparato legal, ou mesmo pelas
relações de poder cristalizadas. O que se percebeu durante as observações
como pesquisadora, foi a falta de participação dos pais/responsáveis e alunos
representantes do conselho escolar nas decisões pedagógicas. Ainda é muito
forte o aspecto administrativo e financeiro, ou seja, estes apenas são
convocados para assinar documentos de ordem financeira, conforme corrobora
o membro CE Professora Escola 1: As conversas são sempre de corredor, as
decisões são de boca em boca. As reuniões são apenas para aplicação dos
recursos. No pedagógico, o CE não atua pois não tem entendimento do que é o
pedagógico ou o administrativo da escola.
Destarte, somente os segmentos envolvidos no processo políticopedagógico da escola é que podem transformar a letra morta da legislação
educacional em prática atuante e transformadora, com destaque especial para
o gestor escolar, elemento naturalmente mediador do processo, tendo em vista
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seu compromisso com a qualidade do ensino e sua bagagem referencial sobre
o assunto. A própria organização dos demais segmentos escolares depende
diretamente da postura ética e democrática do gestor, pois o ponto de partida é
a abertura do espaço institucional para uma gestão coletiva, e não absolutizada
por um dos segmentos que compõem a comunidade escolar. No âmbito da
temática da gestão democrática escolar, o CE Gestor Escola 1 afirma: Sou
uma gestora democrática pois estou sempre aberta à escuta de todos os
segmentos.
Já o CE Pai/responsável Escola 1 explicita a seguinte posição: Não sei o
que é gestão democrática e nunca procurei saber, eu ajudo a escola pois não
tem nada para fazer em casa. Observa-se que o verbalismo não foi superado,
pois há um misto de acomodação com a hierarquização do poder e a falta de
compreensão acerca do que se constituem ações democráticas nas instituições
públicas.
É preciso vivenciar, desde a escola, os mecanismos de participação
popular que precisam ir além do voto, do sufrágio para os dirigentes, saltando
ao patamar das decisões colegiadas, para tal, se discutirá a segunda categoria
de análise – a participação. É muito comum ao brasileiro confundir democracia
com o ato de votar, achando que sua participação começa e acaba aí, e
delegando aos representantes todo o arbítrio sobre as questões sociais.
Segundo o CE pai/responsável Escola 2: Escuto o que estão falando e depois
assino o livro preto. Eles falam sobre as festas e onde vão colocar o dinheiro.
Por exemplo o dinheiro da festa junina será usado na melhoria da sala de
informática e para arrumar o portão eletrônico.
A tão almejada democracia escolar só pode acontecer quando a gestão
educacional for descentralizada, com a participação efetiva do colegiado
gestor, legitimado, neste caso, pelo conselho escolar. Para discutir a
importância do conselho escolar na descentralização da gestão escolar, pois
segundo Libâneo (2011, p. 300).
A compreensão dos nexos entre o sistema de ensino e as escolas,
bem como o papel delas e dos professores ante as decisões
emanadas do sistema, implica que a organização e a gestão
escolares ocorram mediante formas participativas, concebendo a
escola como uma comunidade democrática de aprendizagem.

Para que haja a descentralização da gestão escolar, é possível que as
redes de ensino possam utilizar o mecanismo da eleição de diretores. No caso
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de Santa Maria/RS, está previsto na Lei Municipal de Gestão Democrática nº
4.740/2003, no art. 49 que trata: “O Diretor e Vice-Diretor das Escolas de
Educação Infantil e de Ensino Fundamental da rede pública municipal serão
eleitos,

direta

e

secretamente,

pela

comunidade

escolar

de

cada

estabelecimento de ensino”.
Porém, como afirmar que a gestão escolar é descentralizada, quando na
Escola 2, a gestora eleita pelo voto direto da comunidade escolar ocupa o
cargo há 18 anos, e coloca: “[...] me sinto imensamente orgulhosa de estar no
cargo de diretora por 18 anos, pois assim percebo o quanto a comunidade
escolar confia no meu trabalho”. Em contraponto, ainda na mesma escola, o
CE Funcionário Escola 2 sinaliza: Participo sempre das reuniões, mas não
entendo muito bem o que estamos fazendo ali, minha cabeça já é velha para
entender essas coisas.
Não é novidade que a sociedade em que vivemos se baseia no princípio
democrático de direito. Então, podemos inferir que participar significa, além de
outros direitos, fazer parte dela, efetivamente. E, colocar em prática esses
direitos, denota, por outro modo, exercer a cidadania. Para o exercício do
princípio democrático, a participação do povo torna-se indispensável às
tomadas de decisões, já que a todo cidadão são outorgados direitos
fundamentais.
Dessa forma, para Libâneo (2011, p. 329):
O conceito de participação fundamenta-se no princípio da autonomia,
que significa a capacidade das pessoas e dos grupos para a livre
determinação de si próprios, isto é, para a condução da própria vida.
Como a autonomia opõe-se às formas autoritárias de tomada de
decisão, sua realização concreta nas instituições dá-se pela
participação na livre escolha de objetivos e processos de trabalho e
na construção conjunta do ambiente de trabalho.

Mas, o princípio da autonomia e da gestão democrática parece
evidenciar, na atualidade, uma busca importante por um espaço participativo
na Rede Municipal de Ensino e, em especial, nas escolas. Isso tem
demonstrado que os caminhos estão abertos às mudanças necessárias ao
fortalecimento do processo de emancipação na gestão da educação em todos
os níveis e sistemas.
Se a possibilidade de ampliar ou favorecer a intervenção do povo ou
das instâncias organizadas nas definições das políticas sociais diz respeito
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diretamente ao indivíduo, à coletividade e aos seus direitos, estas
manifestações trouxeram também muitos benefícios e lições importantes para
todas as áreas, especialmente para as políticas de gestão da educação. A
partir dos dados, torna-se possível inferir que o processo de conscientização
para a participação de toda a comunidade necessita ser fomentado por meio de
ações formativas, apontado para a urgência de programas de formação para os
conselheiros escolares, como bem coloca o CE Professor Escola 4:
Eu acho que um curso para os conselheiros escolares seja de suma
importância, porque para atuar no conselho é preciso ter o
entendimento, e num curso tu vai lá escuta, interage e aí entre as
pessoas a gente não fica passivo.

A educação por meio das suas instituições de ensino tem um importante
papel na manutenção e ampliação dessa conquista, na medida em que executa
suas ações de forma responsável e comprometida, debatendo as necessidades
no contexto em que elas acontecem, e com os interessados que a integram,
sugerindo, acompanhando, avaliando. Conforme Libâneo (2011, p. 316):
Organizar significa dispor de forma ordenada, dar uma estrutura,
planejar uma ação e prover as condições necessárias para realizá-la.
Assim, a organização escolar refere-se aos princípios e
procedimentos relacionados à ação de planejar o trabalho escolar,
racionalizar o uso de recursos (materiais, financeiros, intelectuais) e
coordenar e avaliar o trabalho das pessoas, tendo em vista a
consecução de objetivos.

E

essa

necessidade

de

organização

ocorre

como

fruto

das

necessidades que se colocam aos indivíduos e aos grupos e se fortalece na
articulação dos membros interessados e que acreditam na conquista de seus
objetivos e no potencial que se concentra na força de decisões compartilhadas.
Para que essas decisões compartilhadas sejam tomadas com assertividade,
é preciso que os sujeitos envolvidos nesse processo tenham um mínimo de
conhecimento de como é essa grande engrenagem que move a escola pública,
o que não foi percebido na fala do CE funcionário Escola 1: Não entendo o
verdadeiro papel do conselho escolar e que se soubesse seria mais
participante. Nunca fui convocado para participar das decisões do CE, entendo
apenas a minha parte administrativa, pois sou secretário.
É importante destacar que “[...] participar significa tornar-se responsável
por

todas

as

instâncias

do

processo

–

das

ideias

à

execução,
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acompanhamento, fiscalização, assim como da avaliação das ações e seu
possível e necessário redimensionamento”. (CISESKI E ROMÃO 2004, p. 66).
Ou seja, torna-se um compromisso integrado pensando em um espaço de
bem-estar comum e concretização de objetivos voltados aos interesses
comuns de toda a comunidade escolar. Para os autores, o conceito de
participação fundamenta-se no de autonomia, que significa a capacidade das
pessoas e dos grupos de conduzirem a sua própria vida. Sobre a participação o
CE Professor Escola 4 coloca:
Eu vejo o conselho escolar, aqui, como um órgão pouco atuante, isso
está em construção, eu acho que as pessoas não têm o
entendimento do que é um conselho dentro da escola e eu acho que
ainda é muito nova essa ideia de participação, e que eles entendem
que é só para assinar a prestação de contas.

A autonomia opõe-se às formas autoritárias de tomada de decisão e,
dessa forma, um modelo de gestão democrático-participativa tem na autonomia
um dos seus mais importantes princípios, implicando a livre escolha de
objetivos e processos de trabalho, além da construção conjunta do ambiente de
trabalho. Com a autonomia, as relações devem ser marcadas pelos princípios
de responsabilidade partilhada e subsidiariedade, tendo sempre por
finalidade a educação de qualidade, reforçando o elo entre cidadão e escola
como instituição pública e assegurando à comunidade a transparência, o
acesso à informação e o direito de avaliação.
A

gestão

escolar

fundamentada

em

princípios

de

autonomia,

participação e democracia está presente na Constituição Federal do Brasil de
1988, a qual aponta para a necessidade de uma gestão com a participação da
comunidade escolar. O Art. 206, inciso IV, garante uma gestão participativa no
ensino público, assegurando o caráter democrático da educação de forma “que
as instituições públicas possam criar uma cultura político-educativa de
exercício do princípio e da prática democrática”, no seu cotidiano. (BRASIL,
1988).
Contudo, nenhuma escola, como qualquer organização social, é
absolutamente autônoma. Todas são dependentes de uma legislação
específica. Mesmo o ensino da rede privada, conforme estabelece o Art. 209
da Constituição Federal de 1988, está condicionado ao cumprimento das
normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação da sua qualidade
pelo Poder Público. (BRASIL, 1988).
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A escola pública tem a sua autonomia demarcada e caracterizada pelo
respeito às proposições legais nacionais, estaduais e municipais, bem como
pelas normas, regulamentos, resoluções e planos de gestão do sistema de
ensino ao qual pertence. Assim, os estados e municípios, com base na
legislação federal, ajustam os seus respectivos sistemas, promulgando
legislação específica e definindo as políticas públicas da educação. Nessa
perspectiva, autonomia não representa um direito de agir com liberdade
absoluta.
A autonomia da gestão escolar da “[...] rede pública realiza-se em três
importantes áreas de atuação da escola: pedagógica, administrativa e
financeira” (LIBÂNEO, 2011, p. 345). A autonomia pedagógica está garantida
na possibilidade de cada unidade formular e implementar seu Projeto PolíticoPedagógico, em conformidade com as políticas vigentes e com as normas do
sistema de ensino aplicáveis.
Já a autonomia administrativa está assegurada pela eleição de
diretores, constituição dos conselhos escolares, organizações associativas de
pais e de alunos e pela formulação, aprovação e implementação do Plano de
Desenvolvimento da Escola – PDE, do Regimento Escolar, do Plano de Gestão
da Escola e Avaliação de Desempenho dos Servidores, nos termos da
legislação em vigor.
A autonomia financeira está firmada pela administração dos recursos e
programas financeiros nela alocados, em consonância com a legislação
vigente, tais como o Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. Sobre a
autonomia financeira, percebeu-se pela quantidade de atas registradas nas
escolas colaboradoras (Gráfico 2), que, em sua maioria, tratam apenas da
prestação de conta sobre os recursos provenientes do Programa de
Desenvolvimento da Autonomia da Escola16 (PRODAE) que “[...] tem o objetivo
de manter a autonomia administrativa e pedagógica das escolas”. Nesse
Programa, o município de Santa Maria/RS repassa verbas, mensalmente, para
as escolas municipais, em contas específicas, de acordo com o número de
alunos informados no Censo Escolar do ano anterior ao exercício vigente.
Esses valores são pagos com recursos do Salário Educação e MDE
(Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - 25% dos recursos da
Educação).
16

Disponível em: http://www.santamaria.rs.gov.br/smed/106-programas
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Gráfico 2 – Número de atas registradas por escola pesquisada

Fonte: Elaborado pela autora.

Portanto, a autonomia na escola é relativa e não absoluta; não pode ser
interpretada como soberania da escola para decidir o que fazer e o que quiser.
Representa uma divisão de responsabilidades entre os sistemas de ensino e as
escolas. No que diz respeito aos resultados acadêmicos alcançados, a
transparência e a prestação de contas dos recursos públicos aplicados na
educação, e sobre a transparência, o CE Gestor da Escola 4 afirma:
Como é que eu percebo a reunião do conselho, ou os membros do conselho,
importantíssimo porque eu não acredito em uma gestão sem essa
transparência né, eu acho que isso anda junto para mim. Mas em virtude
dessas mudanças e também da falta de tempo, o que eu acho que acontece
com todas as outras escolas, a gente não tem tempo nem de fazer reuniões
pedagógicas com os professores, muito difícil e muito complicado pois tem
que ser tudo em horário extra, a gente não pode parar o ano letivo, porque é
um direito dos alunos eu entendo isso, mas é muito complicado a gente
sentar para fazer essa reunião.

A gestão participativa passa pela democratização e natureza social da
escola, não se limitando apenas aos processos transparentes e democráticos
concernentes à terceira categoria de análise – as funções dos conselhos
escolares, que se ligam a um processo mais amplo de extensão da cidadania
social - a cidadania educacional. Nesse sentido, o pressuposto democrático da
escola está ligado à sua função social.
Atualmente, existem vários mecanismos que garantem que a escola
cumpra o seu novo papel social, tais como: elaboração e implantação do
Projeto

Político-Pedagógico

da

escola;

Implantação

do

Plano

de
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Desenvolvimento da Escola (PDE), Criação do Conselho ou Colegiado Escolar
e de organizações associativas da Escola como representantes de turma e
Grêmio Estudantil. É importante salientar, porém, que a existência dos mesmos
não implica necessariamente na participação ativa dos mesmos, portanto é
importante que o gestor fique atento a esse aspecto, solicitando a participação,
realizando reuniões com cada segmento para os deixarem cientes do que está
ocorrendo na escola e solicitando sugestões e a colaboração para alcançar a
qualidade do ensino.
Considerar o aluno como foco de sua atuação implica mudanças na
maneira como a escola é gerenciada; O Plano de Desenvolvimento da Escola
(PDE) surgiu com a proposta de melhorar os índices de aprendizagem com
qualidade, aprovação e permanência na escola, transformando-se no primeiro
passo que sinaliza que a escola deixou de ser burocrática, passando a ser
dinâmica e comprometida com o desenvolvimento dos seus estudantes, e está
a serviço dos pais e da comunidade, disposta a prestar contas de sua atuação.
Mais ainda: a escola que constrói e implanta seu PDE busca uma identidade
própria. Assim,
O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) é uma
ferramenta gerencial que auxilia a escola a realizar melhor o seu
trabalho: focalizar sua energia, assegurar que sua equipe trabalhe
para atingir os mesmos objetivos e avaliar e adequar sua direção em
resposta a um ambiente em constante mudança. O PDE-Escola
constitui um esforço disciplinado da escola para produzir decisões e
ações fundamentais que moldam e guiam o que ela é, o que faz e por
que assim o faz, com um foco no futuro. (BRASIL, 2011, p. 01).

Percebe-se que o sucesso do PDE depende da liderança, uma vez que
é ela – a liderança, preferencialmente o gestor - quem irá conduzir o processo
de elaboração e implantação do mesmo com compromisso e dando o suporte
necessário para atingir cada etapa com suporte do CE.
O PDE pode ser definido como documento central do trabalho da escola
que supõe um elevado grau de participação e consenso na sua elaboração e
que os seus participantes assumam compromissos para ajudar na sua
implementação. Deve ser construído em comum acordo com a comunidade
escolar, para que todos possam refletir sobre as dificuldades que a escola
passa e contribuir com ideias para superá-las. Essa participação na sua
construção irá promover o sentimento de compromisso em todos no momento
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de sua implantação. Assim os professores, funcionários, pais e alunos, devem
estar envolvidos no processo, participando ativamente em todas as fases do
planejamento.
Por meio do PDE, a comunidade escolar irá analisar o desempenho da
escola no passado, suas relações internas e externas, sua missão e valores e
condições de funcionamento para, em seguida, projetar o seu futuro: onde
deseja chegar, que metas deseja alcançar. Para atingir estas metas, precisa
definir as estratégias que pretende utilizar e quem irá se envolver em cada
etapa. Sobre estratégia, Maximiano (2006, p. 329) define como sendo “[...] a
seleção dos meios para realizar objetivos”. O PDE se tornou uma ferramenta
que a escola deve utilizar para planejar – de forma estratégica – as atividades,
cuja finalidade é a garantia de um processo de gestão participativa e mais
eficaz, de acordo com as demandas e exigências da sociedade.
O processo de gestão da escola deve estar baseado no seu Projeto
Político-Pedagógico. O processo democrático é resultado da ação coletiva. Tal
demanda implica discutir a participação da comunidade escolar na definição de
suas políticas e de seus projetos educacionais.
O Projeto Político-Pedagógico da Escola, segundo Libâneo (2011, p.
345), “[...] é um documento que propõe uma direção política e pedagógica para
o trabalho escolar, formula metas, prevê as ações, institui procedimentos e
instrumentos de ação”. A sua elaboração está determinada na LDBEN
9.394/96, no Art. 12: “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I – Elaborar e
executar sua proposta pedagógica”. (BRASIL, 1996).
Portanto, as escolas precisam definir o seu papel social, cultural e
educacional no seu Projeto Político-Pedagógico, estabelecendo os objetivos
gerais com a finalidade da educação escolar, traçando seu próprio caminho
educativo, de acordo com o seu contexto e sua realidade.
Cabe aos gestores coordenar a elaboração e implantação do Projeto
Político-Pedagógico da escola, articulando-a com o previsto no Plano de
Desenvolvimento da Escola (PDE), considerando as informações e reflexões
presentes no mesmo em relação aos problemas de aprendizagem dos alunos,
da organização curricular, da metodologia de ensino, do processo de avaliação,
dentre outros aspectos da práxis escolar.
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A elaboração do PPP requer ser feita em conjunto com a equipe
pedagógica, pois implica em refletir a concepção de aprendizagem e de
educação, o que exige dos professores conhecimento e estudo acerca das
políticas

educacionais

e

respectivos

referenciais

curriculares

(LDBEN,

Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares do sistema de
ensino a que a escola está ligada), bem como sobre questões de inclusão –
nos seus diversos aspectos –, avaliação e metodologia entre outros pontos.
Assim, para ser fundamentada, a elaboração do Projeto Político-Pedagógico
requer uma gama de conhecimentos da equipe pedagógica, no sentido de
priorizá-la como um momento de troca de aprendizagem entre o grupo para
que a escola possa progredir e qualificar suas práticas educativas cada vez
mais. Em contraponto, o CE Professor Escola 1 afirma: Outro exemplo que
posso te dar para a falta de atuação foi a construção do PPP o qual ficou
restrito aos professores.
O conselho escolar necessita atuar em conjunto com a direção da
escola, ajudando no enfrentamento de problemas e nas decisões coletivas a
serem tomadas no âmbito pedagógico, administrativo e financeiro. Seus
membros participam como corresponsáveis na tarefa da educação. Em
contraponto a essa perspectiva, o CE professor Escola 1 menciona: “[...] o
pedagógico por exemplo não tem como abrir para os pais e funcionários, pois
eles não têm entendimento para tal e olham apenas para o lado dos próprios
filhos e não conseguem ver a escola como um todo”.
O conselho escolar está embasado na Lei de Diretrizes de Bases da
Educação Nacional nº 9.394/96, Art. 14, Inciso II, que estabelece os princípios
da educação democrática, dentre os quais informa da importância da
participação das comunidades escolares locais em conselhos escolares, para
as decisões do processo educativo (BRASIL, 1996). Historicamente, também
consta na Lei n° 10.172/01 -- Plano Nacional de Educação –- a qual priorizou
assegurar que toda a comunidade seja envolvida nas decisões importantes
tomadas escola.
De acordo com Dourado (2009, p. 83):
Na categoria Gestão Democrática, o PNE estabelece ações que
visam: à criação de conselhos municipais de educação; delimitação
de normas de gestão democrática; estabelecimento de diretrizes
gerais desburocratizantes e flexíveis; implantação de conselhos
escolares [...].
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Nessa perspectiva, o conselho constitui-se um órgão colegiado e
democrático, integrado por diversos segmentos da escola, sendo considerado
um elo de comunicação entre a escola e a comunidade, cabendo-lhe exercer
as

funções

consultivas,

deliberativas

e

fiscalizadoras

das

questões

pedagógicas, administrativas e financeiras. Sua função básica está em
democratizar, na escola, as relações de poder e de decisão coletiva. Portanto,
surgem as análises da quarta categoria que é a atuação dos conselheiros nas
decisões importantes tomadas pela escola. Tal ato passa a ser visto como a
promoção da gestão democrática na escola.
Sobre as decisões tomadas pelos membros do conselho escolar Lück
(2013b, p. 66) afirma:
Um órgão colegiado escolar constitui-se em um mecanismo de
gestão da escola que tem por objetivo auxiliar na tomada de decisão
em todas as suas áreas de atuação, procurando diferentes meios
para se alcançar o objetivo de ajudar o estabelecimento de ensino,
em todos os seus aspectos, pela participação de modo interativo de
pais, professores e funcionários. Em sua atuação, cabe-lhe resgatar
valores e cultura, considerando aspectos socioeconômicos, de modo
a contribuir para que os alunos sejam atendidos em suas
necessidades educacionais, de forma global.

Entretanto, a simples participação não é suficiente para assegurar a
prática da gestão democrática. É necessário que os membros do conselho
tenham consciência que participar das decisões de forma democrática implica
compreender as necessidades coletivas, evitando pautar as ações por
interesses individuais e imediatistas de pessoas ou de grupos. Sobre a
participação, foi percebida na fala dos entrevistados a falta da cultura da
participação do conselho escolar na tomada das decisões:
Percebo uma participação tímida quase inexistente da comunidade
em relação à escola. (CE Gestor Escola 1)
O que que acontece, como eu sou, mesmo não estando no conselho,
mas sendo a dirigente escolar nesse período e os professores mais
próximos que são escolhidos para fazer parte do conselho, a gente
acaba conversando informalmente, porque reunir os pais, os
funcionários e alunos, eles acabam sendo reunidos apenas para a
prestação de contas e não são todos juntos em função do horário.
(CE Gestor Escola 3)
Eu vejo o conselho escolar aqui, não como um órgão pouco atuante,
isso está em construção, eu acho que as pessoas não têm o
entendimento do que é um conselho dentro da escola eu acho que
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ainda é muito novo essa ideia de participação, e que é só para
assinar a prestação de contas. (CE Professor Escola 4)

Neste mesmo viés, para o desenvolvimento da gestão democrática
escolar, é importante que o corpo docente e discente da escola, além dos pais
seja estimulado a organizar-se para o exercício da liderança de forma
responsável e consciente com representações, tais como: Conselho de
Representante de Turmas e Grêmio Estudantil, que têm o objetivo de constituir
lideranças estudantis, em prol das demandas dos alunos nas questões que
envolvem a organização do ensino e a mobilização no ambiente escolar, em
harmonia com a missão da escola e seus objetivos comuns, considerando,
ainda, a legislação específica da escola.
São suas funções: propor à direção da escola, programas de
aperfeiçoamento de lideranças estudantis, sempre que possível, através de
seus representantes eleitos pelos pares que se constituem como mediadores
pacíficos de situações e desafios que precisem ser resolvidos e superados pela
escola de forma ordeira e equilibrada, em benefício de todos (MODOLO, 2007).

4.2 GESTÃO ESCOLAR EM INTERLOCUÇÃO COM O CONSELHO
ESCOLAR: MECANISMO DE DEMOCRATIZAÇÃO OU NÃO?
Como afirma Bosi (1990, p.11) “Começar pelas palavras talvez não seja
coisa vã. As relações entre os fenômenos deixam marcas no corpo da
linguagem”. E este é bem o caso da palavra autonomia. Sua raiz vem do grego
nómos, que significa costume, lei, regra; auto é um prefixo de identidade, de
propriedade. Então autonomia significaria, literalmente, “lei própria”, “governo
próprio”; ao contrário de heteronomia, cujo significado seria “governo do outro”.
Assim, de forma literal, a autonomia escolar seria impossível, pois a
escola não é, e nem pode ser, uma ilha isolada do conjunto social. No seu
entorno, estão as demais instituições sociais com as quais se depara e tem que
se relacionar. Além do mais, a escola, seja ela privada ou pública, faz parte de
um sistema de ensino cujos princípios e modos de funcionamento estão
previstos no ordenamento jurídico de uma nação. Em contraponto, o CE Gestor
Escola 3 afirma que a escola está sozinha, isolada de todo o processo
democrático:
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Os membros do conselho e eu não sabemos e nunca ouvimos falar
sobre o verdadeiro papel do conselho escolar. Precisamos de
entendimento, eu acho que tudo vem ao encontro para esclarecer,
porque eu acho que nós somos muito sozinhos, e eu acho que a
gente peca também pela falta de registro escrito.

Mas afirmar isso não significa defender a impossibilidade de uma gestão
autônoma; é apenas o reconhecimento dos limites sociais que impedem um
encastelamento perigoso, correndo-se o risco de concentração de privilégios e
corporativismos. Sem parecer contraditório, o sentido de escola autônoma tem
a ver com a maior interdependência possível com o contexto social. A esse
respeito, Lück (2013b, p. 62) explica:
O conceito de autonomia da escola está relacionado a tendências
mundiais de globalização e mudança de paradigma que têm
repercussões significativas nas concepções de gestão educacional e
nas ações dela decorrentes. Descentralização do poder,
democratização do ensino, autogestão, instituição de parcerias,
flexibilização
de
experiências,
sistemas
cooperativos,
multidisciplinaridade são alguns conceitos relacionados a essa
mudança.

Como toda instituição, a escola é socialmente construída, pois é parte de
um processo histórico, do jogo de forças presentes em determinado momento
sociopolítico de um povo, por isso, mesmo que ela precisa representar a
vanguarda, a inovação, ou mesmo a revolução.
No caso da escola brasileira, o sentido de autonomia requer estar
atrelado ao compromisso social de elevação do “background17” coletivo. Neste
caso, autonomia não é um termo vago, um modismo, mas um compromisso,
um pacto com a qualidade de ensino, com a aprendizagem, com a vivência
democrática, com a gestão descentralizada e colegiada e com a postura ética e
dialógica.
É importante que se diga que esses princípios são conquistados, não
podem ser impostos ou oferecidos pelos governantes, pelo sistema ou por
algum iluminado. Pelo contrário, a autonomia só pode ser concebida como
território a ser conquistado de forma coletiva, em parceria, como bandeira de
um grupo obstinado, chamado comunidade escolar.
Cada um a seu modo, com suas habilidades, funções, competências e
diferenças constrói o corpo social da escola que precisa abrigar a todos
Expressão utilizada para definir conjunto das condições, circunstâncias ou antecedentes de
uma situação, acontecimento ou fenômeno.
17
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igualitariamente. Nessa perspectiva, compreendendo que, estando na escola,
todos acabam tornando-se educadores uns dos outros – não no sentido formal,
mas social, enquanto redes intersubjetivas, de trocas ininterruptas de civilidade.
Apesar de abrangente, o Art. 12 da LDBEN/96 reconheceu que a
proposta pedagógica adotada nas unidades educativas compete aos
estabelecimentos de ensino, subentendidos como comunidade escolar.
Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I – Elaborar e executar sua proposta pedagógica;
[...]
VI - Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos
de integração da sociedade com a escola. (BRASIL, 1996).

Outro reconhecimento importante e que, sem dúvida, leva à construção
da autonomia escolar, pautado no Art. 14, inciso I, é a determinação da
“participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto políticopedagógico da escola”. (BRASIL, 1996). Fica evidente que aparatos legais não
faltam para que se construa, no âmbito das escolas, os tais progressivos graus
de autonomia que todos almejam. Talvez não seja em vão lembrar o poeta
Carlos Drummond de Andrade (2000, p. 29) que afirma: “As leis não bastam,
os lírios não nascem das leis”. De nada adianta a legislação educacional
apontar para a autonomia, se, no interior das redes e sistemas de ensino, bem
como suas instituições escolares, não houver convergência necessária para
esse fim. É preciso que existam meios necessários para a construção da
autonomia, e esses, necessariamente, estão ligados aos mecanismos de
descentralização da gestão escolar.
Se os lírios não nascem das leis, é preciso plantá-los, e isso depende
da disposição e do conhecimento daqueles que se constituem atores nos
processos de gestão da educação (macro e micro), implementando, na prática,
a previsão legal, o que significa rever posturas e competências. Assim, é
possível pensar que só pode propor o novo aquele que compreende as
transformações sociais e trabalha em sua direção, ao contrário daquele que vê
velhas crenças sendo arrastadas pelo turbilhão da história e assiste a tudo
passivamente, como afirma, em dois momentos da entrevista, o CE Professor
Escola 4:
Nós estamos criando a cultura de participação do conselho, a gente
tinha a participação dos professores e os pais estavam muito
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distantes da escola. Estamos pensando estratégias para trazer esses
pais para tomar as decisões, para eles se sentirem responsáveis por
esse espaço.
Eu acho que um curso para os conselheiros escolares seja de suma
importância, porque para atuar no conselho é preciso ter o
entendimento, e num curso tu vai lá escuta, interage e aí entre as
pessoas a gente não fica passivo.

Em educação, sobretudo no chão da escola, é preciso superar esse
discurso enganador e incorporar ao verbete “participação” a consolidação da
deliberação, da decisão colegiada, como explica Libâneo (2004, p. 79):
A participação é o principal meio de se assegurar a gestão
democrática da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais
e usuários no processo de tomada de decisões e no funcionamento
da organização escolar. Além disso, proporciona um melhor
conhecimento dos objetivos e metas, da estrutura organizacional e de
sua dinâmica, das relações da escola com a comunidade, e favorece
uma aproximação maior entre professores, alunos, pais.

Na concepção do autor, a participação legitima o direito de os sujeitos
determinarem o seu destino. Por outro lado, tende a responsabilizá-los por
suas decisões, tornando-os cúmplices na coletividade. É por este caminho que
se torna necessário investir na participação deliberativa e não em um
colaboracionismo formal, pseudodemocrático e tarefeiro.
No interior da escola - a ponta da esteira - comumente se reproduz o
mesmo mecanismo: do diretor para os professores e funcionários e destes para
os alunos. Infelizmente, tem se constituído desse modo anacrônico a rede de
decisões sobre a educação escolar e o seu sistema de gestão. Com certeza,
esse modelo perdura nas escolas-alvo dessa pesquisa, sobretudo pela
tradição, pelo desconhecimento do aparato legal ou mesmo pelas relações de
poder cristalizadas, conforme os entrevistados:
A gente faz mais reuniões no início do ano, o que mais a gente tem é
reunião de professores e mesmo assim são esporádicas, quando tem
necessidade mesmo, não tem encontro periódico. Geralmente a
gente conversa aqui mesmo sem chamar os pais, não tem muito o
que falar. A direção sabe o que tem que fazer e passa para nós, é tão
pouco o dinheiro. (CE Professor Escola 4)
Os pais não têm nem conhecimento do pedagógico, sobre o
acompanhamento da aprendizagem, por exemplo o processo
avaliativo é decidido entre os professores e só é apresentado aos
pais como é trabalhado para eles ficarem cientes. (CE Professor
Escola 3)
Nunca participei de nenhuma reunião do conselho, as atas já estão
escritas quando chegam apenas para assinatura dos membros,
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nunca foi consultado para qualquer decisão que foi tomada. (CE
Funcionário Escola 1)

Ao que tudo indica, não respiramos relações mais democráticas nos
vários espaços sociais contemporâneos. Por todo lado, vê-se o surgimento de
colegiados participativos nas mais diversas instituições, tais como conselhos
escolares. E a escola não pode permanecer como uma ilha, isolada das
demandas sociais; é preciso inseri-la neste movimento democratizante que
contagia o corpo social nos nossos dias do século.
As escolas públicas possuem conselhos escolares, porém a realidade de
existência não corrobora as instâncias democratizantes que se defende e se
necessita nas instâncias educacionais. E por que é preciso tais órgãos
colegiados? Por que as vivências democráticas são necessárias nas escolas?
O CE Professor Escola 4 defende a existência e a qualificação dos conselhos
escolares, pois:
Primeiro precisamos compreender o que é um conselho, estudar o
que é um conselho, trocar ideias com as outras escolas. Tem uma
escola de educação infantil aqui em santa maria que conseguiu trazer
o conselho e tornar esse conselho atuante. Eu acho que nós não
somos educados para lidar com a democracia, e a nossa situação
atual do país mostra disso. Precisamos nos espelhar nas
experiências que estão dando certo, não sei se tem experiências
dando certo, eu só sei de uma essa que te falei antes, a partir daí a
gente consegue refletir o que é um conselho escolar atuante, e aí a
gente tira a carga de responsabilidades do diretor, e com o conselho
a gente divide as responsabilidades.

Considera-se que a participação18 na gestão da escola não pode se
resumir apenas à dimensão formal, normativa, que se expressaria pelo direito
ao voto, mas à criação de mecanismos que impliquem na superação de
práticas clientelistas e autoritárias que permeiam as práticas sociais, nas quais
as práticas educativas se incluem. Partindo deste entendimento, buscou-se
perceber o processo de construção democrática em escolas públicas a partir
da implantação de mecanismos democráticos nas Unidades Escolares,
particularmente, os Conselhos Escolares.
Em seu estudo sobre “A organização escolar e democracia radical”,
Lima (2002) demonstra, a partir da obra de Paulo Freire, que o conselho
escolar representaria a verdadeira instância de poder na criação de uma escola

18

Segundo Lima (1998, p. 134), “o conceito de participação, embora complexo e poli facetado, assume
um significado relativamente preciso no quadro da democracia como participação, onde é associado à
decisão, ao governo, à partilha de poder”.
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diferente, espaço para a construção da democracia participativa, constituindose como um órgão político, uma instância organizadora da escola, um centro
de deliberações, através do qual educadores, pais, alunos e comunidade têm o
direito de exercer a gestão, tomando decisões, encaminhando-as e as
avaliando.
O conselho seria um órgão deliberativo e coletivo, que não estaria
envolvido na gestão “cotidiana” da escola, a cargo do diretor, mas que seria
responsável pela tomada de decisões referentes ao seu funcionamento,
projetos, significados e práticas. O processo de tomada de decisões
democráticas na escola envolveria a participação de sujeitos conscientes,
responsáveis e livres, que interfeririam nas decisões tomadas. Dessa forma,
autonomia

e

responsabilidade

seriam,

simultaneamente,

condição

e

consequência da democracia e uma educação para e pela democracia, que
envolveria práticas dialógicas e antiautoritárias e processos participativos, lócus
de produção de discursos, regras, orientações e ações em direção à autonomia
e à substantivada democrática, situações que construiriam uma educação para
a responsabilidade social e política.
No mesmo sentido, coloca Cury (2002), para quem a gestão
democrática, baseada em um processo decisório participativo e na deliberação
pública, expressa um anseio de crescimento dos indivíduos como cidadãos e
da sociedade como sociedade democrática. Afirma, portanto, a escola como
um espaço de construção democrática, em que deve ser respeitado, contudo, o
seu caráter específico de lugar de ensino/aprendizagem. A gestão democrática
é, dessa forma, uma gestão de autoridade compartilhada, como afirma o CE
Pai/responsável Escola 2:
Por passar a conviver dentro da escolar eu passei a ter uma outra visão.
Quando passei a conviver com o cotidiano da escola, convivência dentro da
escola aí eu percebi a necessidade de passar para quem estava fora, tanto
os benefícios, como algumas dificuldades do dia a dia e que os outros pais
poderiam ajudar. Até nas eleições para prefeito, mudei minha opinião depois
que comecei a participar do CE, pois eu vi que o que nós planta nós come,
acabei vendo o outro lado e mudei de opinião.

Werle (2003, p. 10), em seu estudo sobre os conselhos escolares, trataos como espaços de relações de poder que envolveria a autorização e
influência entre as partes. Segundo ela,
[...] não há poder, a priori, nos Conselhos Escolares, mas como
decorrência do exercício da palavra, da capacidade de argumentação
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nas reuniões, do nível de escolaridade dos participantes e da
politização da comunidade escolar, as percepções que os diferentes
atores desenvolvem sobre o poder real influem nas relações de
poder.

A autora defende o conselho escolar como espaço de aprendizagem
democrática, a partir das relações construídas pelo grupo conselheiro. Para
ela, os processos democráticos não são um aspecto conceitual ou um direito
assegurado por lei, mas algo que deve ser desenvolvido e construído como
prática pela comunidade escolar. Nesse sentido, o conselho é um espaço de
formação por possibilitar a participação. “Os conselhos são, atualmente, um
espaço não de aprendizagem em nível conceitual e teórico da democracia, mas
um local de fazer democracia” (WERLE, 2003, p. 12).
Do ponto de vista etimológico, o termo conselho é de origem latina “tanto
significando ouvir alguém quanto submetendo algo à deliberação de alguém,
após uma ponderação refletida, prudente e de bom senso” (CURY, 2000, p.
47).
Historicamente, as origens dos conselhos podem ser encontradas no
mundo greco-romano, como forma de gestão dos grupos sociais, precedendo a
organização dos Estados modernos e originando os parlamentos. No século
XVIII, o aperfeiçoamento deste mecanismo de controle social do poder
consagrou as modernas democracias nas res publica, que se caracterizaram
pelo processo de participação popular na eleição dos parlamentos.
No Brasil, mesmo com o advento da república, a concepção
patrimonialista de Estado continua a ser a prevalente, o que levou à adoção de
Conselhos de Notáveis. No entanto, os movimentos popular e sindical
desenvolveram, nos anos 1970/80, de modo informal, experiências que tinham
como objetivo organizar a sociedade civil, tais como Conselhos Populares de
Saúde, na cidade de São Paulo, comissões de fábrica e Conselhos
Comunitários de Bairro (OLIVEIRA, 2003).
Nos anos 1980, com o processo de redemocratização do país, a
sociedade civil começa a reclamar a participação na gestão pública. Dessa
forma, “os conselhos gestores de políticas públicas, legalmente instituídos, são
fruto do processo de democratização do Estado no trato das políticas públicas”
(OLIVEIRA, 2003, p. 78) e o poder local, que está no centro das
transformações que envolvem a descentralização, a desburocratização e a
participação emerge como forma de controle social, expressando-se pela
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criação de diversos Conselhos Setoriais, como os de saúde, de criança e de
adolescente, entre outros.
Assim,

os

conselhos

seriam

uma

estratégia

privilegiada

de

democratização da ação estatal, tornando-se a expressão de uma nova
institucionalidade cidadã, representando um importante espaço de luta para
alargar os direitos daqueles que historicamente os tiveram negados, sendo,
ainda, um espaço político, que qualifica a democracia, por meio da efetiva
participação da sociedade na formulação, execução e fiscalização de políticas
públicas. Porém, esta percepção não foi evidenciada durante a pesquisa, o que
demonstra a necessidade da formação qualificada dos conselheiros escolares.
No âmbito da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB – Lei nº. 9.394/96) prevê, em seu artigo 14, a participação da
comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, para a
implantação da gestão democrática nas escolas públicas. Podemos considerar
que, à semelhança do poder parlamentar no controle do exercício do poder em
nível macrossocial, os conselhos escolares, que emergem na luta pela
democratização da escola, desempenhariam a função de deliberação e
fiscalização do exercício do poder do dirigente escolar. Assim, a escola
representaria, no plano micro político, a possibilidade de efetivação de novas
formas de participação popular, que buscam a criação de uma cultura política
democrática nos diferentes espaços sociais.
O conselho escolar constitui-se em uma instância deliberativa nas
escolas, sendo um local de debates e tomada de decisões. É formado pelos
representantes dos diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar.
Porém, nas escolas-alvo da pesquisa não se constitui órgão máximo de
decisões, pois percebeu-se que não há a delegação de responsabilidades e o
envolvimento dos participantes na efetividade da gestão escolar. Segundo os
entrevistados:
Sempre participei do conselho, porém não tenho voz ativa devido à
função que exerço, principalmente ao que diz respeito ao aluno. Vou
te dar um exemplo de uma agressão sofrida por uma aluna a qual
correu risco de ferimentos graves, e que a direção não tomou atitude
drástica, a condução foi superficial por parte da gestão, o que ao meu
ver deveriam ser levadas à reunião do conselho. Percebo outras
atitudes e não posso opinar, principalmente em relação às condutas
dos alunos. (CE Funcionário Escola 1)
Mas em virtude dessas mudanças e também da falta de tempo, o que
eu acho que acontece com todas as outras escolas, a gente não tem
tempo nem de fazer reuniões pedagógicas com os professores, muito
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difícil e muito complicado pois tem que ser tudo em horário extra, a
gente não pode parar o ano letivo, porque é um direito dos alunos eu
entendo isso, mas é muito complicado a gente sentar pra fazer essa
reunião. (CE Gestor Escola 3)

Certamente, vemos que o Conselho Escolar pode ser um espaço de
construção de uma escola voltada para os interesses da comunidade, que
influencia na educação que lhe é oferecida e representa um instrumento de
aprendizado democrático, que se efetivará a partir da transformação da prática
escolar “cotidiana”, no enfrentamento de posturas autoritárias. Pode, assim, ter
papel fundamental na construção de uma cultura democrática na escola
pública, porém não se evidenciou essa prática. No caso do CE Professor
Escola 1, manifesta-se quando perguntado sobre como são tomadas as
decisões pedagógicas:
As conversas (com os membros do CE) são sempre de corredor, as
decisões são de boca em boca. As reuniões são apenas para
aplicação dos recursos. No pedagógico, o CE não atua, pois não tem
entendimento do que é o pedagógico ou o administrativo da escola.
Geralmente as decisões já são pré-estabelecidas. Os pais não
entendem o que é o pedagógico, estes são apenas informados, e não
questionados sobre as decisões.

Os segmentos envolvidos no processo político-pedagógico das redes e
sistemas de ensino poderiam transformar a letra morta da legislação
educacional em prática transformadora, com destaque especial para os
gestores como atores naturalmente mediadores dos processos democráticos e
proativos de gestão educacional e escolar, tendo em vista seu compromisso
com a qualidade do ensino e sua bagagem referencial sobre o assunto. Ainda,
o CE Professor Escola 1 afirma:
A gestão democrática é muito bonita no papel, porém aqui no chão da
fábrica é bem diferente, o ideal é bem distante do real. Por exemplo
as verbas não têm como fugir de aplicá-las nas prioridades como o
pagamento das contas de água e luz. Não tem como abrir para o CE
todas as demandas da escola, pois sabemos quais as prioridades.
Outro exemplo que te dou, no pedagógico, não tem como abrir para
os pais e funcionários, pois não entendem e vão olhar a situação
apenas para o lado dos próprios filhos e não conseguem ver a escola
como um todo.

A organização dos demais segmentos escolares depende diretamente
da postura ética e democrática do gestor, uma vez que o ponto de partida é a
abertura do diálogo e do espaço institucional para a gestão colegiada e coletiva
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em oposição à gestão centralizadora e verticalizada por um dos segmentos que
compõem a comunidade escolar.
Então,

é

preciso

vivenciar

os

mecanismos

de

participação

e

democratização escolar, que precisam ir além do discurso, do voto, do sufrágio
para os dirigentes, transpondo ao patamar das decisões colegiadas e
corresponsáveis pela conjuntura dos integrantes do CE. É muito comum ao
brasileiro confundir democracia com o ato de votar, achando que sua
participação começa e acaba aí, e delegando aos representantes todo o
arbítrio sobre as questões sociais. Esse pensamento poderá ser emancipado
com o empoderamento dos atores e proatividade nas decisões e consecução
das ações definidas no coletivo. O estabelecimento de um modelo diferente
pode ser facultado a partir dos instrumentos de participação na gestão escolar
coletiva.
Como bem menciona Bastos (2005, p. 14):
A gestão democrática somente será um modelo hegemônico de
administração da educação, quando, no cotidiano da escola,
dirigentes e dirigidos participarem desse debate tanto nas reuniões
administrativas e pedagógicas quanto nas aulas.

Isso quer dizer que a administração não pode se dar de cima para baixo
como uma fórmula imposta; é algo que se conquista desde as micro relações
de sala de aula até as assembleias deliberativas dos conselhos escolares,
sendo o desafio que se coloca aos gestores com a implementação de
ferramentas de gestão permeadas de ética comunicativa, momento em que as
vozes mais discordantes encontram consenso no processo argumentativo. Mas
que processo argumentativo é esse se as próprias reuniões não acontecem?
Fato evidenciado nas falas dos sujeitos:
Não há reuniões com os membros do CE periodicamente, não tem
como levar todos os problemas para serem deliberados por eles
(membros do conselho). Esse órgão não é atuante aqui na escola,
pois tudo já é pré-estabelecido por exemplo o calendário escolar, que
já vem definido pela SMEd com as datas de abertura e fechamento.
Outro exemplo que te dou é a construção do Projeto Político
Pedagógico que fica sempre restrito ao grupo de professores. (CE
PROFESSOR ESCOLA 1)
Não entendo o verdadeiro papel do conselho e se eu soubesse seria
mais participante. Nunca fui convocado para participar das reuniões,
e eu acho que nunca foram feitas reuniões, eu só sou chamado para
assinar a ata que fica no livro preto e nem paro muito para ler o que
está escrito, porque mesmo que eu lesse não posso dizer se
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concordo ou não, não vai fazer diferença pois já está decidido pela
diretora. (CE Funcionário Escola 1)

Infelizmente, a LDBEN/96 não fixou a obrigatoriedade na criação dos
conselhos nas escolas brasileiras, nem regulamentou a sua função, como era
de se esperar, atribuindo esta função aos Sistemas Municipais de Ensino na
criação de suas leis de gestão democrática. Também, é certo que a lei federal
transfere para os sistemas de ensino a responsabilidade de definição de
normas de gestão democrática. Mas, na prática, o que tem acontecido é que
são poucos os municípios que têm leis próprias de sistemas municipais e que
implicam na democratização da gestão escolar. Conforme o CE Professor
Escola 3, essa democratização é mais um mecanismo de burocratização da
educação “Eu vejo a criação dos conselhos escolares dentro da escola como
mais um mecanismo burocrático, mas eu vejo que os pais participam das
atividades da escola como as festas”.
Outra questão importante, para além da existência do conselho escolar,
é a preocupação com a parecença da composição do conselho para equilibrar
a correlação de forças que interagem no espaço escolar, dando voz e voto, de
maneira equânime, a todos. A composição equilibrada do conselho deliberativo
é um salto no processo democrático, passando-se de uma democracia
meramente representativa para uma democracia participativa. Agora não se
trata apenas de delegar a alguém, ainda que ela ocorra na eleição dos
representantes dos segmentos escolares, mas se trata de decidir os rumos da
escola, ouvindo-se todas as vozes. Para tanto, como coloca Marques (2006, p.
519):
Os conselhos escolares são colocados, ainda, como mecanismos
de
democracia
participativa,
em
complementaridade
à
representativa, na medida em que há a participação nas decisões
políticas, no controle e avaliação das ações.

A

descentralização

da

gestão

escolar

pode

ser

alcançada

horizontalizando-se as relações e as decisões acerca dos destinos da escola,
em seus aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos. E o conselho
deliberativo da escola constitui-se um mecanismo de representatividade dos
segmentos, por excelência, para que a gestão escolar se torne democrática.
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4.3 FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS ESCOLARES COMO ESTRATÉGIA
DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
O reconhecimento das reivindicações históricas do movimento dos
educadores em prol da gestão democrática, bem como a necessidade de
materializar no sistema educacional, preconizado pela LDBEN/96, constituíram
algumas das fortes razões que induziram o Ministério da Educação a inscrever,
na sua agenda, uma política direcionada à ampliação dos espaços de
participação nas escolas de educação básica, o que se efetivou mediante a
Portaria Ministerial nº 2.896/2004, que instituiu o Programa Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares.
Este Programa, desenvolvido pela Secretaria de Educação Básica, foi
concebido com o propósito de promover a cooperação do MEC com os
sistemas estaduais e municipais de ensino, objetivando a implantação, a
consolidação e o desempenho dos conselhos escolares nas escolas públicas
de educação básica do país. Constituíram, assim, objetivos do Programa:
I – ampliar a participação das comunidades escolar e local na gestão
administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas;
II – apoiar a implantação e o fortalecimento de Conselhos Escolares;
III – instituir políticas de indução para a implantação de Conselhos
Escolares;
IV – promover, em parceria com os sistemas de ensino, a
capacitação de conselheiros escolares, utilizando inclusive
metodologias de educação à distância;
V – estimular a integração entre os Conselhos Escolares;
VI – apoiar os Conselhos Escolares na construção coletiva de um
projeto educacional no âmbito da escola, em consonância com o
processo de democratização da sociedade;
VII – promover a cultura do monitoramento e avaliação no âmbito das
escolas para a garantia da qualidade da educação. (BRASIL, 2004).

Com tais propósitos, o MEC, por meio da Secretaria de Educação
Básica19 envolveu organismos e entidades nacionais e internacionais no
processo de formulação dessa política, instituindo um grupo de trabalho
interinstitucional com o objetivo de analisar e apresentar propostas que
propiciassem o fortalecimento da gestão democrática e dos conselhos
escolares nas escolas públicas de educação básica. Integraram esse grupo de
19

A Coordenação Geral de Articulação e Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino
(CAFISE), do Departamento de Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino
(DASE) foi a instância responsável pelo Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos
Escolares.
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trabalho o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed); a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime); a Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE); a Organização das Nações
Unidas para a Infância (Unicef); a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud).
Simultaneamente, a SEB/MEC buscou consultoria de especialistas na
área de gestão da educação nas universidades brasileiras para colaborar com
a arquitetura e operacionalização do Programa. A SEB privilegiou, entre os
objetivos do Programa, a promoção de parcerias com os sistemas de ensino,
por intermédio das secretarias estaduais e municipais de educação, como a
principal estratégia política, visando, de um lado, alcançar os demais objetivos
e, de outro lado, induzir ações que reforçassem o regime de colaboração entre
os entes federativos, tal como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
Ao atuar dessa forma, o governo federal procurava não só evidenciar
uma postura favorável à afirmação do pacto federativo, mas, ao mesmo tempo,
dar ampla visibilidade a uma ação político-pedagógica que poderia repercutir
de forma positiva nas redes públicas de ensino diretamente envolvidas com
esta ação. Porém, esse Programa sequer é conhecido pelos membros dos CE
pesquisados, pois nunca ouviram falar sobre o mesmo:
Quando você entra em algum lugar, você tem que saber o que fazer,
no exemplo do CE tem que saber onde a verba será destinada e por
que será empregada nisso, se eu soubesse que existia um curso que
explicasse melhor tudo isso que acontece por trás da escola eu faria
sem pensar duas vezes. (CE Pai/responsável Escola 2)
Nunca ouvi falar sobre o programa de fortalecimento dos conselhos
escolares, na prefeitura então nunca ouvi falar sobre o conselho
escolar é falado só sobre a importância de ter a assinatura desses
membros nas atas e como devem ser escritas essas atas. E eu acho
que pelo pouco valor das verbas na situação atual hoje, não iria
mudar nada fazer ou não um curso. (CE Professor Escola 3)
Nunca ouvi falar desse programa de fortalecimento dos conselhos
escolares e eu não entendo muito bem o que é a gestão democrática,
e eu acho que falta muito a participação dos pais, não adianta só o
conselho escolar eu acho que tem que ter a participação de todos os
pais, porque tem pais que não querem nem saber da escola e ficam
só cobrando que a escola tem que fazer mais e mais e não sabe o
que acontece aqui dentro. (CE Funcionário Escola 4)
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O que eu percebo que a gente fica tão envolvido nas situações do dia
a dia da escola que falta tempo para esses estudos, a gente fica só
apagando incêndios e ficamos afastados da administração da escola,
a gente atua muito pouco na parte administrativa por causa dessas
rotinas diárias, a demanda é tão grande nos outros setores, que não
tem tempo de fazer paradas para fazer reflexões e estudos, que até a
reunião de professores quase não é feita por causa do tempo porque
tem que ser fora do horário escolar. (CE Gestor Escola 4)

A análise das dinâmicas referentes à formulação e à implementação do
Programa mostra, sem dúvida, que:
A construção das políticas públicas não é um processo abstrato. Ela
é, ao contrário, indissociável da ação dos indivíduos ou dos grupos
envolvidos, de sua capacidade de produzir discursos concorrentes,
de seus modos de mobilização. Ela depende, também, de estrutura
mais ou menos flutuante de suas relações e das estratégias
elaboradas nos contextos de ação definidos em especial pelas
estruturas institucionais, no interior das quais tomam lugar as políticas
públicas. (MULLER e SUREL, 2002, p. 77).

Dessa forma, analisar a ação pública exige, portanto, que se leve em
consideração os atores e as redes que são tecidas no espaço público. Nesse
sentido, entende-se que o Programa favoreceu, no âmbito das redes públicas
de ensino, a compreensão de que o conselho escolar deve ser construído de
forma coletiva, como um lugar de participação e decisão de caráter pedagógico
e político, como um espaço de debate e negociações em torno das
necessidades e prioridades da escola e como um canal de democratização da
gestão escolar. Esse aspecto é contraposto com a fala da CE Funcionário
Escola 2:
Nas poucas reuniões que participei, eu escuto o que estão falando e
depois assino o livro preto. Eles (membros) falam sobre as festas e
onde vão colocar o dinheiro. Por exemplo, a última reunião que
participei foi para falar da festa junina e que o dinheiro seria usado
para melhorar a sala de informática.

Diante disso, diretrizes para a formação qualificada para Conselheiros
Escolares subsidia-se na LDBEN nº 9.394/96 que, no Art. 14, promulga que os
sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino
público, e tem seu cumprimento na Lei nº 4.740/2003, a qual instituiu a Gestão
Escolar Democrática no município de Santa Maria/RS. Esse curso que poderá
levar em consideração as demandas e as especificidades que serão
levantadas pela pesquisa junto a Rede Municipal de Ensino de Santa Maria. E,
ainda, é importante sinalizar que o compromisso social dos órgãos públicos
para com a comunidade externa.
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5 PRODUTO DA PESQUISA: DIRETRIZES PARA O FORTALECIMENTO
DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
SANTA MARIA – RS
Na perspectiva de construir diretrizes para o fortalecimento dos
Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS, retomase o conceito de gestão democrática de acordo com Lück (2013, p. 57):
Define-se, pois, a gestão democrática como o processo em que se
criam condições para que os membros de uma coletividade não
apenas tomem parte, de forma regular e contínua, de suas
decisões mais importantes, mas assumam responsabilidade por
sua implementação. Isso porque democracia pressupõe muito
mais do que tomar decisões: envolve a consciência de construção
do conjunto da unidade social e de seu processo de melhoria
contínua como um todo.

Passados trinta anos da promulgação da Constituição de 1988, a gestão
democrática da escola pública, mesmo tendo sido reconhecida como avanço
pelos diferentes segmentos da sociedade, ainda não se firmou como uma
realidade, demandando como esforço coletivo para a sua efetivação. O termo
gestão democrática é consagrado pela primeira vez nesta mesma Constituição,
como resultado de luta travada entre segmentos da sociedade civil, nos
âmbitos público e privado. De um lado, há movimentos, sindicatos de
profissionais da educação e acadêmicos, defendendo a gestão democrática da
escola e, de outro, donos de escolas particulares, filantrópicas, comunitárias e
confessionais, lutando pela centralidade das decisões e por privilégios na
condução de seus estabelecimentos, sem a participação dos familiares.
Embora haja uma generalidade no âmbito das legislações quanto à
gestão democrática, é importante destacar as inúmeras lutas dos segmentos
populares para que esta pauta de gestão democrática fosse contemplada na
legislação, o que torna a sua concretização na educação brasileira uma
conquista, porém parcial, uma vez que ainda está em pauta nos projetos
progressistas e é indispensável pensar os espaços escolares da rede privada
de ensino.
É possível reconhecer nos Conselhos Escolares o delineamento da
necessária democracia no espaço da gestão escolar. Conforme Lück (2013a,
p. 54), a democracia é entendida:
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[...] como processo e não como ideário estabelecido a priori,
aparece e se desenvolve incessantemente (re)construída, mediante
o dinamismo específico da estrutura e funcionamento organizacional
da comunidade escolar/educacional que se efetiva a partir das
pessoas e do espírito humano da cultura organizacional da
comunidade, mobilizando-os e sendo por estes elementos
mobilizada.

Assim, com a finalidade de construir diretrizes voltadas ao fortalecimento
dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS,
buscou-se fundamentos no conceito de gestão democrática
[...] como o processo em que se criam condições para que os
membros de uma coletividade não apenas tomem parte, de forma
regular e contínua, de suas decisões mais importantes, mas
assumam responsabilidade por sua implementação. Isso porque
democracia pressupõe muito mais do que tomar decisões: envolve a
consciência de construção do conjunto da unidade social e de seu
processo de melhoria contínua como um todo. (LÜCK, 2013a, p.
57).

Justamente, diretrizes para a formação de Conselheiros Escolares, que
subsidiadas pela LDBEN nº 9.394/96 e pela Lei Municipal nº 4.740/2003, possa
considerar as demandas e as especificidades dos contextos escolares de
Santa Maria/RS, bem como potencializar formação aos integrantes destes
órgãos colegiados, já que não basta compor um Conselho Escolar e ter boa
vontade

em

trabalhar

compartilhadamente.

É

preciso,

também,

ter

conhecimento e direcionamento no trabalho participativo.
Como resultado dos embates e debates, reafirma-se, na LDBEN/1996,
o princípio da gestão democrática, colocando para os sistemas a sua definição.
Entre avanços e recuos, as propostas de democratização da gestão da escola,
no sentido de combater relações autoritárias, procuraram refletir-se no direito à
participação da população na tomada de decisões, nas relações pautadas pelo
diálogo, na aprendizagem da participação política. Passado o afã do texto
legal, deparamo-nos com o contexto real da gestão democrática escolar, em
grande maioria autoritária, hierarquizada e centralizadora, em que a
participação da comunidade, nas tomadas de decisões, continua se
constituindo como um desafio a ser transposto.
Nesse sentido, a defesa da gestão democrática, tomada aqui como
sinônimo da administração em seu caráter progressista e transformador,
vislumbra possibilidades de superação desse estado de coisas. Isso porque:
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Nas sociedades de classes, em que o poder está confinado nas mãos
de uma minoria, a administração tem servido historicamente como
instrumento nas mãos da classe dominante para manter o status quo
e perpetuar ou prolongar ao máximo seu domínio. O que não significa
que ela não possa vir a concorrer para a transformação social em
favor dos interesses das classes subalternas desde que suas
potencialidades sejam aproveitadas na articulação com esses
interesses. Para isso, entretanto, é necessário que a atividade
administrativa seja elevada de seu caráter espontaneamente
progressista para uma práxis reflexivamente revolucionárias. (PARO,
2000, p. 32-33)

A luta pela democratização da escola tem trazido novos desafios para
o poder público, entre eles a necessidade de se traçarem propostas de
formação política para qualificar a participação da comunidade nos processos
decisórios da escola. Nesse sentido, a luta parece não ter encerrado com a
criação dos espaços institucionalizados de participação como o conselho.
Reconhecidamente, visto pela comunidade educativa como grande avanço,
esse espaço de participação política, desde a sua criação até os dias de hoje,
impõe dificuldades de atuação compartilhada com os demais setores da
escola.
A própria forma de composição do conselho escolar revela uma
tendência asselvajada, pois são muito aqueles que, mais próximos dos
espaços de deliberação da escola, possuem informações privilegiadas, no que
se refere ao poder de manipulação das exigências burocráticas do sistema de
ensino. São grupos de professores, da direção da escola e dos funcionários,
que se associam, isolando a participação daqueles que não têm fácil acesso às
informações e conhecimentos – geralmente familiares e alunos.
Pautados pela exigência de formalidade que, segundo eles, garante o
funcionamento das reuniões, esses grupos endossam a concepção tradicional
de educação, hierarquizada e verticalizada, em grande medida orientada pela
direção e pelo corpo docente, para garantir em suas mãos uma dinâmica do
colegiado e o controle das ações, bem nos termos desejados pelo mestre
explicador20.
Ao partir do que os membros não sabem, esse órgão colegiado atua
sem equidade, com a lógica da desigualdade de inteligências e de condições
destes para sua existência. Mas, paradoxalmente, procura no discurso formal
20

Termo cunhado por Jacques Rancière, em O mestre ignorante. Nessa obra, Rancière (2005) se refere
ao mesmo explicador como aquele que, ao ser o detentor da palavra, da explicação, transmite para o
outro a sua interpretação impedindo-o de desenvolver sua própria interpretação, atuando como
transmissor do conhecimento sem atuar como mediador na construção do conhecimento pelo outro.
(RANCIÈRE, 2005, p. 23)
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nivelar as condições de seus participantes, não considerando a especificidade
de cada contexto escolar e sua comunidade ali presente.
Diante das dificuldades de manifestar voz, a comunidade segue as
condutas e expectativas já traçadas pelos segmentos escolares. Nessa
perspectiva, a elaboração de diretrizes para a formação e atuação qualificada e
comprometida com a superação desse estado de coisas não pode se furtar em
incentivar, fomentar, acompanhar o cumprimento da garantia de direitos
legalmente constituídos, assim como investir em processos formativos formais
e não formais pode e deve ser uma possibilidade.
Para isso, é que se sugere que a Rede de Ensino do Município de
Santa Maria/RS invista em ações de fortalecimento do CE, bem como na
formação qualificada dos conselheiros e conselheiras escolares no que tange a
esclarecer a complexidade das atribuições deste Órgão Colegiado, em que
cada membro possa construir um razoável conhecimento de sua estrutura e
funcionamento não apenas da escola, mas também da rede e do sistema de
ensino de que esta é partícipe. No entanto, não basta um conhecimento
mecânico, decorado, acumulado quantitativamente e descontextualizado, sem
proceder à sua análise. Para que os CE avancem na perspectiva da gestão
democrática, apresenta-se diretrizes (Figura 16) para o fortalecimento desse
órgão pautadas nas seguintes formas de atuação desse órgão colegiado:
Figura 16 – Atuação dos conselhos escolares
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Fonte: Elaborada pela autora.

Sendo assim, apresenta-se a Matriz das Diretrizes para a Formação de
Conselheiros Escolares voltadas à Rede Municipal de Ensino de Santa
Maria/RS, conforme estrutura base na figura 17:
Figura 17: Matriz das Diretrizes para a Formação de Conselheiros Escolares
da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS
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Fonte: Elaborada pela autora.

Considerando a Matriz elaborada, explicita-se os principais elementos
fundantes dessa Proposta:
1. Reconhecimento dos princípios de Gestão Democrática no
funcionamento

da

escola,

para

compreender

e

otimizar

participativamente e com autonomia os processos de tomada de
decisões, planejamento, execução, acompanhamento e avaliação
das dimensões administrativa, pedagógica e financeira no contexto
escolar;
2. A compreensão da natureza e funções do Conselho Escolar como
um órgão colegiado deliberativo, consultivo e fiscalizador, não tendo
caráter político-partidário, religioso, racial e nem de fins lucrativos;
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3. O investimento na representatividade dos segmentos do contexto
escolar, na perspectiva de promover a articulação entre os vários
segmentos da comunidade escolar e os setores da escola,
constituindo-se o CE no órgão máximo de direção e decisão na
comunidade escolar, considerando o conjunto constituído pelos
membros do magistério, alunos, pais ou responsáveis pelos alunos
e funcionários que protagonizam a ação educativa da escola;
4. Compreensão da atuação e representação de qualquer dos
integrantes do conselho escolar com vistas ao interesse maior dos
alunos, inspirados nas finalidades e objetivos da educação pública,
para assegurar o cumprimento da função social da escola;
5. A ação do conselho escolar articulada com a ação dos profissionais
que atuam na escola, preservada a especificidade de cada área de
atuação;
6. Fundamentação da autonomia do conselho escolar com base nos
seguintes

compromissos:

da

legislação

em

vigor;

da

democratização da gestão escolar; das oportunidades de acesso,
permanência e qualidade de ensino na escola pública de todos/as
que a ela tem direito;
7. Compreensão de que o conselho escolar encaminhará ações que
visem ao estabelecimento de diretrizes para organização e
funcionamento da escola e sua articulação com a comunidade,
responsabilizando-se pelas suas deliberações, visando ao coletivo e
a qualidade de ensino, evitando-se o trato de interesse individuais;
Cabe, então, a sugestão de organização de uma Proposta de Reuniões
Formativas dos Conselhos Escolares, as quais poderão ser organizadas em
encontros bimestrais de acordo com o cronograma (Figura 18), bem como
poderão ser utilizados como material de apoio aos estudos os Cadernos do
Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares21:
Figura 18 – Cronograma de Reuniões Formativas dos Conselhos Escolares

21

Disponíveis para download em: http://portal.mec.gov.br/programa‐nacional‐de‐fortalecimento‐dos‐
conselhos‐escolares/publicacoes
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Fonte: Elaborada pela autora.

Para tal, sugere-se as seguintes referências que darão suporte aos
estudos, durante às reuniões formativas:


ANTUNES, José A. S. Gestão democrática do ensino público: narrativas sobre a
escolha do diretor e a constituição do conselho escolar na autonomia da escola. 2012,
101f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa
Maria/RS.



BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado,
1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>.
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BRASIL. Ministério da Educação. Programa de Fortalecimento dos Conselhos
Escolares.
2004.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12384&Itemid
=657



BRASIL. LDBEN Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Disponível em: <www.planalto.gov.br>.



LÜCK, H. A gestão participativa na escola. 11.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013 a.



LÜCK, H. Concepções e processos democráticos de gestão educacional. 9. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013 b.



LÜCK, H. Dimensões de gestão escolar e suas competências. Curitiba: Editora
Positivo, 2009.



LÜCK, H. Gestão Educacional: uma questão paradigmática. 12. ed. Petrópolis, RJ:
2015.



SANTA MARIA. Câmara Municipal de Vereadores. Lei da Gestão Escolar
Democrática.
Lei
nº
4740/2003.
Disponível
em:
<http://www.camarasm.rs.gov.br/camara/proposicao/lei-ordinaria/2003/1/0/1227>

Destaca-se que estas diretrizes e respectivas reuniões de formação
devem ter por prioridade as demandas e especificidades de cada contexto
escolar e, também, as que foram levantadas pela pesquisa junto a Rede
Municipal de Ensino de Santa Maria/RS, quando desta emergiu a falta de
conhecimentos basilares como os princípios da gestão democrática e,
principalmente, a função e atuação do conselho escolar como o principal
mecanismo de democratização.

CONCLUSÕES
No exercício do poder está a essência da democracia. E a qualidade
do exercício do poder, está referida ao espaço de autonomia que fundamenta o
ser cidadão e a finalidade da instituição educacional. O poder é exercido por
todos os atores sociais em todas as ramificações da estrutura organizacional.
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Na dialética do funcionamento da sociedade e das organizações, todos
exercemos estrategicamente nosso poder, jogamos nosso jogo, usamos
nossas cartas. Jogo que pode ser jogado na perspectiva individualista - do
ganhar algo de alguém - ou na perspectiva de um projeto coletivo de vida - do
vencer com o outro.
Talvez essa seja a grande marca da burocracia: o exagero da
papelada. Isso decorre da crença de que, depois de registrado no papel, tudo
pode ser comprovado, testemunhado, como se a escrita materializasse o
momento vivido, o que é, de certa forma, uma ilusão. A gestão escolar
formalista também comete esse equívoco. As inúmeras atas de reuniões, o
excesso de relatórios e composições processuais, no final, acabam virando
“letra morta” e parando no fatídico “arquivo morto”. Quando não se têm
objetivos claros de reflexão da ação pedagógica, os registros perdem seu
significado, tais como os planejamentos anuais, atas de conselho de classe e
reuniões pedagógicas que nunca são revisitados, tornando-se, como dizia
Paulo Freire, “palavra oca”.
É natural da condição humana se prender ao que é conhecido, seguro,
rotineiro. As transformações causam medo, insegurança, por isso são
rechaçadas. A gestão escolar burocrática perdura a mudanças para perder seu
status quo. Como toda instituição secular, a escola também resiste às
mudanças, mesmo vendo suas estruturas clássicas se desfazerem como
castelos de areia. Os currículos fragmentados, os regimentos anacrônicos, as
metodologias manufatureiras são umas das tantas renitências às mudanças
que são necessárias à escola atual. Foi preciso repensar urgentemente os
papéis dos atores no processo democrático, principalmente no âmbito da
escola, a começar pelo fundamento do processo representativo.
Como instituição que deve preparar para a vida democrática, a escola
precisa, antes de tudo, criar, no seu interior, processos decisórios coletivos, a
fim de que os problemas possam aflorar e ser discutidos, pois os conflitos de
visões de mundo, de ideias, de saberes e de interesses são próprios da
vivência democrática. Caso o conflito não aflore, tem-se uma falsa harmonia e
as contradições eclodem em um nível indesejável, que é o pessoal e não em
uma esfera institucional.
Na tentativa de cultivar esse processo democrático nas escolas, a nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9394/96,
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institucionalizou os conselhos escolares, cujas funções são limitar o
despotismo de alguns gestores, responsabilizar cada segmento da comunidade
escolar e implantar um modelo de gestão colegiada, infelizmente ainda tão raro
nas instituições educativas brasileiras. Mas os gestores não precisam ter medo
do conselho escolar, pois permanecem como figuras centrais na mediação e
articulação dos segmentos escolares, fortalecendo-os e acompanhando muito
de perto suas contribuições e responsabilidades. Pois, trazer ao coletivo a
responsabilidade para com o desenvolvimento da escola, pode fazer com que
muitos dos obstáculos sejam superados, principalmente porque faz do dirigente
escolar alguém que [medeia] uma equipe responsável pelo caminhar
progressivo da escola, bem diferente de uma figura que concentra em suas
mãos os poderes de responsabilidade e decisão da mesma.
Com o CE, tem-se uma nova concepção de gestão escolar, pautada na
coletividade, o que implica a admissão de um modelo gestionário pensado a
partir do conflito, devido aos interesses diversos dos segmentos que compõem
a instância máxima de deliberação escolar. Dessa forma, a ideia de conflito
sempre foi reducionista na sociedade brasileira, devido à tradição liberalconsensual que marcou a história de nossas instituições. Neste caso, o conflito
é tido como algo não grato; no entanto a contradição é inerente à sociedade,
mesmo nos micro relacionamentos. É próprio da compreensão dialética do
mundo conceber o conflito enquanto método e, a partir dele, vislumbrar a
superação, a elevação de nível, tanto das atitudes quanto das consciências.
Como

sabemos,

as

escolas

são

organizações

eminentemente

conflituosas, e é aí que o conselho escolar se apresenta como instituição
importante, pois se trata de um órgão colegiado que fomenta a explicitação dos
desejos, objetivos, ansiedades e sonhos dos diversos segmentos. Sendo
assim, com certeza, os alunos farão reivindicações e elaborarão propostas
diversas das dos professores da dos pais e vice-versa. Abre-se, então, a
possibilidade do diálogo, do confronto, da discussão e, no final, todos têm
direito ao voto e à defesa de seu ponto de vista. Consolida-se aí uma vivência
democrática, na qual se aprende a falar, mas, principalmente, a ouvir o outro e
encará-lo como sujeito de direitos.
No interior da escola - a ponta da esteira - comumente se reproduz o
mesmo mecanismo: do diretor para os professores e funcionários e destes para
os alunos. Infelizmente, tem se constituído desse modo anacrônico a rede de
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decisões sobre a educação escolar e o seu sistema de gestão. Com certeza,
esse modelo perdura em muitos casos, sobretudo pela tradição, pelo
desconhecimento do aparato legal ou mesmo pelas relações de poder
cristalizadas.
A melhor forma de promover a conscientização é a vivência. Há muito
tempo, o discurso pedagógico prima pela democratização da escola, mas o
verbalismo não foi superado porque está entranhado na inteligência brasileira
um misto de acomodação com a hierarquização do poder e da falta de hábitos
democráticos nas relações domésticas e públicas.
Então é preciso vivenciar, desde a escola, os mecanismos de
participação popular, que precisam ir além do voto, do sufrágio para os
dirigentes, saltando ao patamar das decisões colegiadas. É muito comum ao
brasileiro confundir democracia com o ato de votar, achando que sua
participação começa e acaba aí, e delegando aos representantes todo o
arbítrio sobre as questões sociais. Esse pensamento só poderá ser
emancipado com o estabelecimento de um modelo diferente, que pode ser
facultado via escola a partir dos instrumentos de participação na gestão
coletiva.
Com a finalidade de atingir o objetivo de compreender a gestão
democrática escolar, considerando a atuação dos conselhos escolares na
Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS (RMESM), no sentido de
contribuir com diretrizes para o fortalecimento deste órgão colegiado e com
objetivos específicos deste decorrentes, foi realizada a construção do
referencial teórico e do estado da arte para reconhecer concepções e políticas
públicas pertinentes à gestão democrática educacional, em suas relações com
a atuação dos conselhos escolares na escola pública. Nesse mesmo sentido,
de responder aos objetivos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas
junto aos conselheiros escolares de quatro escolas da Rede para analisar a
atuação dos conselhos escolares junto à gestão dessas escolas e elaborar
diretrizes para formação de conselheiros escolares, com vistas a qualificar sua
atuação nesses órgãos colegiados.
Assim sendo, os resultados dessa pesquisa revelam que a participação
e atuação dos conselheiros escolares está em um nível aquém do esperado. O
déficit de conhecimentos basilares e de reuniões periódicas é apontado pelos
conselheiros, entre outros fatores, como a falta de sua atuação efetiva. Não há
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dúvida de que o conjunto desses fatores contribui para o cenário negativo de
que preceitos da gestão democrática, como descentralização do poder, da
autonomia e participação, ainda não estão consolidados.
Mudar esse quadro depende, em muito, de atuações e do empenho dos
responsáveis pelas políticas educacionais, mas também depende das ações e
empenho conjunto deste órgão colegiado – o conselho escolar. Nesse sentido,
faz-se necessária a busca por melhorias que sejam capazes de garantir aos
conselheiros escolares uma atuação qualificada. A proposta de reuniões
formativas para conselhos escolares pode ser um instrumento importante e, em
tese, relativamente simples de ser implementada, uma vez que o espaço
democrático já existe no âmbito escolar e, portanto, deve ser incorporado à
rotina dos conselheiros, a fim deste órgão colegiado ter acesso à estrutura da
escola no exercício do direito à participação, além de divulgar informações,
participar ativamente da elaboração de projetos, planos e propostas, solicitar
espaço na escola para discutir com seus pares, fazer levantamento de dados, o
que exige acesso a informações e formação para interpretá-las, bem como
sugerir, discutir, contribuir com propostas num posicionamento em prol do
coletivo.
É preciso considerar que as expectativas, em torno da escola e do
exercício efetivo da democracia, apontam para mudanças. Nessa perspectiva,
alerto que a sociedade brasileira está passando por intensas transformações
econômicas, sociais, políticas, culturais. Há uma tímida mudança no
desempenho dos papéis democráticos, novos modos de pensar, agir e
interagir.
Diante do exposto, ficou evidente que o conselho escolar tem um papel
importante no enfrentamento desse complexo problema – tornar o espaço
escolar efetivamente democrático, pois afirma-se que:


muitas concepções estão em disputa relativamente às vivências em
termos de gestão, autonomia na escola, mas, se quisermos uma gestão
que favoreça um clima de cooperação e compromisso social, ela não
pode ser autoritária e centralizadora;



a participação da comunidade na gestão escolar torna-se de
fundamental importância para a definição das políticas educativas mais
amplas com metas que incluem os sujeitos de direito;
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a gestão descentralizada e os projetos democráticos, autônomos e
inovadores ajudam a fortalecer a identidade da escola e consolidam
laços democráticos e de coletividades, criando um clima de ampliação
da cidadania, fortalecendo a atuação dos conselhos escolares;



as relações entre gestão democrática da escola e gestão democrática
dos sistemas devem constituir uma prioridade na sociedade vigente,
haja vista a sua configuração – de sociedade tecnológica, em rede e
democrática.
O compromisso da escola se amplia pelo Art. 206 da Constituição

Federal, inciso VI, que atribui “[...] a gestão democrática do ensino público, na
forma da lei” (BRASIL, 1988). Os novos modelos de gestão do ensino público
implicam formas descentralizadas de administração e recursos, bem como
novos repasses de obrigações para a escola, refletida em forma da lei nas
constituições estaduais e leis municipais. É no bojo da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, promulgada em dezembro de 1996, que são
definidas determinações e indicações acerca da gestão democrática. A
descentralização e a autonomia correspondem a processos de democratização
que tem como centro a prática democrática.
Embora haja uma generalidade no âmbito das legislações quanto à
gestão democrática, é importante destacar as inúmeras lutas dos segmentos
populares para que esta pauta de gestão democrática fosse contemplada na
legislação, o que torna a sua concretização na educação brasileira uma
conquista, porém parcial, uma vez que ainda está em pauta nos projetos
progressistas e é indispensável pensar os espaços escolares.
Por fim, apresentou-se pontualmente Diretrizes para a Formação de
Conselheiros Escolares voltadas à Rede Municipal de Ensino de Santa
Maria/RS, no sentido de fomentar o sentimento de pertença da escola a todos
os cidadãos a quem ela diz respeito, e para isso, necessitamos de identificação
ao seu projeto educacional. Se a participação requer compromisso com o
projeto educacional coletivo, o compromisso advém dessa identificação, desse
sentimento de pertença. As pessoas somente se comprometem com aquilo em
que acreditam, com aquilo que lhes diz respeito, que faz sentido para suas
vidas. Se é assim, então passam a querer exercer seu poder, participar das
decisões, porque adquiriram a consciência de que estas ações afetam suas
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vidas. Só há efetiva participação e compromisso quando se estabelece a
cultura do querer fazer - no lugar do dever fazer - para exercer o poder sobre o
que nos pertence, o que diz respeito às nossas vidas, ao nosso futuro, que está
vinculado ao futuro do coletivo social.
Justamente, diretrizes para a formação de Conselheiros Escolares, que
subsidiadas pela LDBEN nº 9.394/96 e pela Lei Municipal nº 4.740/2003, possa
considerar as demandas e as especificidades dos contextos escolares de
Santa Maria/RS, bem como potencializar formação aos integrantes destes
órgãos colegiados, já que não basta compor um Conselho Escolar e ter boa
vontade

em

trabalhar

compartilhadamente.

É

preciso,

conhecimento e direcionamento no trabalho participativo.

também,

ter
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APÊNDICE

A

–

TERMO

DE

CONSENTIMENTO

DE

LIVRE

ESCLARECIMENTO – TCLE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do projeto: “[RE]SIGNIFICAÇÃO
ANÁLISE SOBRE A ATUAÇÃO DOS

DA

GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR:

CONSELHOS ESCOLARES

NA

UMA

REDE MUNICIPAL

DE

ENSINO DE SANTA MARIA/RS”
Pesquisadora Orientadora responsável: Profª Drª Marilene Gabriel Dalla
Corte
Pesquisadora responsável: Cristina Magalhães Foletto Machado
Contato: (55) 9.8154-9036

E-mail: cmfoletto@gmail.com

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) /
Centro de Educação (CE), Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas
e Gestão Educacional (PPPG)

Prezado(a) colaborador(a):
Você está sendo convidado a participar da pesquisa que tem como título
“[Re] Significação da Gestão Democrática Escolar: uma análise sobre a
atuação dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino de Santa
Maria/RS”. Esta pesquisa destina-se à elaboração da dissertação de mestrado,
e tem como objetivo geral compreender a gestão democrática escolar
considerando o contexto dos Conselhos Escolares na Rede Municipal de
Ensino de Santa Maria/RS, no sentido de contribuir com a formação e a
atuação qualificada dos conselheiros deste órgão colegiado.
Parte-se do princípio que os CEs têm se constituído em elementos de
representação da comunidade escolar e local, que deveriam interagir de forma
equilibrada com a gestão escolar, podendo contribuir nas decisões sejam elas
administrativas, financeiras e/ou político-pedagógicas, sempre relacionadas às
necessidades da escola. Como se depreende, são formas de descentralização
do poder, prática salutar ao espírito democrático, para além da burocracia e
das deliberações de ações pré-planejadas.
Destaca-se que serão aplicados questionários, entrevistas e a formação
de grupos focais com os sujeitos da pesquisa e também serão realizadas
observações durante o processo de construção de dados. Informa-se que o
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nome dos participantes será mantido em sigilo através da omissão total de
quaisquer informações que permitam identificá-lo. Salienta-se ainda que não
haverá forma de remuneração ou ressarcimento referente à participação que
acontecerá, a mesma também não acarretará ônus. O participante tem o direito
de receber informações em qualquer fase da pesquisa, e seu consentimento,
evidenciado pela assinatura deste termo, poderá ser retirado a qualquer
momento, sem nenhum tipo de penalização ou represália. Em caso de
desconfortos, em relação ao teor das perguntas, os sujeitos da pesquisa
poderão se recusar em participar da mesma. Os resultados desta pesquisa
poderão ser divulgados na íntegra ou parcialmente em artigos, jornadas,
encontros ou seminários da área da educação, ressaltando que a identidade
dos participantes será preservada. Após a leitura deste Termo de
Consentimento e de sua aceitação em participar da pesquisa, solicita-se sua
assinatura.
Eu, ________________________________________________, afirmo
através deste termo, que concordei em participar voluntariamente da referida
pesquisa, tendo sido informado de seus objetivos de maneira clara e detalhada.
Concordei com a gravação das informações que fornecerei na entrevista
individual, bem como no grupo focal, e fui devidamente informado que será
garantida a preservação de minha identidade bem como meu direito de desistir
da participação na pesquisa a qualquer momento. Declaro que recebi cópia do
presente Termo de Consentimento.
Santa Maria, ______ de _____________ de 2017
___________________________________
Assinatura do (a) participante

Nós, pesquisadoras, Cristina Magalhães Foletto Machado e
orientadora/pesquisadora Profª Drª Marilene Gabriel Dalla Corte, declaramos
que obtivemos, de forma apropriada e voluntária, o consentimento Livre e
Esclarecido deste colaborador.
Santa Maria, ____ / ____ / ____
____________________________

___________________________

Cristina Magalhães Foletto Machado

Marilene Gabriel Dalla Corte

Matrícula 201670303

Pesquisadora/Orientadora

Pesquisadora
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APÊNDICE B - Termo de Confidencialidade

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Título do projeto: ATUAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES NA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA MARIA – RS: EM PAUTA O
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
Pesquisadora: Cristina Magalhães Foletto Machado
Pesquisadora Responsável: Marilene Gabriel Dalla Corte
Instituição/Departamento: UFSM/PPPG – Mestrado Profissional em Políticas
Públicas e Gestão Educacional
Telefone: (55) 9.8154-9036
Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a
confidencialidade dos dados dos participantes desta pesquisa, cujos dados
serão coletados por meio de pesquisa documental e entrevistas nos Conselhos
Escolares das escolas-alvo da pesquisa pertencentes à Rede de Ensino do
Município de Santa Maria/RS. Mencionam, ainda, que estas informações serão
utilizadas, única e exclusivamente, para execução da presente pesquisa.
As informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e
serão mantidas na UFSM - Avenida Roraima, 1000, prédio 16, sala 3155 97105-900 - Santa Maria – RS, por um período de cincos anos, sob a
responsabilidade de Marilene Gabriel Dalla Corte. Após este período, os dados
serão destruídos.

Santa Maria, ______ de ___________________ de 20_____.
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_______________________________________
Prof.ª Drª. Orientadora: Marilene Gabriel Dalla Corte

APÊNDICE C - Autorização Institucional

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Eu,__________________________________________________,

abaixo

assinado,

pelo(a)

responsável

_____________________________________________, autorizo a realização
da pesquisa “Atuação dos Conselhos Escolares na Rede Municipal de Ensino
de Santa Maria – RS: em pauta o fortalecimento da gestão democrática”, a ser
conduzida pela pesquisadora Cristina Magalhães Foletto Machado.
Fui informado, pela responsável do estudo, sobre as características e objetivos
da pesquisa, bem como das atividades que serão realizadas na instituição a
qual represento.
Esta instituição está ciente de suas responsabilidades como instituição
coparticipante da presente pesquisa e de seu compromisso no resguardo da
segurança e bem-estar dos sujeitos nela recrutados, dispondo de infraestrutura
necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.

Santa Maria, RS, _____ de ________________de 20____.

____________________________________________
Assinatura e carimbo do responsável institucional
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APÊNDICE D - Roteiro de Entrevista com conselheiro (a)
a. Qual a sua idade? ______________________________________________
b. Qual sua escolaridade?
( ) Ensino Fundamental Incompleto

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

(

) Ensino Fundamental Completo

(

) Ensino Médio Incompleto

(

) Ensino Médio Completo

(

) Ensino Superior Incompleto

(

) Ensino Superior Completo

(

) Pós-Graduação (Especialização, Mestrado ou Doutorado)

Qual a periodicidade das reuniões e os assuntos que são tratados no CE?
Quem conduz a ordem dos trabalhos e discussões do CE?
Como se dão as decisões e votações do CE?
As reuniões são abertas aos que delas estimarem participar?
De modo geral, como se dá a participação dos conselheiros nas ações do
CE?
Você tem conhecimento da origem dos recursos que financiam a educação
da escola em que és partícipe como membro do CE?
O que você entende por: competência para fiscalizar, controlar, deliberar e
emitir parecer sobre a gestão de recursos que financiam a educação básica
municipal?
Como o CE divulga para a comunidade escolar as decisões tomadas?
Em sua opinião, vale a pena participar de um CE? Por quê?
Quais seriam as ações ou estratégias que deveriam ser utilizadas para que
um CE funcione plenamente?
Em sua opinião, quais as dificuldades para interlocução entre os CEs e os
gestores da escola?
Qual sua opinião sobre a estrutura e funcionamento do CE. A sua escola
oferece estrutura e condição adequada para o seu funcionamento?
Você, como conselheiro, tem sido autônomo? Em termos gerais, como tem
sido a relação entre os conselheiros?
A sua escola tem demonstrado dificuldade para a formação e ou composição
deste colegiado?
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q. Em sua opinião, qual (is) a (s) maior (es) contribuição (ões) que você poderia
dar ao exercer a função de conselheiro?

APÊNDICE E – Produto da Pesquisa
UMA PROPOSTA DE DIRETRIZES E REUNIÕES FORMATIVAS PARA
CONSELHOS ESCOLARES

Justificativa
As Diretrizes para o Fortalecimento dos Conselhos Escolares da Rede
Municipal de Ensino de Santa Maria/RS estão subsidiadas pela LDBEN nº
9.394/96 e pela Lei Municipal nº 4.740/2003 e consideram as demandas e as
especificidades

dos

contextos

escolares

deste

município,

bem

como

potencializam a formação dos integrantes destes órgãos colegiados, já que não
basta compor um conselho escolar e ter boa vontade em trabalhar
compartilhadamente, é preciso, também, ter conhecimento e direcionamento no
trabalho participativo.

Metodologia
A metodologia do estudo esteve ancorada na abordagem qualitativa,
com base na investigação colaborativa. As pesquisas bibliográfica e
documental permitiram um maior entendimento dos referenciais teóricos e
legais necessários para a compreensão do problema extraído do cotidiano
escolar bem como o entrelaçamento com os fatos observados e os dados
construídos por meio das entrevistas semiestruturadas com conselheiros
escolares de quatro escolas da Rede Municipal de Santa Maria/RS, utilizandose da análise de conteúdo no entrecruzamento de dados.

Impactos do produto
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Essas diretrizes estão voltadas à Rede Municipal de Ensino de Santa
Maria/RS no sentido de fomentar o sentimento de pertença da escola a todos
os cidadãos a quem ela diz respeito. Isso requer a identificação ao seu projeto
educacional. Se a participação requer compromisso com o projeto educacional
coletivo, o compromisso advém dessa identificação, desse sentimento de
pertença. As pessoas somente se comprometem com aquilo em que acreditam,
com aquilo que lhes diz respeito, que faz sentido para suas vidas. Se é assim,
então passam a querer exercer seu poder, participar das decisões, porque
adquiriram a consciência de que estas afetam suas vidas. Só há efetiva
participação e compromisso quando se estabelece a cultura do querer fazer no lugar do dever fazer - para exercer o poder sobre o que nos pertence, o que
diz respeito às nossas vidas, ao nosso futuro, que está vinculado ao futuro do
coletivo social.

Diretrizes e cronograma de reuniões formativas
Figura 1 - Matriz das Diretrizes para a Formação de Conselheiros Escolares da
Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS
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Fonte: Elaborada pela autora.

Considerando a Matriz elaborada, explicita-se os principais elementos
fundantes dessa Proposta:
1.

Reconhecimento

dos

princípios

de

Gestão

Democrática

no

funcionamento da escola, para compreender e otimizar participativamente e
com autonomia os processos de tomada de decisões, planejamento,
execução, acompanhamento e avaliação das dimensões administrativa,
pedagógica e financeira no contexto escolar;
2.

A compreensão da natureza e funções do Conselho Escolar como um
órgão colegiado deliberativo, consultivo e fiscalizador, não tendo caráter
político-partidário, religioso, racial e nem de fins lucrativos;
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3.

O investimento na representatividade dos segmentos do contexto
escolar, na perspectiva de promover a articulação entre os vários segmentos
da comunidade escolar e os setores da escola, constituindo-se o CE no
órgão máximo de direção e decisão na comunidade escolar, considerando o
conjunto constituído pelos membros do magistério, alunos, pais ou
responsáveis pelos alunos e funcionários que protagonizam a ação
educativa da escola;

4.

Compreensão da atuação e representação de qualquer dos integrantes
do conselho escolar com vistas ao interesse maior dos alunos inspirados nas
finalidades e objetivos da educação pública, para assegurar o cumprimento
da função social da escola;

5.

A ação do conselho escolar articulada com a ação dos profissionais
que atuam na escola, preservada a especificidade de cada área de atuação;

6.

Fundamentação da autonomia do conselho escolar com base nos
seguintes compromissos: da legislação em vigor; da democratização da
gestão escolar; das oportunidades de acesso, permanência e qualidade de
ensino na escola pública de todos/as que a ela têm direito;

7.

Compreensão de que o conselho escolar encaminhará ações que
visem ao estabelecimento de diretrizes para organização e funcionamento
da escola e sua articulação com a comunidade, responsabilizando-se pelas
suas deliberações, visando o coletivo e a qualidade de ensino, evitando-se o
trato de interesse individuais;
Cabe, então, a sugestão de organização de uma Proposta de Reuniões

Formativas dos Conselhos Escolares, as quais poderão ser organizadas em
encontros bimestrais de acordo com o cronograma (Figura 16), bem como
poderão ser utilizados como material de apoio aos estudos os Cadernos do
Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares22:
Figura 1 – Cronograma de Reuniões Formativas dos Conselhos Escolares

22

Disponíveis para download em: http://portal.mec.gov.br/programa‐nacional‐de‐fortalecimento‐dos‐
conselhos‐escolares/publicacoes
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Fonte: Elaborada pela autora.
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Anexo A - Lei nº 4740 de 24 de dezembro de 2003
INSTITUI A GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
VALDECI OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. FAÇO
SABER, de conformidade com o que determina a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 99,
inciso III, que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte, LEI:
I - DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Art. 1º - A gestão escolar democrática garantirá:
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I - autonomia dos estabelecimentos de ensino na gestão administrativa, financeira e
pedagógica;
II - livre organização dos segmentos da comunidade escolar;
III - participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios e em órgãos
colegiados;
IV - transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos;
V - garantia da descentralização do processo educacional;
VI - valorização dos profissionais da educação;
VII - eficiência no uso dos recursos.
Art. 2º - Os estabelecimentos de ensino serão instituídos como órgãos relativamente
autônomos, sem fins lucrativos e dotados de autonomia pedagógica, administrativa e
financeira, em consonância com a legislação pertinente em vigor, ficando submetidos à
orientação e coordenação das autoridades competentes, na forma prevista para as entidades
da administração indireta.
Art. 3º - O Regimento Escolar é o instrumento que orientará a organização e o funcionamento
da Escola, elaborado com a participação da comunidade escolar.
II - DA AUTONOMIA PEDAGÓGICA
Art. 4º - A Autonomia Pedagógica será assegurada pela implantação por parte de cada Escola
de seu projeto político-pedagógico, elaborado com a participação da comunidade escolar, em
consonância com as políticas públicas vigentes e as normas do sistema municipal de ensino.
Parágrafo único - A Secretaria de Município da Educação deverá oferecer condições e
recursos humanos para implementação do projeto político pedagógico.
Art. 5º - O Projeto Político Pedagógico preverá, dentre outros elementos:
a) o plano de ação, os fins e objetivos da escola;
b) a proposta pedagógica da Escola, referenciada no currículo estabelecido pelo sistema a que
ela esteja subordinada;
c) a metodologia adotada pela Escola;
d) os mecanismos, instrumentos e processos de aperfeiçoamento profissional do pessoal
lotado na escola;
e) os processos de avaliação da aprendizagem e de desempenho da escola.
§ 1º - O processo de aperfeiçoamento profissional do pessoal lotado e em exercício na Escola
será desenvolvido em programas de capacitação, atualização e especialização permanentes,
mediante formação em serviço;
§ 2º - A Escola promoverá sistematicamente a avaliação do seu desempenho com vistas à
melhoria da qualidade do ensino.
III - DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA
Art. 6º - A administração dos estabelecimentos de ensino será exercida pela:
I - Equipe diretiva;
II - Conselho Escolar.
Parágrafo Único - A equipe diretiva da Escola é constituída pelo diretor (a), vice-diretor (a),
coordenador (a) pedagógico (a) e orientador (a) educacional.
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Art. 7º - A autonomia da gestão administrativa dos estabelecimentos de ensino será
assegurada:
I - pela eleição do Diretor e Vice-diretor;
II - pela escolha de representantes dos segmentos da comunidade escolar para o Conselho
Escolar;
III - pela garantia de participação dos segmentos da comunidade escolar nas deliberações do
Conselho Escolar;
IV - pela atribuição de mandato ao Diretor e Vice-diretor eleitos;
V - pela destituição do Diretor, na forma regulada por lei.
IV - DOS DIRETORES E VICE-DIRETORES
Art. 8º - A administração do estabelecimento de ensino será exercida pela equipe diretiva, em
consonância com as deliberações do Conselho Escolar, respeitadas as disposições legais.
Art. 9º - Os Diretores das escolas públicas municipais serão indicados pela comunidade escolar
de cada estabelecimento de ensino mediante votação direta.
Parágrafo único - Entende-se por comunidade escolar, para efeito desta lei, o conjunto de
alunos, pais ou responsáveis por alunos, membros do Magistério e demais servidores públicos,
em efetivo exercício no estabelecimento de ensino.
Art. 10 - São atribuições do Diretor:
I - representar a escola, responsabilizando-se pelo seu funcionamento;
II - coordenar, em consonância com o Conselho Escolar, a elaboração, a execução e a
avaliação de projeto administrativo-financeiro-pedagógico, através do Projeto Político
Pedagógico da Escola, observadas as políticas públicas da Secretaria de Município da
Educação;
III - coordenar a implementação do Projeto Pedagógico da Escola, assegurando sua unidade e
o cumprimento do currículo e do calendário escolar;
IV - submeter ao Conselho Escolar, para apreciação e aprovação, o Plano de Aplicação dos
recursos financeiros;
V - submeter à apreciação da Secretaria da Educação o Plano Anual de Trabalho da Escola;
VI - organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas especificações,
submetendo-o à orientação, apreciação e aprovação da Secretaria de Município da Educação;
VII - submeter ao Conselho Escolar para exame e parecer, no prazo regulamentar, a prestação
de contas;
VIII - divulgar à Comunidade Escolar, a movimentação financeira da escola;
IX - coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas e técnico-administrativofinanceiras desenvolvidas na escola;
X - apresentar, anualmente, ao Conselho Escolar os resultados da avaliação da escola e as
propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino e ao alcance das metas estabelecidas;
XI - apresentar, anualmente, à Secretaria de Município da Educação e à Comunidade Escolar a
avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Projeto Político Pedagógico, a
avaliação interna da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino e ao
alcance das metas estabelecidas;
XII - manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto com todos os
segmentos da Comunidade Escolar, pela sua conservação;
XIII - dar conhecimento à Comunidade Escolar das diretrizes e normas emanadas dos órgãos
do Sistema de Ensino;
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XIV - cumprir e fazer cumprir a legislação vigente.
V - DA AUTONOMIA FINANCEIRA
Art. 11 - A autonomia financeira das Escolas da rede pública municipal será assegurada pelo
repasse de recursos, os quais serão corrigidos anualmente, objetivando a melhoria da
qualidade do ensino.
Art. 12 - Os recursos financeiros destinados às Escolas, serão geridos pela comunidade
escolar, por meio do Conselho Escolar, para sua manutenção e outras despesas necessárias
ao bom desempenho escolar, conforme legislação e serão assegurados:
I - pela alocação de recursos financeiros suficientes no orçamento anual;
II - pelo repasse bimestral dos recursos previstos no inciso anterior às escolas municipais;
III - pelas doações da comunidade.
Parágrafo único- Cabe ao Diretor e ao Vice-diretor, com competência delegada de ordenadores
de despesas, a movimentação dos recursos e, na ausência de um deles, a um membro do
Conselho Escolar, escolhido por este, dentre os servidores públicos municipais.
Art. 13 - Ficam sob responsabilidade das escolas:
I - pagamento da conta de telefone;
II - A compra e pagamento de material de limpeza, gás butano e material de expediente e
manutenção do prédio escolar;
III - A contratação de serviços de pequenos reparos nas instalações físicas da Escola;
IV - A contratação e pagamento de serviços de manutenção de seus equipamentos elétricoseletrônicos e mobiliário;
V - A aquisição de material permanente.
§ 1º - Os recursos previstos no art. 12 não poderão ser empregados na remuneração de
pessoal, salvo se contratado para prestação de serviços eventuais.
§ 2º - A compra de material e a contratação de serviços pela escola atenderá aos princípios
da Lei de Licitações.
Art. 14 - A prestação de contas da aplicação dos recursos será de responsabilidade do Diretor
da Escola e deverá ser encaminhada à Secretaria de Município da Educação até 30 dias após
o encerramento de cada período quadrimestral, acompanhada de parecer conclusivo emitido
pelo Conselho Escolar.
Parágrafo Único - A prestação de contas da aplicação dos recursos deverá ser divulgada em
local próprio na Escola.
Art. 15 - As despesas não previstas no art. 13 deverão ser estabelecidas durante a reunião do
Conselho Escolar, sendo as decisões registradas em ata, com assinatura dos presentes.
Art. 16 - Todo e qualquer pagamento efetuada pela escola será através de cheque nominal.
Parágrafo Único - A escola só efetuará compras ou efetuará serviços que possam ser pagos à
vista, após comprovação de disponibilidade de recursos.
Art. 17 - A cada prestação de contas pela escola, a SMEd certificará que as obrigações
previstas em lei foram cumpridas, através de relatório, informando que a mesma:
I - Pagou a conta de telefone;
II - Cumpriu todos os prazos para entrega de dados solicitados;
III - Realizou reuniões com o Conselho Escolar para elaboração do plano de aplicação
financeira e prestação de contas.
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Parágrafo Único - O não atendimento dos incisos do art. 17, bem como o atraso no prazo de
entrega da prestação de contas, acarretará a suspensão ou atraso de novos repasses e as
demais sanções previstas em lei.
VI - DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA ESCOLAR - PRODAE
Art. 18 - Fica instituído o Programa de Desenvolvimento da Autonomia Escolar - PRODAE, no
Município de Santa Maria, com objetivo de descentralização financeira.
Parágrafo único - O PRODAE será composto pelas receitas de MDE - Manutenção do
Desenvolvimento do Ensino, do FUNDEF - Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental, do
salário educação e outras previstas no Orçamento da Secretaria de Município da Educação,
bem como eventuais receitas provenientes de programas e doações de pessoas físicas e
jurídicas.
Art. 19 - Os recursos a serem repassados pelo PRODAE serão definidos anualmente, tendo
percentuais fixos e variáveis.
§ 1º - A base de cálculo será definida utilizando-se como critério o número de alunos
matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Profissional e de Educação
de Jovens e Adultos, de acordo com os dados extraídos do Censo Escolar realizado no
exercício anterior, também considerando a ampliação de turmas no ano vigente, e repassados
diretamente ao Conselho Escolar, em conta específica.
§ 2º - Os recursos financeiros serão destinados a despesas de custeio, manutenção de
pequenos reparos, exceto gastos com pessoal, que concorram para garantir o funcionamento
dos estabelecimentos de ensino.
§ 3º - Os recursos serão depositados em conta específica sob o título Programa de
Desenvolvimento de Autonomia Escolar - PRODAE, e em nome do Conselho Escolar, em
banco oficial.
Art. 20 - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, através de Decreto
Executivo, contemplando os critérios de alocação dos recursos, valores per capita, tipologia e
complexidade das escolas, orientações e instruções necessárias para execução e aplicação
das finalidades de que trata esta Lei, bem como as despesas de responsabilidade da
Secretaria de Educação, com a participação de uma comissão composta pela Secretaria de
Município da Educação, Conselho Municipal de Educação e Sindicato dos Professores
Municipais de Santa Maria.
Art. 21 - A orientação, supervisão e fiscalização do Programa de Desenvolvimento da
Autonomia Escolar - PRODAE , será feita pela Secretaria de Município da Educação - SMEd,
cabendo ao Conselho Escolar deliberar e fiscalizar sobre a aplicação dos recursos.
Art. 22 - A Secretaria de Município da Educação dará publicidade do montante pecuniário
transferido pelo PRODAE aos estabelecimentos de ensino mediante publicação na imprensa
oficial de Santa Maria.
VII - DOS CONSELHOS ESCOLARES
Art. 23 - Ficam instituídos, nas Escolas Públicas Municipais e outras mantidas pelo Município
os Conselhos Escolares, constituídos pela direção da escola e representantes dos segmentos
da comunidade escolar.
Parágrafo Único - Entende-se por comunidade escolar, para efeito deste artigo, o conjunto de
alunos, pais ou responsáveis por alunos, membros do magistério e demais servidores públicos
em efetivo exercício na Escola.
Art. 24 - Os Conselhos Escolares terão funções consultiva, deliberativa e fiscalizadora.
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Art. 25 - Dentre as atribuições do Conselho Escolar, a serem definidas no regimento de cada
Escola, devem obrigatoriamente constar as de:
I - Elaborar seu próprio regimento;
II - Criar e garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade escolar
na definição do projeto político-administrativo-pedagógico e plano de ação da escola;
III - Participar do processo de discussão, elaboração ou alteração do regimento escolar,
respeitada a legislação vigente;
IV - Adendar, modificar e aprovar o plano de aplicação financeira, elaborado pela direção da
escola sobre programação e aplicação dos recursos necessários à manutenção e conservação
da escola;
V - Divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes ao uso de recursos
financeiros, qualidade dos serviços e resultados obtidos;
VI - Convocar assembleias gerais da comunidade escolar ou dos seus segmentos;
VII - Aprovar o calendário escolar, no que competir à Escola, observada a legislação vigente;
VIII - Fiscalizar a gestão administrativo-pedagógica e financeira da Escola.
IX - Encaminhar, quando for o caso, à autoridade competente, proposta de instauração de
sindicância para fins de destituição do Diretor da Escola, em decisão tomada pela maioria
absoluta de seus membros e com razões fundamentadas e registradas formalmente.
Parágrafo Único - Na definição das questões pedagógicas deverão ser resguardados os
princípios constitucionais, as normas e diretrizes dos Conselhos Federal e Municipal de
Educação e da Secretaria de Município da Educação.
Art. 26 - O Conselho Escolar será composto por número ímpar de integrantes, que não poderá
ser inferior a 05 (cinco), nem superior a 17 (dezessete), conforme tabela constante no quadro
em anexo.
Art. 27 - A Direção da escola integrará o Conselho Escolar, representada pelo Diretor, como
membro nato, e, em seu impedimento, pelo vice-diretor e, na falta deste, por um membro do
magistério por ele indicado.
Art. 28 - Todos os segmentos existentes na comunidade escolar deverão estar representados
no Conselho Escolar, assegurada a proporcionalidade de 50% (cinquenta por cento) para pais
e alunos e 50% (cinquenta por cento) para membros do Magistério e servidores.
§ 1º - No impedimento legal do segmento dos alunos ou do segmento dos pais, o percentual de
50% (cinquenta por cento) será completado, respectivamente, por representantes de pais ou
de alunos.
§ 2º - Na inexistência do segmento de servidores, o percentual de 50% (cinquenta por cento)
será completado por representantes dos membros do Magistério.
Art. 29 - A eleição dos representantes dos segmentos da comunidade escolar que integrarão o
Conselho Escolar, bem como a de seus suplentes, realizar-se-á na escola em cada segmento,
por votação direta e secreta, uni nominal.
Art. 30 - Terão direito a voto nas eleições:
I - Os alunos, regularmente matriculados na escola a partir da 4º série (ciclo ou etapa
equivalente) ou com a idade mínima de 12 (doze) anos;
II - Os pais ou um responsável legal por aluno menor de 18 (dezoito) anos;
III - Os membros do Magistério e os demais servidores públicos em efetivo exercício na escola,
no dia da eleição.
Parágrafo único - Ninguém poderá votar mais de uma vez na mesma escola, ainda que
represente segmentos diversos ou acumule cargo ou funções.
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Art. 31 - Poderão ser votados todos os segmentos da comunidade escolar arrolados nos
incisos do art. 30 desta Lei.
Art. 32 - Os membros do Magistério e demais servidores que possuam filhos regularmente
matriculados na escola poderão concorrer somente como membros do Magistério ou
servidores, respectivamente.
Art. 33 - Para coordenar o processo eleitoral, será constituída uma Comissão Eleitoral de
composição paritária com 01 (um) ou 02 (dois) representantes de cada segmento que compõe
a comunidade escolar.
§ 1º - Poderão compor a Comissão Eleitoral, como representantes de seu segmento, alunos
com direito de votar e serem votados.
§ 2º - A Comissão Eleitoral será instalada na primeira quinzena do mês de março e, em
qualquer época, quando da organização do primeiro Conselho Escolar.
§ 3º - A Comissão Eleitoral elegerá seu presidente dentre os membros que a compõem, desde
que seja maior de 18 (dezoito) anos, o que deverá ser registrado em ata, bem como todos os
demais trabalhos pertinentes ao processo eleitoral.
Art. 34 - Os membros da Comissão Eleitoral serão eleitos em assembleias-gerais dos
respectivos segmentos, convocadas pelo Conselho Escolar e na sua inexistência, pelo Diretor
da Escola.
Art. 35 - Os membros da comunidade escolar, integrantes da Comissão Eleitoral, não poderão
concorrer como candidatos ao Conselho Escolar.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos membros do Magistério e nem aos
servidores públicos nas escolas que contarem com até 05 (cinco) integrantes.
Art. 36 - A comunidade escolar, com direito ao voto em conformidade com o Art. 30 desta Lei,
será convocada pela Comissão Eleitoral, através de Edital e na segunda quinzena do mês de
abril, proceder-se-á ao processo eletivo.
Parágrafo único - O Edital, convocando para a eleição, deverá ser afixado em local visível na
escola, devendo a Comissão remeter o aviso do Edital aos pais ou responsáveis por alunos,
com antecedência de 30 (trinta) dias e deverá ser composto do seguinte conteúdo:
a) Indicação de pré-requisitos para a inscrição;
b) Indicação de prazos para a inscrição;
c) Homologação e divulgação das nominatas (titulares e suplentes);
d) Dia, hora e local de votação;
e) Credenciamento de fiscais de votação e apuração;
f) Além de outras instruções necessárias ao desenvolvimento do processo eleitoral.
Art. 37 - Os candidatos deverão ser registrados junto à Comissão Eleitoral até 15 (quinze) dias
antes da realização das eleições.
Art. 38 - Da eleição será lavrada ata que, assinada pelos membros da Comissão Eleitoral,
ficará arquivada na escola.
Art. 39 - Qualquer impugnação relativa ao processo de votação deverá ser argüida à Comissão
Eleitoral no ato de sua ocorrência.
Parágrafo único- Da decisão referida no caput caberá recurso, na forma e prazos
regulamentares, para a comissão da Secretaria de Município da Educação.
Art. 40 - O Conselho Escolar tomará posse até 15 (quinze) dias após sua eleição.
Parágrafo único - A posse, ao primeiro Conselho Escolar, será dada pela Direção da escola e,
aos seguintes, pelo próprio Conselho Escolar.
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Art. 41 - O Conselho Escolar elegerá seu presidente dentre os membros que o compõem,
maiores de 18 (dezoito) anos.
Art. 42 - O mandato de cada membro do Conselho Escolar terá a duração de 02 (dois) anos.
Art. 43 - O Conselho Escolar deverá reunir-se, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, quando for necessário, sendo que a convocação deverá ser feita pelo:
a) Presidente;
b) Por solicitação do Diretor da escola;
c) Por requisição da metade mais 01 (um) de seus membros.
Art. 44 - O Conselho Escolar reunir-se-á somente com "quórum" mínimo de metade mais 01
(um) de seus membros.
Parágrafo único - As deliberações do Conselho Escolar terão validade, somente, quando
aprovadas por metade mais 01 (um) dos votos dos membros.
Art. 45 - A vacância da função de conselheiro dar-se-á por conclusão do mandato, renúncia,
aposentadoria, desligamento da Escola ou destituição.
§ 1º - O não comparecimento injustificado do membro do Conselho Escolar a 03 (três) reuniões
ordinárias consecutivas ou a 05 (cinco) reuniões ordinárias ou extraordinárias alternadas,
implicará em destituição da função de conselheiro.
§ 2º - Também ocorrerá destituição de qualquer membro do Conselho Escolar quando
aprovada em assembleia geral do segmento, cujo pedido de convocação seja acompanhado
de assinatura de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de seus pares e de justificativa.
§ 3º - No prazo mínimo de 15 (quinze) dias, preenchidos os requisitos dos parágrafos
anteriores, o Conselho convocará uma assembleia geral do respectivo segmento da
comunidade escolar, quando os pares, após ouvirem as partes, deliberarão sobre o
afastamento ou não do membro do Conselho Escolar, que será destituído se a maioria dos
presentes à assembleia assim o definirem.
Art. 46 - Caberá ao suplente:
a) Substituir o titular em caso de impedimento;
b) Completar o mandato do titular, em caso de vacância.
Parágrafo único - Caso algum segmento da comunidade escolar tenha a sua representação
diminuída, o Conselho Escolar, providenciará a eleição de novo representante com seu
respectivo suplente, em assembleia geral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a vacância.
Art. 47 - O dispositivo nesta Lei aplica-se a todos os estabelecimentos de ensino mantidos pelo
Poder Público Municipal de Santa Maria.
Art. 48 - Os Conselhos Escolares constituídos antes da aprovação desta Lei poderão ser
reconhecidos, desde que observem as suas disposições.
VIII - DA ELEIÇÃO DE DIRETORES E VICE-DIRETORES
Art. 49 - O Diretor e Vice-Diretor das Escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental da
rede pública municipal serão eleitos, direta e secretamente, pela comunidade escolar de cada
estabelecimento de ensino.
§ 1º - As eleições ocorrerão nas Escolas Públicas Municipais que tiverem um número mínimo
de quatro (04) professores e possuírem em sua matrícula real, na época do processo eleitoral,
um número de cinquenta (50) alunos.
§ 2º - O cargo de vice-diretor somente será preenchido nas escolas que possuírem em sua
matrícula inicial, um número mínimo de trezentos (300) alunos e/ou Ensino Fundamental
completo.
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§ 3º - As Escolas que não se enquadrarem nas disposições previstas no parágrafo 1º, terão em
sua administração um professor responsável, regente de classe, indicado pelo Secretário de
Município da Educação.
Art. 50 - Terão direito a votar, na eleição, todos os alunos a partir da quarta (4ª) série
(etapa/ciclo equivalente) ou com a idade mínima de 12 anos, regularmente matriculados na
Escola, os pais ou responsável pelos alunos perante a Escola, os funcionários públicos
municipais e os professores em exercício no estabelecimento de ensino.
§ 1º- Consideram-se em efetivo exercício os professores e funcionários de Escola que
estiverem afastados em virtude de férias; casamento até 8 (oito) dias; luto por falecimento de
cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados, irmãos, até 8 dias, e de
avô ou avó, sogro ou sogra, até 3 dias; licença para tratamento saúde; licença-prêmio; licença
por acidente em serviço; licença à gestante, adotante e paternidade; licença por motivo de
doença em pessoa da família, quando remunerada, e licença para atendimento a filho
excepcional.
§ 2º - O número de eleitores será definido na data de publicação no Edital de convocação da
Eleição, após o que, quem vier a integrar qualquer segmento da comunidade escolar não terá
direito de votar.
§ 3º- Ninguém poderá votar mais de uma vez na mesma Escola, ainda que represente
segmentos diversos ou acumule cargos ou funções.
Art. 51 - Poderá concorrer à Direção e Vice Direção da Escola todo o membro do Magistério
Público Municipal (professores e especialistas em Educação), em exercício na Escola, que
preencha os seguintes requisitos:
I - possuir curso superior na área de educação;
II - ter cumprido o estágio probatório;
III - concordar expressamente com sua candidatura;
IV - ter disponibilidade para o cumprimento do regime de trabalho de 40 (quarenta) horas;
V - apresentar e defender junto à comunidade escolar seu plano de ação.
Art. 52 - Na definição do resultado final será respeitada a proporcionalidade de 50% (cinquenta
por cento) dos votos para o segmento pais-alunos, dividido igualmente em 25% (vinte e cinco
por cento) para pais e 25% (vinte e cinco por cento) para alunos e 50% (cinquenta por cento)
para o segmento professores-funcionários, utilizando-se a fórmula: número de votos do
candidato multiplicado pelo peso do segmento, dividido pelo número de votantes, igual ao
percentual.
Art. 53 - A eleição processar-se-á por voto direto e secreto, proibido o voto por representação.
§ 1º - A apresentação dos candidatos far-se-á através de chapas.
§ 2º - Serão considerados Diretor e vice-diretor os candidatos da chapa que, não computados
os votos nulos e brancos, obtiverem a maioria dos votos, respeitados os pesos proporcionais
por segmento.
§ 3º - No caso de empate, será considerada eleita a chapa cujo Diretor tiver maior titulação.
Persistindo o empate, o que tiver maior tempo de serviço no magistério municipal.
§ 4º - Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta no primeiro turno de votação, far-se-á
nova eleição em até vinte (20) dias após a proclamação do resultado de primeiro turno,
concorrendo os dois (02) candidatos mais votados, considerando-se eleito que obtiver maioria
dos votos, excluindo-se os brancos e nulos.
§ 5º - Se, antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal
do candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.
§ 6º - Caso o vigésimo (20) dia após a proclamação do resultado do 1º turno venha a cair em
Sábado, Domingo ou feriado, o segundo turno se realizará no primeiro (1º) dia útil seguinte.
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§ 7º - No caso da Escola não apresentar nenhum candidato ou, havendo uma candidatura
única e esta não alcançar a maioria absoluta dos votos, convocar-se-á nova eleição no prazo
de 30 dias.
Art. 54 - Para dirigir o processo eleitoral será constituída uma Comissão Eleitoral, integrada,
por no mínimo, um representante de cada segmento da comunidade escolar, eleitos em
assembleia-geral.
Parágrafo único - Os professores integrantes da Comissão Eleitoral não poderão ser
candidatos à Direção e Vice Direção de escola.
Art. 55 - Os professores, pais, alunos e funcionários serão convocados pela Comissão Eleitoral,
através de Edital, na primeira quinzena de outubro para, na segunda primeira de novembro,
realizar-se a eleição.
§ 1º - O Edital convocando a eleição e indicando os pré-requisitos e prazo para inscrição,
homologação e divulgação de candidaturas, dia, hora e local de votação, credenciamento de
fiscais de votação e apuração, bem como outras instruções necessárias ao desenvolvimento
do processo eleitoral, será afixado em local visível na escola e remetido aos pais ou
responsáveis por alunos, com antecedência de 30 (trinta) dias do pleito eleitoral.
§ 2º - A Comissão Eleitoral disporá da relação dos professores, funcionários, alunos e pais ou
responsável pertencentes à comunidade escolar na data da publicação do Edital de
Convocação da Eleição.
Art. 56 - Da eleição será lavrada Ata que ficará arquivada na escola.
Art. 57 - Eleitos o Diretor e Vice-Diretor e cumpridos todos os procedimentos legais do
processo eleitoral, a Comissão Eleitoral comunicará o resultado oficialmente ao Secretário de
Município da Educação que, no prazo de dez (10) dias, procederá a designação dos mesmos.
Art. 58 - O período de administração do Diretor e Vice-Diretor será de 03 (três) anos, a contar
do dia primeiro do mês de janeiro do ano subsequente da data da posse.
Art. 59 - Qualquer ato de impugnação em relação ao processo de votação deverá ser arguido à
Comissão Eleitoral no ato de sua ocorrência.
Art. 60 - Se a Escola não realizar o processo de eleição por falta de candidatos, após as duas
oportunidades de eleição, caberá ao Secretário de Município da Educação designar o Diretor e
Vice-Diretor.
Art. 61 - Ocorrerá vacância por conclusão de mandato, renúncia, aposentadoria, falecimento,
ou destituição.
§ 1º - A destituição do Diretor ou Vice-Diretor somente poderá ocorrer motivadamente, após
processo administrativo, de acordo com a previsão da Lei Municipal em vigência, que dispõe
sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais.
§ 2º - A proposição para instauração de sindicância poderá advir do Conselho Escolar, em
decisão tomada pela maioria absoluta de seus membros.
Art. 62 - Ocorrendo a vacância da função de Diretor, assumirá a Direção da Escola o ViceDiretor para concluir o mandato.
Parágrafo Único- Na falta, recusa ou impedimento da posse do vice-diretor assumirá,
provisoriamente, a direção da escola o membro do Magistério Municipal com maior tempo de
serviço na mesma, incumbindo-lhe, em 10 (dez) dias letivos, mediante Edital, convocar nova
eleição para cumprimento do mandato previsto para o seu antecessor.
Art. 63 - Ocorrendo a vacância da função de Vice-Diretor caberá ao Conselho Escolar, por
maioria absoluta de seus membros, eleger o novo Vice-Diretor.
Art. 64 - A presente Lei se aplica, também à eleição de Diretores e Vice-Diretores de Escolas
Públicas Municipais criadas após a vigência desta Lei.
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Parágrafo único - As eleições das novas escolas respeitarão a data unificada prevista, sendo
indicado um Diretor, pelo Secretário de Município de Educação, para exercício da função até o
período previsto em Lei.
Art. 65 - As eleições nas escolas municipais ocorrerão simultaneamente em data unificada,
conforme art. 55.
Art. 66 - Os mandatos em vigência na data de publicação desta Lei, serão estendidos à data
unificada prevista no Art. 55.
Art. 67 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente a Lei Municipal nº 3.371/91, de 09-10-1991. Gabinete do Prefeito
Municipal, em Santa Maria, aos vinte e quatro (24) dias do mês de dezembro do ano de dois
mil e três (2003).

