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Apresentação

“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que 
vivem em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de 

participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão, 
também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco 

ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, 
que é o de assumir esse país democraticamente”

Paulo Freire

A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, por meio da Coordenação-
Geral de Sistemas - CGS da Diretoria de Fortalecimento Institucional e Gestão Educacional 
- DFIGE, vem desenvolvendo ações, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento 
dos Conselhos Escolares, visando fomentar a implantação e o fortalecimento de Conselho 
Escolar nas escolas públicas de educação básica.

Esse Programa atua em regime de colaboração com os sistemas de ensino, e sua exe-
cução conta com a participação de organismos nacionais e internacionais em um trabalho 
integrado para a consecução dos objetivos. São parceiros do Programa Nacional de For-
talecimento dos Conselhos Escolares: 
 Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed);
 União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime);
 Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE);
 Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef);
 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco);
 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O Programa está estruturado com produção de material didático (cadernos), formação de 

formadores dos sistemas de ensino (presencial e à distância), banco de experiências, ações de 
comunicação e mobilização social com vistas ao fortalecimento dos conselhos escolares.

O material do Programa é composto por 12 cadernos que são destinados aos conse-
lheiros escolares , bem como aos dirigentes e técnicos dos órgãos municipais e estaduais 
de educação, sendo:
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Caderno – Conselhos Escolares: Uma Estratégia de Gestão Democrática da Educação 
Pública;
Caderno 1 – Conselhos Escolares: democratização da escola e construção da cidadania;
Caderno 2 – Conselho Escolar e a aprendizagem na escola;
Caderno 3 – Conselho Escolar e o respeito e a valorização do saber e da cultura do estu-
dante e da comunidade;
Caderno 4 – Conselho Escolar e o aproveitamento significativo do tempo pedagógico;
Caderno 5 – Conselho Escolar, gestão democrática da educação e escolha do diretor;
Caderno 6 - Conselho Escolar como Espaço de Formação Humana: Círculo de Cultura 
e Qualidade da Educação;
Caderno 7 - Conselho Escolar e o Financiamento da Educação no Brasil;
Caderno 8 – Conselho Escolar e a Valorização dos Trabalhadores em Educação;
Caderno 9 - Conselho Escolar e a Educação do Campo;
Caderno 10 - Conselho Escolar e a Relação entre a Escola e o Desenvolvimento com 
Igualdade Social;
Caderno 11 – Conselho Escolar e Direitos Humanos;
Caderno 12 – Conselho Escolar e sua organização em Fórum;
Caderno de Consulta – Indicadores da Qualidade na Educação.

Os cadernos servem de subsídio e fomento para a formação de conselheiros 
escolares, seja por meio de cursos presenciais ou à distância. É objetivo também do 
material estimular o debate entre os próprios membros do Conselho Escolar sobre o 
importante papel desse colegiado na implantação da gestão democrática na escola.

O material não deve ser entendido como um modelo que o Ministério da Educa-
ção propõe aos sistemas de ensino, mas sim como uma contribuição ao debate e ao 
aprofundamento do princípio constitucional da gestão democrática da educação.

Vale ressaltar que não é propósito deste material esgotar a discussão sobre o tema; 
muito pelo contrário, pretende-se ampliar e aprofundar o debate sobre o importante 
papel do Conselho Escolar e do Fórum de Conselhos Escolares.

Muitos desafios estão por vir, mas com certeza este é um importante passo para garantir 
a efetiva participação das comunidades escolar e local na gestão das escolas, contribuindo, 
assim, para a melhoria da qualidade social da educação ofertada para todos.

 
Ministério da Educação
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Introdução

“Aí estão as palavras uma por uma: 
Porém a alma de cada leitor sabe mais“

Walter Junior

Este caderno que você tem em mãos se constitui em um mapa1 para criação e 
movimentação dos conselhos escolares e sua organização em fórum. Trata-se de um 
mapa, com sugestões para a criação e movimentação de uma política de gestão edu-
cacional para unidade de ensino (conselho) e redes ou sistemas de ensino (fórum). 

Em algumas cidades brasileiras, os conselhos escolares dialogam e se organizam 
em fóruns, conselhos regionais e outras formas de organização para elaborarem e 
executarem um projeto político de educação. Esse movimento vem se constituindo 
em uma experimentação da gestão da coisa pública pelo público, e nos forneceu 
experiências práticas a partir das quais foi possível elaborarmos este caderno.

Objetivamos, com esta publicação, oferecer sugestões para colaborar com as escolas 
que ainda não criaram seus conselhos escolares e com as redes/sistemas de ensino 
que ainda não conseguiram articular o conjunto dos conselhos escolares em rede, 
cuja forma pode ser a de fórum de conselhos escolares, conselho de representantes 
de conselhos escolares e outras.

O cuidado, carinho e rigor que constituíram o processo de construção deste ca-
derno diminuíram, mas não eliminaram a nossa angústia de escrevê-lo. Cada página 
em branco nos convidava aos recônditos escuros da memória, onde encontrávamos, 

1 O mapa não é uma fórmula. Ele oferece liberdade. Ele não apre-
senta um único caminho, nem lhe diz a velocidade em que você 
deve caminhar. Ele não diz por que os rios estão ali nem a idade de 
uma árvore. O mapa diz apenas como chegar aonde você pretende 
ir. E somente o viajante, aquele que quer conhecer o caminho, tem 
o privilégio de recebê-lo.  
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por meio das lembranças, um conjunto de educadores e educandos brasileiros que, 
nas condições mais adversas, educam orientados por seus sonhos, desejos e neces-
sidades de um país justo. 

Essas pessoas, especialmente as que narraram suas práticas nos encontros muni-
cipais e estaduais do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, 
nutriram este caderno. Elas não se desencantaram com o humano, nem se demitiram 
da sua capacidade de pensar e inventar veredas (conselho e fórum de conselhos) que 
permitem qualificar as práticas de gestão nas escolas.

São essas pessoas que, em diversas partes do Brasil, nos ajudaram a tecer este ca-
derno que orienta a criação dos conselhos escolares e sua organização em fóruns. 

Reconhecendo que “as palavras gaguejam a realidade”, como nos sugere Eli Celso 
em sua obra Rebanho (2000), organizamos tudo o que nos foi dado compreender em 
duas partes. Elas se articulam em um todo e são providas dos seguintes saberes:

1. Raízes e processos de criação e movimentação do Conselho Escolar : explicita 
algumas raízes que nutrem os conselhos escolares; reflete sobre a relação entre Con-
selho Escolar e Unidade Executora; apresenta sugestões para criação e movimentação 
do Conselho Escolar nas unidades de ensino que ainda não se utilizam dessa política 
de gestão;

2. Raízes e processos de criação e movimentação do Fórum de Conselhos Escolares : 
expõe uma concepção política e educacional do fórum de conselhos; identifica o fórum 
como uma estratégia de diálogo entre comunidade escolar e local com o governo; 
descreve duas experiências práticas e teóricas vivenciadas em duas cidades brasileiras; 
evidencia os efeitos dessa política de gestão educacional na rede de ensino; oferece 
sugestões para criação e movimentação do Fórum de Conselhos Escolares em uma 
rede de ensino municipal para as cidades que desejarem fazer uso dessa forma de 
organização, e abre as cortinas para que as pessoas apareçam com seus depoimentos 
enquanto gente que participa, pensa e faz Fórum de Conselhos Escolares.

Esses saberes compartilhados por meio deste caderno orientam-se pelo reconheci-
mento de que tudo se transforma e nada é eterno. Pois, se quisermos Conselho Escolar 
e Fórum de Conselhos Escolares  com vida longa, não devemos nos iludir, atribuindo 
a eles uma solidez que as coisas humanas não comportam.  O corpo político, como 
o corpo dos humanos, começa a morrer desde o nascimento, e ambos trazem em si 
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mesmos os elementos de sua destruição.
Após percorrermos os vários caminhos de um labirinto sem porta, sem janela e 

sem muro, garimpando na literatura e nas práticas de gestão educacional os elemen-
tos essenciais para se criar e movimentar conselhos escolares e fóruns de conselhos 
escolares , nos encontramos perdidos e sós para apresentarmos o que nos foi dado 
conhecer. 

Vinde e vede, como Dante Alighieri. Nós os convidamos a tomar este caderno para 
dialogar com suas necessidades de construir um processo democrático em sua escola 
e/ou em sua rede/sistema. Desejamos que as ideias contidas no caderno colaborem 
para que consigam chegar onde desejam. Aí estão as palavras uma por uma: porém, 
a alma de cada leitor sabe mais.
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Raízes e processos de criação e 
movimentação do Conselho Escolar 

Parte I

“Pensar historicamente implica 
pensar coletivamente. Essa vereda 

pode nos acordar de 
alguma espécie de encanto”

 Walter Junior

Raiz substitui, neste caderno, a palavra fundamento. Pois raiz é a parte inferior 
da planta, por onde ela se fixa ao solo e dele extrai as substâncias de que se 
nutre. Esse sentido contido na palavra raiz difere da palavra fundamento, 

que significa alicerce ou base. Raiz é um canal que relaciona planta e terra. Ser vivo 
com ser vivo. Fundamento não possui o sentido de conectar vida com vida. Portanto, 
raiz designa, neste caderno, formulações que dão consistência aos movimentos de 
criação e movimentação dos conselhos escolares e fóruns de conselhos escolares  e, 
ao mesmo tempo, se nutrem das práticas de gestão dessas instituições criadas.

Apresentamos três raízes: o cuidado, o gestor e vice-gestor da escola e o grupo 
articulador da criação e movimentação de conselhos escolares. Nesta primeira parte 
do caderno, trataremos dessas três raízes, do processo de criação e movimentação 
de um Conselho Escolar e ofereceremos narrativas e práticas de conselheiros e con-
selheiras que se encontram criando e movimentando conselhos escolares no Brasil.
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O que é essencial no 
movimento de criação 
do Conselho Escolar ?

1 – O cuidado como essência e raiz da construção do Conselho Escolar

“O senhor... Mire veja: o mais im-
portante e bonito, do mundo, é isto: 

que as pessoas não estão sempre 
iguais, ainda não foram terminadas 
– mas que elas vão sempre mudan-

do. Afinam ou desafinam [...] É o 
que a vida me ensinou” 

Guimarães Rosa

O cuidado como essência e raiz da construção do Conselho Escolar sustenta-se 
na concepção de que toda instituição é de carne e osso. Quem institui, funda, 
cria ou estabelece é o instituidor. Não há instituição sem os instituidores.  

E aqueles que instituem são pessoas providas do sopro de vida, ossos, músculos, 
coração, necessidades e desejos.  Humanos como eu e você que pensam, constroem 
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e acreditam no Conselho Escolar como uma estratégia que contribui para qualificar 
a prática educativa nas escolas públicas brasileiras.  

A história da nossa espécie nos sugere que, onde há humanos, estabelece-se o mito. 
Conforme nos sugere Boff (1999), em sua obra “Saber Cuidar – Ética do humano – 
Compaixão pela Terra”, há um mito sobre o cuidado. Esse mito é de origem latina 
com base grega, e ganhou expressão literária pouco antes de Cristo em Roma. A ver-
são em latim, língua original, encontra-se na obra de Martin Heidegger, intitulada: 
“Ser e Tempo”2.  A versão que oferecemos aqui é uma versão livre em Português, 
produzida por Boff. Vejamos: 

Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia 
inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o 
que havia feito, apareceu Júpiter. 

Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado.
Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proi-

biu. Exigiu que fosse imposto o seu nome.
Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis também ela 

conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-
se então uma discussão generalizada.

De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte 
decisão que pareceu justa:

Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte 
dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta o seu corpo 
quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a 
criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalora-
da discussão acerca do nome, decido eu: esta criatura será chamada Homem, isto é, feita de 
húmus, que significa terra fértil.

Essa narrativa mítica oferece elementos que se constituem na própria essência do 
ser humano. Criados por inspiração de Cuidado, morremos, devolvendo espírito e 
corpo aos criadores. Mas, ao denunciar nossa condição efêmera, o texto anuncia a 
essência do nosso viver - o cuidado.

Assim, podemos sugerir que, onde quer que esteja um humano vivo, o cuidado 
se faz necessário. Essa é a razão pela qual pensamos que o cuidado se constitui na 

2 Obra publicada pela Editora Vozes, no ano de 1989.
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essência e raiz dos movimentos políticos da espécie humana, entre eles o da cons-
trução do Conselho Escolar, uma vez que essa instituição agrupa, antes de qualquer 
coisa, pessoas. São as pessoas que assumem para si a função de conselheiros. 

Não é possível criar conselhos escolares no Brasil esquecidos que, em cada uni-
dade de ensino onde se pretende criar um Conselho Escolar, há indivíduos providos 
de suas individualidades. São essas individualidades, são esses seres viventes que 
devolverão corpo e espírito ao criador quando morrer, que precisam comprometer-se 
mutuamente com a defesa do Conselho Escolar enquanto um espaço de diálogo, de 
convivência da diferença e fomentador de uma educação humanizadora.

Portanto, não é por ter “vontade de fundar” um Conselho Escolar que uma pes-
soa está provida do direito de impor a alguém que crie e participe do mesmo. As 
raízes profundas de um Conselho Escolar germinam no interior das pessoas que têm 
necessidade de melhorar a escola do seu filho, ou de educadores que acreditam nas 
pessoas que educam. 

É preciso saber dos aspectos legais, da história e do sentido que o Conselho Es-
colar assume enquanto uma estratégia para efetivar um projeto de educação que 
contribua com educadores e educandos, para realização de sua vocação ontológica, 
melhorando como ser humano. 

Associado a essa dimensão, seria importante buscar saber mais sobre as pesso-
as da escola e da comunidade que se envolveram com o movimento de criação do 
Conselho Escolar. Promovendo-se encontros para que as pessoas falem de si, de suas 
necessidades, de suas vontades, para, nesse diálogo, buscar identificar os elementos 
comuns que podem impulsionar um processo de autocriação. Assim, o Conselho 
Escolar passa a existir como expressão de um diálogo em que a comunidade escolar 
e comunidade local ouviram-se e falaram-se pacientemente, pronunciando as pala-
vras uma a uma.  

Esse diálogo entre comunidade escolar e local já é uma realidade em várias cidades 
brasileiras, nas quais educadores, educandos, moradores das comunidades onde as 
escolas se localizam e o poder público local assumem para si a responsabilidade de 
construir e executar um Projeto de Educação e gestão compartilhada.

Essa educação comunitária ocorre de forma consequente, quando se configura 
como um projeto de cidade, deixando de ser uma iniciativa localizada, restrita a uma 
escola ou comunidade, e ganha contornos de cidade. Mas é importante ressaltar que 
essa perspectiva só ganha essa dimensão quando é coordenada pelo poder público e 
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legitimada por um acordo entre governo local e sociedade civil organizada.
Há muitas experiências de educação comunitária acontecendo no Brasil. Entre 

elas, destacamos a transformação que a Vila Madalena sofreu em São Paulo com o 
Projeto Cidade Escola Aprendiz; Belo Horizonte, com a Escola Integrada e o Rio de 
Janeiro, desenvolvendo o Bairro-Escola, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O diálogo entre comunidade escolar 
e local já é uma realidade em várias 

cidades brasileiras
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Como referência de um diálogo entre comunidade escolar e local, podemos citar 
as escolas municipais Djalma Maranhão e Emília Ramos, localizadas em Natal/RN 
e a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Frei Tito de Alencar Lima, 
em Fortaleza/CE. 

Sabemos que há muitas outras experiências importantes distribuídas em nosso 
país, que possui dimensões continentais. Mas o importante é que todo educador com-
preenda que o corpo de cada humano é a casa da humanidade. Portanto, a visibilidade 
do trabalho pode ser dada pela consciência de realizá-lo de forma justa, e pensamos 
que o justo não é bom nem ruim, apenas justo. O que pensamos ser justo no campo 
educacional corresponde a toda narrativa e prática que colaboram para que cada 
antropomorfo3 realize sua vocação ontológica de ser inacabadamente humano. 

Por fim, insistimos na concepção de que o cuidado com as pessoas envolvidas 
diretamente no processo de criação do conselho se constitui na essência e raiz da 
construção do Conselho Escolar e do Projeto de Educação.

3  Ser com formas humanas, mas não é ser humano. Isso ocorre porque não 
nascemos gente, mas nos tornamos humanos, por meio de vários proces-
sos, entre eles a educação. Talvez, por isso, Paulo Freire considere o ato de 
educar um ato humanizador por excelência. 
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2 – O gestor e vice-gestor4 da escola como 
organizadores5 do grupo articulador para 
criação do Conselho Escolar

4  Referimos-nos aos cargos de diretor e vice-diretor de uma escola pública.
5  Elegemos os gestores por compreendermos que as pessoas que ocupam 
essa função podem facilitar o processo de identificação e garantia dos es-
paços para os encontros. Mas não significa que sejam os únicos aos quais 
se atribua essa responsabilidade, uma vez que nas escolas onde os gestores 
não a assumem, os educadores, educandos ou pessoas da comunidade local 
podem pensar em estratégias de constituição do que denominamos grupo 
de articuladores da criação do Conselho Escolar. 
6  Este termo designa, ao mesmo tempo, o gestor e o vice-gestor. 

“O conflito é de todas as coisas pai, de todas 
rei, e uns ele revelou deuses, outros, ho-

mens; de uns fez escravos, de outros livres” 
Heráclito

Qual a importância do gestor 
na criação do Conselho Escolar 
e como envolver a comunidade 

local nesse processo ?

O conflito entre gestores6 e demais membros do 
Conselho Escolar vem caracterizando a trajetória 
de muitas escolas brasileiras que buscam encontrar 

um caminho de gestão democrática. Não devemos ignorar 
esse conflito, mas buscar nele os elementos que possam 
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colaborar para que pessoas da comunidade escolar e local tornem-se livres. 
Sabemos que os gestores indicados ou eleitos são educadores que exercem uma 

função que os difere dos demais educadores em uma escola, especialmente porque re-
cebem responsabilidades específicas e uma gratificação pelo exercício dessa função. 

O dinheiro, enquanto uma mercadoria, determina em muitos aspectos as rela-
ções entre os profissionais no interior de uma unidade de ensino. Essa gratificação 
faz com que muitos educadores relacionem-se com os gestores, atribuindo-lhes a 
responsabilidade de dirigir e decidir os rumos da escola sozinhos. 

Essa perspectiva diminui as possibilidades de uma proposta de participação 
coletiva desejada por gestores que compreendem a necessidade de uma gestão fun-
dada na corresponsabilidade. Propor uma política em que se compartilha o poder 
de decisão da escola choca-se constantemente com a costumeira acomodação passiva 
de muitos professores, funcionários, pais e estudantes que tendem a reagir dizendo 
ser dos gestores a responsabilidade de encaminhar as discussões e fazer as coisas, 
porque são os gestores que recebem uma gratificação para isso. 

Há muitas escolas públicas brasileiras em que os gestores, por buscarem uma 
gestão compartilhada, terminam sendo apontados como irresponsáveis por rece-
berem um dinheiro (gratificação) e não cumprirem com suas atividades de gestor, 
assumindo o mando que lhes cabe. Por outro lado, há casos em que o gestor, provido 
de uma consciência patrimonialista, encarna e exerce o poder de mando.

É importante compreender que esse conflito guarda em si alguns aspectos que 
não aparecem de imediato. Para além da gratificação, há uma discussão sobre as 
formas de organização política baseada na liderança de um coletivo ou hegemonia 
dos gestores, que extrapola os limites da instituição escolar e tende a se constituir, 
em última análise, numa retomada dos modos de organização social, uma vez que 
se abrem duas alternativas. 

Para algumas sociedades, cujo modo e relação de produção social se baseiam na 
propriedade comum e na apropriação social dos resultados, descortina-se a organiza-
ção por meio de coletivos dirigentes. Por outro lado, as sociedades nas quais predo-
mina a propriedade privada se organizam com base no patrão, ou seja, o proprietário 
encarna o poder de mando. Aí está a base cultural de uma política e de uma gestão 
patrimonialista, em que a função pública se torna uma posse pessoal de seu titular.

Portanto, a posição política que os gestores e a comunidade escolar assumem 
extrapola a dimensão de existir ou não uma gratificação, e encontra sua raiz em uma 
relação de poder construída fora da escola e distante do Brasil. Rousseau, ao escrever 
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no “Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens”, 
no ano de 1754, (1999, p. 234) sugere que:

o povo, já acostumado com a dependência, com o sossego e com as como-
didades da vida, e já sem condições de romper seus grilhões, consentiu em 
deixar aumentar sua servidão para fortalecer sua tranquilidade, e foi assim 
que os chefes, tendo se tornado hereditários, acostumaram-se a olhar sua 
magistratura como um bem de família, a olhar a si mesmos como os proprie-
tários do Estado do qual de início eram apenas os funcionários, a chamar 
os seus concidadãos de seus escravos, a incluí-los como gado no número de 
coisas que lhes pertenciam. 

Observe-se que no além-mar, no século XVIII, Rousseau já se preocupava em 
refletir sobre as bases de uma relação de poder fundada na apropriação privada do 
bem público. Talvez, essa tradição política, possivelmente iniciada na Grécia, onde 
alguns eram cidadãos e exerciam o poder sobre os que não eram, tenha influenciado 
as concepções políticas dos europeus que nos colonizaram. 

Esse processo histórico pode enraizar-se, também, nas atitudes e modo de pensar 
de pessoas que exercem cargos executivos no Brasil. Algumas pessoas eleitas para 
exercerem a função pública tendem a produzir uma narrativa e uma prática que 
se materializa na máxima “o meu governo”, “o meu estado” ou “a minha cidade”. 
Perde-se, assim, toda a dimensão da função pública, passando a tratar o público como 
um bem privado, conservando-se o princípio de que o Estado é coisa do rei, ou seja, 
o público não pertence ao público. 

São essas narrativas e práticas históricas que contribuem para explicar porque 
muitos gestores de escolas brasileiras (eleitos ou indicados), ao assumirem a direção 
da escola, tratam a função de gestor como se a ela se agregasse toda a escola enquanto 
um bem, que sendo público se tornou privado. Essa concepção materializa-se em 
discursos e práticas que se sintetizam em máximas como: “a minha gestão” ou “a 
minha escola”.

Assumindo conscientemente ou não essa posição política, há gestores que tra-
balham em vários turnos e outros que não cumprem a carga horária que lhes cabe 
como profissional. A raiz das duas posições encontra-se fincada na concepção de 
que a escola é um bem privado e ele manda sozinho. Por isso, ou trabalham em três 
turnos, sábados, domingos, feriados, acumulando férias, licença-prêmio, perdendo-as 
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por vezes, ou não cumprem sua carga horária por pensar que não há a quem explicar 
ou justificar suas ausências, uma vez que para esse gestor ele ou ela é o dono ou a 
dona da escola.

No primeiro caso, os gestores trabalham tanto, que o conjunto das tarefas realiza-
das os absorve de tal forma, que não percebem o tempo passar, terminando o horário 
de trabalho sob estresse, cansados e se perguntando: “o que produzi?”. Chegando 
a sua casa, não possui tempo para dedicar à família, comprometendo o trabalho na 
escola (público) e a relação em casa (privado).

No segundo caso, os gestores não acompanham a dinâmica do cotidiano escolar 
por se encontrarem fora dele, e suas decisões tendem a não corresponder às necessida-
des e desejos da comunidade escolar e local. Por desconhecerem a escola e exercerem 
o poder de mando, quase sempre se tornam autoritários.

Nesse contexto, nunca é demais lembrar que as elites dominantes conseguiram 
hegemonizar a ideia de que “se várias pessoas mandam, vira bagunça”. Há certo 
comodismo na alienação que se faz da capacidade grupal de decisão transferida para 
a suposta competência de um chefe.

Esses elementos nos permitem uma maior compreensão do desafio de se realizar 
uma espécie de arqueologia, em que se torne possível remover pacientemente cama-
das de lavas que “solidificaram” um modo de pensar. 

Mas como o modo de ser e de viver pode ser transformado, pois ninguém é so-
zinho, sugerimos que o gestor, redimensionando seu pensamento, assuma-se como 
um fomentador do processo de organização do grupo articulador da criação e movi-
mentação do Conselho Escolar na unidade de ensino em que atua, assumindo para 
si uma responsabilidade com o outro.  

Essa proposição inspira-se na concepção do pensador Lévinas (1993), que, em sua 
obra “Humanismo do outro homem”, nos sugere que: “Ninguém pode permanecer 
em si: a humanidade do homem, a subjetividade, é uma responsabilidade pelos 
outros”. Essa responsabilidade é o que nos move a convidar os gestores das escolas 
públicas brasileiras a colaborar com a transição de uma democracia representativa 
para uma democracia participativa em cada unidade de ensino.   

Uma das grandes belezas da escola é que ela agrupa pessoas. Não vamos aqui nos 
preocupar em determinar qual o papel social da escola, pois cabe a cada comunidade 
escolar e local discutir e descobrir o sentido que a escola cumpre em seu espaço. Mas 
nos cabe lembrar que as comunidades escolar e local reconhecem no gestor escolar o 
responsável pela condução da vida política, administrativa e pedagógica da escola.
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Parece-nos não fazer muito sentido se assumir uma função tão exigente sem bus-
car trabalhar de uma forma diferente. Talvez a máxima gestada no ano de 1983, no 
interior da Escola Municipal Djalma Maranhão, da cidade do Natal/RN, seja uma 
boa referência para os gestores do Brasil. Naquela escola, a gestora Linelva Teixeira 
dos Santos trabalhou orientando-se pela máxima: “várias cabeças pensam melhor 
que uma”. 

Implícita nessa construção teórica encontra-se a ideia de que dirigir uma escola 
requer que as pessoas da comunidade escolar e local pensem juntas, decidam juntas 
e reflitam coletivamente sobre o que a escola faz, focando no que ela ensina e no 
como os educandos aprendem. 

A construção de uma gestão coletiva encontra sua centralidade na busca por 
qualificar os processos de ensino e de aprendizagem do conjunto de pessoas da 
comunidade escolar e local. Assim, compreendemos que a concepção política dos 
gestores influi diretamente na direção pedagógica que a escola assume. 

Os gestores eleitos ou indicados exercem uma função que os permite se constituí-
rem nos fomentadores do processo de criação e movimentação do Conselho Escolar. 
É importante que os gestores trabalhem no interior da escola, com paciência histórica, 
constituindo um grupo de pessoas que se apropriem conscientemente do espaço 
público, zelando para que as discussões não se desenvolvam no campo da agressão 
pessoal, no qual prevalecem os comentários mal intencionados. 

Não iremos muito longe se não passarmos a pensar historicamente. Pensar his-
toricamente implica pensar coletivamente.  Essa perspectiva nos sugere pensar em 
construir uma equipe que crie raízes em torno de um projeto político de educação. 
Segundo o dicionário Houaiss, equipe significa um “conjunto de pessoas que se 
dedicam à realização de um mesmo trabalho”. 

A pesquisadora Santa Rosa (2008) nos sugere que equipe é uma palavra de origem 
francesa, que se refere aos “que preparam uma embarcação para viagem”. Talvez, 
venha daí a expressão “estamos no mesmo barco”, em referência aos que estão juntos 
e são corresponsáveis pelos resultados.
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Não iremos muito longe se não passarmos a 
pensar historicamente. Pensar historicamente 

implica pensar coletivamente.  Essa perspectiva nos
 sugere pensar em construir uma equipe 

que crie raízes em torno de um projeto político 
de educação. 

10
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A constituição de um grupo ou equipe de articuladores do processo de criação 
do Conselho Escolar inaugura uma prática política e educativa que supera a tradi-
ção histórica em que se organizam instituições a partir da existência de pessoas, que 
com o tempo passam a ser uma espécie de líder histórico. Esse líder é aquela pessoa 
que dedica sua vida ao projeto ou grupo, de tal forma que já não a diferenciam da 
instituição ou do grupo. 

O grupo embrião de criação e movimentação do Conselho Escolar enraíza-se na 
coletividade, sem perder a singularidade de cada pessoa, e nutre a autonomia e o 
protagonismo das pessoas que constituem a comunidade escolar e local.  

Por fim, lembramos aos gestores que redimensionar o pensamento assemelha-se 
ao processo em que, para brilhar no mundo dos homens, a ostra precisa passar por 
uma mudança complexa, por dor incomensurável. Tornar-se pérola significa, para 
a ostra, reagir a um minúsculo grão de areia ou outra substância, que, por ironia, 
tenta penetrar seu interior. É uma doença que toma conta do corpo da frágil ostra. 
Daí, seu coração vai se cristalizando, sob intensa dor, vai se transformando de ser 
vivo em substância mineralizada – tudo apenas para habitar, com brilho, o mundo 
dos homens. 

Essa história reconstituída pelo pesquisador John Alex (1999), em sua disserta-
ção de mestrado intitulada: “Pérolas (ir)regulares”, nos oferece um movimento da 
natureza em que a dor faz parte da transformação da ostra em pérola, ser vivo em 
mineral.

As transformações humanas também se baseiam na dor, pois não é possível redi-
mensionar o modo de compreender o mundo sem que se mergulhe nas tormentosas 
águas do rio de si mesmo. Esse mergulho, quando não afoga ou cega, esvazia nossas 
certezas e redimensiona nosso pensamento, produzindo um enorme desejo de viver 
e uma consciência de nossa efemeridade.
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3 – Grupo Articulador: embrião do Conselho 
Escolar

Considerando o que foi exposto no tópico anterior, 
o gestor se constitui na pessoa que ocupa um lugar 
privilegiado para organizar um grupo de articula-

dores7 que, atuando como o embrião do Conselho Escolar, 
pense e execute estratégias favoráveis a um diálogo entre 
a comunidade escolar e local, com o objetivo de criar o 
Conselho Escolar e promover seu movimento na unidade 
de ensino. 

7  Compreendemos o articulador como um sedutor ou sedutora, que por 
meio de suas narrativas e práticas envolve outras pessoas, reunindo gente 
em torno das ideias que anuncia. 

Por que criar o Grupo 
Articulador antes do 
Conselho Escolar ?
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Esse movimento, em que o gestor procura compartilhar com outras pessoas (arti-
culadores) a responsabilidade de instituir o caminho de criação do Conselho Escolar, 
modifica a lógica de concentração do poder em uma pessoa (o gestor), contribuindo 
para o redimensionamento de narrativas e práticas que marcam a história política e 
o imaginário brasileiro, como nos sugere Bordignon (2006, p.16):

O Brasil se instituiu sob o signo imaginário das cortes europeias, que 
concebia o Estado, no regime monárquico, como “coisa do Rei”. Mesmo 
com o advento da República (Res publica), a gestão da “coisa pública” 
continuou fortemente marcada por uma concepção patrimonialista de Es-
tado. Essa concepção, que situava o Estado como pertencente à autoridade 
e instituía uma burocracia baseada na obediência à vontade superior, levou 
à adoção de conselhos constituídos por “notáveis”, pessoas dotadas de saber 
erudito, letradas.  [...] o saber popular não oferecia utilidade à gestão da 
“coisa pública”, uma vez que esta pertencia aos “donos do poder”, que 
serviam dos “donos do saber” para administrá-la em proveito de ambas 
as categorias. 

 Essa dimensão explicitada pelo autor marca profundamente o modo de pensar 
e agir do brasileiro na concepção e tratamento da coisa pública. Por isso, o ato de o 
gestor criar um grupo para fundar o Conselho Escolar se constitui em uma atitude 
histórica privilegiada para o Brasil, pois esse procedimento colabora para se redi-
mensionar uma tradição que impede o Brasil de ser mais.

“O ato de o gestor criar um grupo para fundar o Conselho 
Escolar se constitui em uma atitude histórica privilegiada 

para o Brasil”
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Outra marca profunda do imaginário político brasileiro é a máxima popular 
“Santo de casa não faz milagre”. Talvez essa assertiva vincule-se à construção bíblica 
encontrada em Marcos 6, 3-6. São Marcos narra que, após ressuscitar uma menina, 
Cristo retorna para sua pátria. Lá chegando, foi ensinar em uma sinagoga, mas 
admirava-se ele da desconfiança dos que o ouviam. Observando aquele movimento, 
Jesus disse: “Um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na 
sua própria casa”.

“Santo de casa não faz milagre”

Outra narrativa que reforça a máxima “Santo de Casa não faz milagre” nos parece 
ser de origem portuguesa, que emergiu com o desaparecimento do rei Dom Sebastião 
na batalha de Alcácer Quibir, norte da África, em 1578.  Ao se expandir esse dispo-
sitivo para as colônias, por letrados e populares portugueses, se constrói, de certa 
forma, nos recônditos escuros do imaginário brasileiro, a espera por D. Sebastião8, 
um estrangeiro que virá nos salvar. 

Com efeito, a compreensão dessas duas narrativas promove uma espécie de ar-
queologia nos recônditos escuros do imaginário brasileiro. Esse movimento arque-
ológico de remoção de camadas que soterram a alma traz, como essência, convidar 
o público para responsabilizar-se pela coisa pública, envolvendo as pessoas como 
protagonistas da história de organização política em sua escola. 

O abandono da espera de um estrangeiro (rei) e a credibilidade nas pessoas da 
escola onde acontece o movimento de criação do Conselho Escolar contribuem para 
nos tornarmos gente que se insere com consciência no mundo. Mas instituir o Grupo 
Articulador da construção do Conselho Escolar exige um trabalho paciente, rigoroso 
e inventivo. 

8  Para efeito de aprofundamento das metamorfoses que essa narrativa 
portuguesa sofre no Brasil, ver a Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação de História da Universidade Federal do Ceará, 
produzida por Joel Carlos de Souza Andrade, intitulada: “Os Filhos da Lua: 
Poéticas Sebastianistas na Ilha dos Lençóis – MA”, no ano de 2002. 
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Esses três elementos podem colaborar para que se supere um desafio que mui-
tas escolas brasileiras vivenciam. Trata-se de um fenômeno em que os conselheiros 
são eleitos, participam da cerimônia de posse e, com poucos meses, desaparecem 
da escola, ou não assumem para si a responsabilidade de participar como sujeitos 
responsáveis pela gestão cotidiana da escola.   

Nas experiências que vivenciamos, lemos ou participamos diretamente, percebe-
mos que o fenômeno do infanticídio dos conselhos escolares9 deve-se, entre outros 
elementos, à ausência de uma preparação cuidadosa para enraizar essa instituição.

9  Compreendemos como morte dada voluntariamente ao Conselho Escolar, 
sem que o mesmo realize-se enquanto instituição gestora do rumo político 
e educacional da escola onde foi criado. 
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Constituir o Grupo Articulador, antes da existência do Conselho Escolar, implica 
“freirear”, ou seja, materializar uma ideia de Paulo Freire. Esse educador sugere 
que é importante convocar os que vivem em torno da escola e dentro dela para que 
tomem um pouco o destino da escola em suas mãos. 

Conforme apresentamos anteriormente, o gestor possui uma importância muito 
grande nesse processo, constituindo-se em uma liderança que provoca nas pessoas 
envolvidas a lembrança de que é da autonomia das pessoas que depende a autonomia 
das instituições e dos projetos. 

Esse caminho em que se organiza um Grupo Articulador para criar o Conselho 
Escolar funda-se no princípio de que várias cabeças pensam melhor que uma.  Trata-se 
aqui de se superar desafios experimentados por escolas brasileiras que construíram 
seus projetos político-pedagógicos na dependência de um ou dois líderes. Quando 
esses se afastarem da liderança do projeto, provavelmente acontecerá o desmoro-
namento do mesmo. Por isso, o grupo de articuladores se constitui em uma raiz 
fundamental para afastar a possibilidade de criação de um conselho em que apenas 
uma ou duas pessoas assumem tudo. 

Construir o Grupo Articulador do Conselho Escolar implica lançar semente que 
se enraíza na alma dos envolvidos e, ao mesmo tempo, constrói uma tendência à 
superação da concepção política de Aristóteles. Para esse filósofo da antiguidade 
clássica:

Não é apenas necessário, mas também vantajoso que haja 
mando por um lado e obediência por outro; e todos os seres, 

desde o primeiro instante do nascimento, são, por assim 
dizer, marcados pela natureza, uns para comandar, outros 

para obedecer.
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Fundar o Conselho no processo em que a comunidade escolar e local conta com 
o envolvimento direto dos gestores implica caminhar para superação da construção 
clássica de que uns nasceram para comandar e outros para obedecer. Não é preciso 
mando nem obediência, mas consciência dos motivos implícitos e explícitos de um 
processo de criação do Conselho Escolar. 

Mas como iniciar a organização de um grupo de articuladores para criação e 
movimento do Conselho Escolar? Conforme explicitamos em diversos momentos 
deste caderno, compreendemos que é fundamental a participação direta dos gestores 
da unidade de ensino. No entanto, os gestores não são os únicos responsáveis pelo 
processo, mas devido ao lugar que ocupam na escola, possuem mais mobilidade para 
convidar pessoas e garantir espaços onde os encontros podem acontecer. 

Sugerimos aos gestores ou pessoas responsáveis pela organização do Grupo 
Articulador de criação e movimento do Conselho que considerem o pensamento es-
tratégico como uma referência na realização dessa atividade. Conforme o pensador 
francês Morin (2000, p. 90 – 91):

A estratégia [...] elabora um cenário de ação que examina as certezas 
e as incertezas da situação, as probabilidades, as improbabilidades. O 
cenário pode e deve ser modificado de acordo com as informações reco-
lhidas, os acasos, contratempos ou boas oportunidades encontradas ao 
longo do caminho. [...] Deve, em um momento, privilegiar a prudência, 
em outro, a audácia e, se possível, as duas ao mesmo tempo. [...] É na 
estratégia que se apresenta sempre de maneira singular, em função 
do contexto e em virtude do próprio desenvolvimento, o problema da 
dialógica entre fins e meios.  

É nessa relação dialógica entre fins e meios que o pensamento estratégico mani-
festa-se. Esse pensamento estratégico ou reflexivo se constitui em uma boa referência 
para quem assumiu para si a responsabilidade de construir este Grupo Articulador 
de criação do Conselho Escolar. É sempre bom lembrar que há uma forma de pen-
sar o processo de criação de um grupo diferente desse sugerido pelo pensamento 
estratégico.

Podemos denominar essa outra forma de pensar como pensamento linear. Trata-se 
de uma forma de pensar em que não se trabalha com as flexibilidades que o cotidiano 
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da escola exige. Nesse campo de pensamento, fins e meios não se articulam, pois 
objetiva-se um fim e não se considera as variações que acontecem durante o percurso 
de desenvolvimento do trabalho.

Além de se considerar o pensamento estratégico e linear como duas referências 
para se desenvolver o trabalho de construção do Grupo Articulador, é importante 
que se respeitem todas as pessoas envolvidas diretamente no processo de criação 
do Conselho Escolar. Esse respeito funda-se na compreensão de que não podemos 
entrar na interioridade das pessoas que compõem a comunidade escolar e local para 
realizar o movimento que cabe a cada uma delas, em sua singularidade, fazer. 

Não podemos prescrever nossas opiniões buscando manipular pessoas. Elas não 
são coisas e possuem o direito de se negar a participar do nosso movimento. Podemos 
até ficar com raiva, o que é uma manifestação humana, mas nunca manipulá-las ou 
querer realizar por elas o que só elas podem fazer. 

Providos da consciência de que constituir um Grupo Articulador para criação e 
movimento do Conselho Escolar na unidade de ensino é importante, podemos con-
siderar alguns procedimentos que colaboram com o diálogo entre as pessoas/profis-
sionais da comunidade escolar e local, objetivando instituir o Conselho Escolar. 

Assim, sugerimos que nesse momento de organização do Grupo Articulador para 
a criação e movimentação do Conselho Escolar, considerem dois passos: 

 Organização do grupo de articuladores do Conselho Escolar; 
 Estudo e pesquisa da comunidade escolar e local. 

Para efeito de uma melhor compreensão desses passos sugeridos, trataremos os 
tópicos separadamente. 

“O grupo de articuladores nasce com o objetivo de 
criar e movimentar o Conselho Escolar”
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a) Organização do Grupo Articulador do Conselho Escolar 

O Grupo Articulador nasce com o objetivo de criar e movimentar o Conselho 
Escolar. Ele vai existir na medida em que existam pessoas dispostas a assumir a res-
ponsabilidade de criar o Conselho. Portanto, são as pessoas de carne, osso, coração 
que se encontram nas unidades de ensino e na comunidade local que constituirão o 
Grupo Articulador do Conselho Escolar.

Essa concepção nos sugere que os primeiros movimentos de organização do 
Grupo Articulador implicam, necessariamente, buscar identificar quem são as pes-
soas da comunidade escolar e local que possuem sensibilidade e compreensão do 
processo e, ao mesmo tempo, são capazes de envolver outras pessoas na criação e 
movimentação do Conselho Escolar, assumindo para si a responsabilidade de tecer 
uma direção para a escola.

Sugerimos que o Grupo Articulador se preocupe com a criação (legislação, eleição e 
posse) e movimentação (continuidade) do Conselho Escolar, pois muitos conselhos são 
criados e após a posse os conselheiros não assumem para si a responsabilidade de en-
caminhar discussões, deliberar, executar e refletir coletivamente sobre suas atitudes.    

O envolvimento dos conselheiros tende a acontecer quando as pessoas da comu-
nidade escolar e local, envolvidas no processo de eleição do conselho, participam 
conscientemente dessa forma de organização política da comunidade escolar e local, 
procurando, enquanto público, o poder de pensar e decidir sobre a organização po-
lítica e pedagógica da escola, observando a legislação brasileira em vigor. 

Assim, é importante que os gestores ou pessoas que organizam o Grupo Articulador 
considerem os sujeitos que pensam e se envolvem com atividades de melhoria do processo 
de ensino e de aprendizado na unidade de ensino e compreendam que seus movimentos 
no interior da escola vinculam-se aos desafios que a comunidade local enfrenta.

Os organizadores do Grupo Articulador podem estabelecer outras referências 
para convidar as pessoas que constituirão o grupo, considerando possibilidades e 
limites do universo de pessoas da comunidade escolar e local. 

Criar referências para identificar pessoas com potencial para participar do gru-
po articulador se constitui em um momento importante do processo, uma vez que 
aumenta a possibilidade de termos pessoas envolvidas que assumam sua responsa-
bilidade social e o movimento em si.  A estratégia seguinte será envolver as pessoas 
identificadas com o processo de criação do Conselho Escolar. 
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Geralmente, convidamos as pessoas para participar de um movimento que 
julgamos importante. Mas aquilo que é importante para uma pessoa pode não ser 
para outra. Talvez, aqui resida uma máxima existencialista que diz: “o outro é meu 
inferno”. Essa proposição equilibra-se quando consideramos que, mesmo sendo meu 
inferno, eu não sou sozinho. Sou com o outro.

Esse movimento consciente e complexo nos faz perceber que o Conselho enraíza-se 
em pessoas, e que essas são diferentes entre si. Por isso, mais do que tentar convencer 
as pessoas convidadas para o grupo articulador, é importante que se crie um processo 
que as comova. Após esse primeiro momento para a criação do Conselho Escolar, 
com a instituição do grupo articulador, outras estratégias possíveis são o estudo e a 
pesquisa sobre a comunidade escolar e local. 

b) Estudo e pesquisa sobre a comunidade escolar e local

As estratégias a serem consideradas pelo Grupo Articulador da criação e movimen-
tação do Conselho Escolar se constituem em procedimentos para enraizar o Conselho 
Escolar em uma práxis transformadora. Compreende-se práxis, neste caderno, não 
apenas como uma relação entre teoria e prática, mas como uma atividade motivada 
por uma consciência dos motivos da ação. 

O estudo e a pesquisa sobre a comunidade escolar e local permitem um movimento 
consciente do Grupo Articulador. É importante que o grupo considere o estudo não 
como uma atitude reduzida de só se debruçar sobre textos escritos de autores que 
muitas vezes não conhecem a cidade, a comunidade ou a escola em que se atua, mas 
assuma essa dimensão procurando se aproximar de quatro aspectos fundamentais: i) 
o modo de ser e de viver dos educandos e educadores da escola em que se deseja cons-
truir o Conselho Escolar; ii) as práticas educativas no interior da escola; iii) a história 
da comunidade onde a maior parte dos educandos habita e, iv) estudar os cadernos 
produzidos pelo Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares da 
Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. 

Assim, sugerimos que organizem o estudo, por meio de estratégias como:
 Observação, registro e reflexão sobre o modo de ser e de viver das pessoas 

da comunidade escolar e local;
 Promoção de  encontros em que as pessoas falem sobre sua trajetória de vida;
 Diálogo  com a sociedade civil organizada e ONGs que participem de ativi-

dades da escola;
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 Encontro para ver e refletir sobre o conjunto de fotografias existente no arquivo 
da escola e das pessoas da comunidade, que registraram práticas e paisagens 
do bairro;

 Encontro para cozinhar e comer pratos típicos da comunidade, de forma que 
se sinta o gosto e, ao mesmo tempo, dialogue sobre como se faz, o que se usa 
e o que se sabe sobre esses pratos;

 Projeção de filmes que permitam ampliar a sensibilidade e a percepção 
do conjunto de pessoas do grupo articulador;

 Visita à universidade ou centro de estudos existente na cidade, para identificar 
os trabalhos de pesquisa que abordam aspectos da escola ou da comunidade 
na qual a maioria dos educandos e educadores habitam, para ler e discutir 
essas pesquisas;

 Participação na aula de alguns educadores, observando e registrando a prática 
dos mesmos, e em seguida entrevistá-los, para se aproximar do que eles pensam 
acerca de ensino, aprendizado, avaliação, planejamento e disciplina;

 Construção do perfil dos educandos e educadores, por meio dos registros 
existentes no arquivo da escola, como ficha do funcionário e ficha de matrícula 
dos estudantes;

 Procura por saber mais sobre as possibilidades e os limites de se instituir um 
processo de participação coletiva.

Essas estratégias sugeridas emergem da compreensão do estudo e da pesquisa, 
enquanto atitudes existenciais de querer saber mais sobre algo. No caso específico, o 
Grupo Articulador procura saber mais sobre as possibilidades e os limites de se instituir 
um processo de participação coletiva. Assim, estudar e pesquisar implica alimentar o 
entendimento do Grupo Articulador, quanto ao perfil e possibilidades das pessoas da 
comunidade escolar e local para criar e movimentar um Conselho Escolar.

O estudo e a pesquisa, enquanto veredas para criação do Conselho Escolar, tra-
zem consigo a concepção de que é preciso construir o processo cuidadosamente, 
combinando o estudo com a elaboração de caminhos práticos para enraizamento do 
Conselho. É importante se compreender que é na alma de cada indivíduo que ocor-
re, em primeira instância, o nascimento do Conselho Escolar.  Ele não nasce a partir 
de decretos, mas emerge das entranhas de seres viventes, da vontade de querer, no 
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sentido shopenhauriano10 e no sentido freudiano11 do desejo.
O estudo e a pesquisa constituem uma vereda que amplia a alma de quem dele 

participa, e esse é o caminho para se constituir um grupo com alma permanentemente 
inquieta e a escola deixar de ter um quadro de funcionários, para contar com um 
coletivo dirigente com consciência de si.

10  No sistema de Arthur Schopenhauer, a vontade se apresenta em todos 
os seres, figurando como fundamento de todo e qualquer movimento. A 
Vontade corresponde à Coisa-em-si; ela é o substrato último de toda rea-
lidade. Para esse pensador, a experiência humana interna também revela 
ao indivíduo que ele é um ser que se move a si mesmo, um ser ativo, cujo 
comportamento manifesto expressa diretamente sua vontade. 
11  Para Freud, o desejo é o que põe em movimento o aparelho psíquico e 
jamais é satisfeito porque sua origem e sustentação encontram-se na falta 
essencial que habita o ser humano. O desejo jamais será satisfeito, pois ele 
desdobra-se sempre em um novo desejo. Esse movimento faz o humano 
sofrer, mas também o impulsiona para buscar realização – ou satisfação 
parcial – no mundo objetivo ou na sua própria subjetividade (sonhos, artes, 
projetos utópicos, fé no absoluto, etc). 
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Como criar, cuidar 
e movimentar o 

Conselho Escolar ?

4 – Veredas para criação e movimentação 
do Conselho Escolar

O Conselho Escolar apresenta-se como uma 
estratégia política de organização dos di-
versos segmentos da comunidade escolar 

e local para elaborar e cuidar da execução do projeto 
de educação das escolas. Esse processo, construído 
no interior das escolas, vem se aperfeiçoando por 

meio da prática de gestão democrática vivenciada em 
diversas unidades da rede de ensino pública brasileira. 

Trata-se de um processo em que educadores, educandos e comunidade local, por 
meio da prática de pensar a prática, elaboram um conhecimento específico, fazendo 
emergir as possibilidades contidas em uma direção coletiva, organizada por meio 
de um Conselho Escolar, que incorpora o gestor em uma perspectiva de gestão com-
partilhada. 
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Os cuidados iniciais para se criar e movimentar um Conselho Escolar foram 
concebidos por meio de leituras e diálogos com inúmeros educadores, educandos, 
responsáveis por estudantes e secretários de educação municipais e estaduais de 
várias cidades e estados deste país continental. 

A criação e o movimento do Conselho Escolar, enquanto uma estratégia de or-
ganização política e educacional para efetivar o princípio constitucional da gestão 
democrática da educação pública, depende, em muitos aspectos, da consciência e 
envolvimento de cada participante e do modo como vai se conduzir o diálogo entre 
educadores, educandos e o gestor, e também do diálogo entre comunidade escolar 
e local. O fundamental é a mobilização de toda a comunidade escolar e local para 
discutir sobre o sentido e as possibilidades contidas nessa forma de organização 
política de gestão da escola.
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Esse movimento no interior das escolas se articula com os procedimentos das 
secretarias de educação municipal ou estadual, e com a forma como os sindicatos 
de educadores ou de funcionários da educação conduzem a luta pela gestão demo-
crática da escola pública.

Outra dimensão a ser considerada são as diretrizes emanadas pelo sistema 
municipal ou estadual de ensino, ou quando não houver, por iniciativa da própria 
comunidade escolar, baseando-se na Constituição Brasileira e Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação12.

Reconhecemos que as veredas percorridas pelos educandos e educadores brasi-
leiros não são os únicos caminhos para se criar e movimentar conselhos escolares, 
mas essas experiências produziram um conhecimento que buscamos compartilhar 
de forma organizada neste caderno, por meio das estratégias que passamos a apre-
sentar: 

12  Para um maior aprofundamento neste campo, consultar os cadernos de 
número 1 – Conselhos Escolares: Democratização da escola e construção 
da cidadania e, o caderno 5 – Conselho Escolar, gestão democrática da 
educação e escolha do diretor. Esses dois cadernos integram o material 
didático-pedagógico do Programa Nacional de Fortalecimento dos Con-
selhos Escolares. 

1 – Instituir o Grupo Articulador, comovendo e envolvendo as pessoas

Criação do Grupo Articulador
 O Grupo Articulador se constitui no primeiro passo dirigido para criação e 

movimentação do Conselho Escolar;
 Compete aos gestores ou, na ausência destes, às pessoas interessadas cons-

truir o Grupo Articulador. Busca-se, nesse processo, não convencer alguém 
de uma verdade, mas objetiva-se comover e envolver pessoas da comunidade 
escolar e local, com consciência e compromisso de criar uma forma de direção 
política e educacional diferente para a escola.

Procedimentos
 Convocar todas as pessoas da comunidade escolar e representantes da 

comunidade local para um encontro, cujos objetivos são: i) compartilhar a 
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ideia do Conselho Escolar e, ii) discutir a melhor forma de constituir o Grupo 
Articulador (quantidade, representatividade por segmento e forma de escolha 
desses representantes);

 Orientando-se pelas referências e deliberações da reunião, constituir o Grupo 
Articulador.

Cuidados
 Preocupar-se com a data e o horário, com o objetivo de garantir a participação 

do maior número de pessoas no encontro; 
 Convidar as pessoas de forma que elas compreendam que o encontro é para 

discutir a formação de um Grupo Articulador para criação e movimentação 
do Conselho Escolar; 

 Garantir espaço, som e uma condição em que as pessoas se sintam bem aco-
lhidas para essa discussão;

 Expor um diagnóstico da situação em que a escola e o município se encontram, 
articulando, com esse diagnóstico, os motivos que justificam a necessidade de 
criação e movimentação do Conselho Escolar como estratégia de gestão da coisa 
pública, pelo público que se encontra envolvido no cotidiano da escola;

 Pensar com todos os presentes as melhores possibilidades de envolvimento 
de todas as pessoas da comunidade escolar e local no processo de criação do 
Conselho Escolar.

2  – Organização do processo de criação do Conselho Escolar pelo Grupo Articulador 

Procedimentos do Grupo Articulador
 Pesquisar o modo de ser e de viver da comunidade escolar e local; 
 Estudar os cadernos produzidos pelo Programa Nacional de Fortalecimento 

dos Conselhos Escolares, além de identificar outras fontes de estudo; 
 Realizar encontros por segmentos para construir um diagnóstico da escola na 

ótica de cada um deles, a partir de três perguntas: o que está bem na escola? 
O que precisamos melhorar? Como melhorar e a quem compete? Escolher, 
nesse encontro, um ou dois representantes do segmento, para sistematizar o 
diagnóstico; 
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 Procurar articular os movimentos de criação do Conselho Escolar que acontecem 
no interior da escola com os movimentos de discussão e implementação da 
gestão democrática encaminhados pela Secretaria de Educação a que a escola 
pertence. 

Cuidados
 Organizar os encontros por segmentos, a partir de um planejamento que 

considere especificidades como o melhor dia, horário e local. É importante 
que se mobilize cada segmento a partir de suas necessidades específicas, pro-
curando estabelecer a relação entre o que o segmento precisa e a importância 
de se organizar com outros segmentos em um Conselho Escolar, construindo, 
assim, uma totalidade na escola;

 Utilizar uma linguagem adequada para cada segmento, de forma que o mes-
mo produza e se aproprie conscientemente dos resultados do diagnóstico que 
construiu a partir de uma discussão coletiva com seus pares;

 Incluir, nas discussões por segmentos, estudantes de todos os níveis, inclusive 
os da educação infantil quando for o caso, procurando estratégias e linguagens 
que os incluam;

 Preocupar-se em identificar, nas reuniões por segmento, as pessoas que des-
pertam como lideranças, demonstram interesse e possuem consciência da 
necessidade de criação e movimentação do Conselho Escolar; 

 Ao fim de cada encontro do segmento, escolher uma pessoa para relatar, na 
assembleia geral, os resultados da discussão.

3  – Assembleia geral para compartilhar os resultados dos encontros por segmen-
to, definir as diretrizes da eleição para o Conselho Escolar e escolher os membros 
da Comissão Eleitoral 

Procedimentos do Grupo Articulador
 Convocar, organizar e dirigir a assembleia geral da escola, com os seguintes 

objetivos: compartilhar os resultados dos encontros por segmentos; refletir 
sobre o papel do Conselho Escolar, com base nos estudos e pesquisas realizadas 
pelo Grupo Articulador ; socializar o diagnóstico da escola construído pelos 
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diversos segmentos; definir as diretrizes da eleição para o Conselho Escolar 
e escolher os membros da Comissão Eleitoral. 

Cuidados
 Realizar um encontro com os relatores dos segmentos antes da assembleia 

geral, para sistematizar as apresentações dos diagnósticos, de forma que a ótica 
de cada segmento quanto ao pedagógico e ao político da escola seja apresen-
tada de forma objetiva e clara para todos os membros da assembleia; 

 Compreender que a assembleia geral é o último momento de participação 
do Grupo Articulador, iniciando-se, a partir da assembleia, o trabalho da 
Comissão Eleitoral;

 Garantir, na assembleia geral, como uma das diretrizes da eleição, que o Con-
selho Escolar será composto pelo gestor da escola, como membro nato, e por 
representantes dos segmentos: pais, estudantes, professores, funcionários e re-
presentante da comunidade local, se for o caso, todos eleitos por seus pares; 

 Procurar definir, na assembleia geral, um cronograma para realização da eleição 
dos membros do Conselho Escolar, definindo desde o período da inscrição 
dos candidatos até o dia da posse dos conselheiros eleitos; 

 Preocupar-se em garantir que a Comissão Eleitoral seja constituída por repre-
sentantes de todos os segmentos da comunidade escolar e local.

4  – Organização das eleições pela Comissão Eleitoral do Conselho Escolar 

Procedimentos da Comissão Eleitoral 
 Estudar os documentos que legitimam o processo eleitoral dos Conselhos 

Escolares, como leis, decretos, pareceres, regulamentos e editais próprios da 
rede de ensino a que a escola se vincula, e as leis que tratam da gestão demo-
crática da educação brasileira; 

 Elaborar normas eleitorais próprias, observando a Constituição Brasileira, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; as diretrizes para eleição do 
Conselho Escolar elaboradas pelo rede/sistema de ensino, e o cronograma 
aprovado na assembleia geral da escola;

 Fixar edital de convocação das eleições para conselheiros escolares, promo-
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vendo uma ampla divulgação dos documentos norteadores do processo 
eleitoral; 

 Promover discussões, por segmento e por turno, sobre a legislação que regu-
lamenta as eleições para o Conselho Escolar, focando a exposição nas atribui-
ções e responsabilidades do conselheiro escolar, fomentando a organização 
de pessoas para se candidatarem;

 Inscrever e homologar as candidaturas para concorrer nas eleições;
 Organizar o espaço e o material necessário para a eleição;
 Divulgar o resultado final da eleição, com o anúncio dos conselheiros eleitos.  

Cuidados
 Promover movimentos que convidem as pessoas da comunidade escolar e 

local para participar da eleição de seus representantes;
 Na primeira reunião do Conselho Escolar, deve-se decidir quem, dentre os 

seus membros, será o presidente do Conselho Escolar; 
 É importante que a Comissão Eleitoral cuide da memória histórica da esco-

la, registrando todo o processo vivenciado na criação do Conselho Escolar, 
por meio de fotografias, filmagem e gravação de depoimentos dos sujeitos 
envolvidos na eleição e que, na medida do possível, escreva um artigo sobre 
como aconteceu a eleição para o Conselho Escolar;

 Após o resultado final, a Comissão Eleitoral e os membros que atuaram no 
Grupo Articulador no início do processo podem marcar uma reunião com os 
conselheiros eleitos para avaliar o processo vivenciado pela escola, procurando 
extrair as grandes lições apreendidas;

 Considerar a importância de garantir aos conselheiros eleitos a memória das 
ações realizadas; os saberes da experiência feita; e as ações que estão sendo 
promovidas pelo Conselho Escolar. Existem algumas cidades brasileiras, como 
Vila Velha/ES, que prevêem, em sua legislação, a renovação de apenas 50% 
dos membros de cada segmento do Conselho Escolar a cada eleição, com o 
objetivo de garantir a memória das ações realizadas e em andamento.

Essas estratégias que apresentamos se constituem em uma referência construída a par-
tir das narrativas e práticas de diversas pessoas da comunidade escolar e local das escolas 
públicas brasileiras, que se organizam democraticamente em conselhos escolares. 
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As estratégias apresentadas não constituem a única forma de se criar e movimentar 
Conselho Escolar. Ao contrário, o que apresentamos é apenas uma demonstração de 
que as pessoas da comunidade escolar e local são capazes de criar e caminhar por 
veredas que permitem à escola pública brasileira se dirigir cada vez mais para uma 
prática cotidiana de gestão do público de forma democrática e participativa. 

5 – Reflexões sobre a relação entre Conselho Escolar e Unidade 
Executora 

Essas estratégias para criação do Conselho Escolar nos remetem a uma reflexão13 
sobre a relação entre Conselho Escolar e Unidade Executora. Compreender essa re-
lação é fundamental para que se garanta a autonomia da escola e sua centralidade 
no Projeto Político-Pedagógico. Organizamos essa reflexão em três itens: a) aspectos 
do Conselho Escolar; b) aspectos da Unidade Executora e, c) a relação entre Conselho 
Escolar e Unidade Executora.

a) Aspectos do Conselho Escolar

O Conselho Escolar, inserido na estrutura de poder da escola, não atua complemen-
tarmente, nem é dotado de personalidade jurídica independente, mas se constitui na 
forma de organização política da comunidade escolar e local, para exercer, enquanto 
público, o poder de pensar e decidir sobre a organização política e pedagógica da 
escola, observando a legislação brasileira em vigor. 

Um dos princípios legais para definição das normas da gestão democrática do 
ensino público estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDB é a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares.

Por sua vez, o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 10.172/2001, 
prescreve que:

No âmbito da Educação Infantil, um dos objetivos e metas é:
16. Implantar conselhos escolares e outras formas de participação da comunidade 

escolar e local na melhoria do funcionamento das instituições de educação infantil e 
no enriquecimento das oportunidades educativas e dos recursos pedagógicos.

13  Compreendemos reflexão enquanto um movimento em que o sujeito, 
voltando-se sobre si, descobre-se e busca não mais conhecer, mas conhecer-
se; não apenas pensar, mas pensar-se.   
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No âmbito do Ensino Fundamental, um dos objetivos e metas é:
9. Promover a participação da comunidade na gestão das escolas, universalizan-

do, em dois anos, a instituição de conselhos escolares ou órgãos equivalentes.
 
No âmbito do Ensino Médio, um dos objetivos e metas é:
13. Criar mecanismos, como conselhos ou equivalentes, para incentivar a 

participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das condições 
de funcionamento das escolas.

Conforme prescrição do Plano Nacional de Educação, um dos critérios para quali-
ficar os processos de ensino e de aprendizagem na educação básica é a participação da 
comunidade escolar e local na gestão do Projeto Político–Pedagógico da escola pública. 
Essa participação é sinalizada sob a forma de Conselho Escolar ou equivalente.

O Decreto nº. 6.094, de 24 de abril de 2007, que dispõe sobre a implementação 
do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em 
regime de colaboração com municípios, Distrito Federal e estados, e a participação 
das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica 
e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação 
básica, também sugere que os conselhos escolares  se constituam em uma estratégia 
de gestão democrática, que pode contribuir monitorando as políticas propostas pelo 
governo, pois seu Artigo 2º ressalta que:

Art. 2º A participação da União no Compromisso será pautada pela re-
alização direta, quando couber, ou, nos demais casos, pelo incentivo e apoio 
à implementação, por municípios, Distrito Federal, estados e respectivos 
sistemas de ensino, das seguintes diretrizes:

XXII – promover a gestão participativa na rede de ensino;

XXV – fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias 
dos educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manuten-
ção da escola e pelo monitoramento das ações e consecução das metas do 
compromisso.
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Esse conjunto de dispositivos legais nos permite compreender que uma das prin-
cipais atribuições dos conselhos escolares  é elaborar, acompanhar e avaliar o Projeto 
Político-Pedagógico  da escola, garantindo o envolvimento de toda a comunidade 
escolar e local, e ainda a coerência com os objetivos da escola, que devem ser fun-
damentados em uma educação de qualidade social e emancipadora, podendo ser 
destacadas as seguintes funções14:

14  Essas atribuições se encontram elaboradas no caderno 1, p. 23-24.


