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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 Articulação e Fortalecimento Institucional dos Siste-

mas de Ensino do Departamento de Articulação e Desenvolvimento dos Siste-

mas de Ensino, vem desenvolvendo ações no sentido de implementar o Pro-

grama Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.

Esse Programa atuará em regime de colaboração com os sistemas de ensi-

no, visando fomentar a implantação e o fortalecimento de Conselhos Escola-

res nas escolas públicas de educação básica.

O Programa conta com a participação de organismos nacionais e internacio-

nais em um Grupo de Trabalho constituído para discutir, analisar e propor

medidas para sua implementação.

 Participam do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares:

� Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed)

� União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)
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� 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 material instrucional do Programa é composto de um caderno instrucional

denominado Conselhos Escolares: Uma estratégia de gestão democrática da educa-

ção pública, que é destinado aos dirigentes e técnicos das secretarias munici-

pais e estaduais de educação, e seis cadernos instrucionais destinados aos con-

selheiros escolares, sendo:

� Caderno 1 – Conselhos Escolares: Democratização da escola e constru-

ção 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 estudante e da comunidade

� Caderno 4 – Conselho Escolar e o aproveitamento significativo do tempo

pedagógico

� Caderno 5 – Conselho Escolar, gestão democrática da educação e esco-

lha do diretor

� Caderno de Consulta – Indicadores da Qualidade na Educação.

Este é um dos cadernos instrucionais, e pretende, assim como os demais,

servir de subsídio às secretarias estaduais e municipais de educação na reali-

zação de capacitações de conselheiros escolares, seja por meio de cursos

presenciais ou a 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 instrucional não deve ser entendido como um modelo que o

Ministério da Educação 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
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o tema; muito pelo contrário, pretende-se dar início ao debate sobre essa ques-

tão, principalmente tendo como foco o importante papel do Conselho Escolar.

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 edu-

cação ofertada para todos.

Ministério da Educação
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Introdução

Este caderno integra o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conse-

lhos Escolares e tem como objetivo contribuir para que o Conselho Escolar

possa atuar como instrumento de gestão democrática colegiada, especialmen-

te no acompanhamento responsável da prática educativa que se desenvol-

ve na escola.

Para que o Conselho Escolar possa construir uma ação consciente, ativa e

relevante no acompanhamento da prática educativa, e nela, especialmente, da

aprendizagem do estudante, torna-se necessário refletir e encaminhar algu-

mas questões:

Qual a principal função do

Conselho Escolar?

Como lidar com as diferenças

que marcam os sujeitos que

participam do processo

educativo?

Que qualidade é própria

de uma educação

emancipadora? Que dimensões e

aspectos podem

ser parâmetros

para esse

acompanhamento?

Na prática educativa,

quem ensina e quem

aprende?

Como tornar

transparente as

ações da escola?

Como garantir a unidade da

prática social da educação?

O que avaliar na prática

educativa?
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Essas questões provocam oito reflexões que aqui são propostas:

1) Tentando encaminhar a questão Qual a principal função do Conselho Esco-

lar? destaca-se a necessidade da existência de espaços de participação no in-

terior da escola, para que os segmentos escolares possam exercitar a prática

democrática. Dentre esses espaços, o Conselho Escolar se destaca, dado que

sua participação está ligada, prioritariamente, à essência do trabalho escolar,

isto é, ao desenvolvimento da prática educativa, em que o processo ensino-

aprendizagem é sua focalização principal, sua tarefa mais importante. Nesse

sentido, sua função é, fundamentalmente, político-pedagógica.

2) Sabe-se que no interior do processo educativo existem sujeitos que pos-

suem necessidades e potencialidades diferentes. Então, como lidar como as dife-

renças que marcam esses sujeitos, garantindo espaço para seu pleno desenvolvimento,

tanto no sentido pessoal quanto no social? A reflexão apresentada indica a neces-

sidade da incorporação do sentido de pluralidade nas relações sociais da es-

cola, em que o respeito às diferenças marca o processo educativo.

3) Dada a fragmentação do trabalho escolar, surge a questão: Como garantir

a unidade da prática escolar? Essa unidade exige, primeiro, o conhecimento de

todo o trabalho que se desenvolve na escola, em suas especificidades e na

relação que existe entre essas partes. Nessa tarefa, o projeto político-pedagó-

gico surge como um instrumento eficaz para a garantia dessa unidade. A par-

tir dele, o Conselho Escolar, pode acompanhar todo o processo, auxiliando na

melhoria da qualidade da educação.

4) Como o termo qualidade possui conotações diferenciadas nos diversos

campos sociais (econômico, político e cultural), cabe refletir sobre o sentido

de qualidade mais adequado à educação. Verifica-se que, nos últimos anos, a

qualidade da educação tem sido palco de diferentes perspectivas, com espe-

cial destaque para dois deles: o sentido de qualidade mercantil, baseado na
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lógica econômica e empresarial e o sentido de qualidade socialmente

referenciada, cuja lógica tenta compreender a relevância social da construção

dos conhecimentos, na escola. Ambos têm seguidores e objetivam tipos de

educação diferenciados. Resta compreender cada um desses significados e

identificar: Qual o sentido mais adequado a uma educação emancipadora?

5) Assim como na questão da qualidade (e até decorrente da opção adota-

da nesta), o processo de ensino-aprendizagem não é compreendido sempre

da mesma forma. Há os que entendem que, nesse processo, o professor ensina

e o aluno aprende, num mero mecanismo de transmissão de conteúdos. Há,

de outro lado, aqueles que o compreendem como um processo de sentido duplo,

em que todos aprendem e todos ensinam, na construção do conhecimento cole-

tivo. O Conselho Escolar precisa refletir sobre essas posturas no seu trabalho e

saber identificar: Na prática educativa, quem ensina e quem aprende?

6) Ocorre que o sentido de qualidade dado à educação nos últimos tempos

tende a identificar a educação como mercadoria e, nessa ótica, a qualidade

trabalhada, muitas vezes, se confunde com a qualidade produtivista, medida

apenas por resultados quantitativos, deixando de lado todo o processo pelo

qual os sujeitos passaram, desconsiderando o crescimento relativo de cada

um. Com isso, o “produto” da educação, quase sempre apresentado pelas notas

escolares, torna-se o foco privilegiado das avaliações. A reflexão aqui propos-

ta tenta resgatar a importância do processo educativo como um todo, gerando

uma dimensão de avaliação mais completa e mais próxima do que realmente

ocorre na escola. Então: O que avaliar na prática educativa?

7) Já que a função principal do Conselho Escolar é o acompanhamento

responsável da prática educativa que se desenvolve na escola, cabe refletir,

também, sobre as dimensões e os aspectos que necessitam ser avaliados, ao

se construir uma escola cidadã e de qualidade. De forma global, percebe-se

que não basta avaliar o desempenho do aluno de forma solta, isto é,
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descontextualizada. Assim, propõe-se refletir sobre: Que dimensões e aspectos

podem ser parâmetros para esse acompanhamento? Deve-se, assim, identificar

outros aspectos a serem contemplados na avaliação, tais como: o contexto

social no qual a escola está inserida; as condições da escola para uma apren-

dizagem relevante; os mecanismos utilizados na gestão democrática da es-

cola; a atuação do professor no processo educativo; e, finalmente, o desem-

penho escolar dos estudantes.

8) Para encaminhar a reflexão: Como tornar transparente as ações da escola? é

preciso entender que a escola é um equipamento social público, portanto, ne-

cessita ser transparente em suas ações. Nesse sentido, o Conselho Escolar, no

desenvolvimento de suas ações, sempre de forma co-responsável e parceiro

da direção da escola, terá coletado e analisado uma grande quantidade de

dados e informações sobre o processo educativo escolar. Essa análise certa-

mente indicará ações que necessitam ser desenvolvidas e, com isso, estará

contribuindo decisivamente para a construção de uma educação emancipadora

para toda a sociedade.
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Parte I

Recuperando conceitos do Caderno 1

Antes de iniciar as reflexões próprias do presente Caderno é impor-

tante rever, sinteticamente, conceitos básicos apresentados no Ca-

derno 1, que servem de base para as considerações mais tarde

apresentadas.

Assim, no caderno anterior viu-se que:

1)Nosso país possui profundas desigualdades econômicas, culturais e po-

líticas que não podem ser aceitas passivamente por seus cidadãos e que re-

querem políticas públicas voltadas para a redução dessas enormes diferenças.

2)Depois de passar por um longo regime político de exceção, a cidadania

brasileira está aprendendo a valorizar e a praticar a democracia reconquistada.

3)É preciso desenvolver – a cada dia, em todos os dias e em todos os espa-

ços – a democracia participativa, na qual os cidadãos lutam pela manutenção

dos direitos adquiridos e pela ampliação de novos direitos, sem deixar de

cumprir seus deveres constitucionais.

4)A escola é um espaço fundamental para o desenvolvimento da democra-

cia participativa, pois favorece o exercício da cidadania consciente e compro-

metida com os interesses da maior parte da sociedade.

5)A gestão democrática, prática prevista na Constituição Federal, na Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Plano Nacional de Educação,

é uma forma de exercitar a democracia participativa, podendo contribuir para

a própria democratização da sociedade.

6)A gestão democrática na escola torna-se um processo de construção de

uma cidadania emancipadora, que requer autonomia, participação, transpa-

rência e respeito à pluralidade.
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7) O Conselho Escolar, entre outros mecanismos, tem papel decisivo na

gestão democrática da escola, se for utilizado como instrumento comprometi-

do com a construção de uma escola cidadã.

8) O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, es-

tratégia inserida numa política pública mais ampla de democratização da edu-

cação, visa estimular a criação e/ou a consolidação dos Conselhos Escolares e

entidades equivalentes, substituindo concepções meramente burocráticas e

formais de gestão escolar.

9) Os Conselhos Escolares são órgãos colegiados que representam as comu-

nidades escolar e local, atuando em sintonia com a administração da escola e

definindo caminhos para tomar decisões administrativas, financeiras e políti-

co-pedagógicas condizentes com as necessidades e potencialidades da escola.

10) A composição, funções, responsabilidades e funcionamento dos Con-

selhos Escolares devem ser estabelecidos pelos sistemas de ensino e pela pró-

pria escola, a partir de sua realidade concreta e garantindo sua natureza es-

sencialmente político-educativa.

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola
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Depois de um longo período de regime militar
de exceção, estamos reaprendendo a praticar a
democracia. É preciso ampliar a democracia
representativa reconquistada com a partici-
pação ativa da sociedade nos diversos espaços
sociais – a democracia participativa. A escola é
um desses espaços. A gestão escolar democráti-
ca é uma forma de democracia participativa que
favorece o exercício da cidadania consciente e
comprometida com os interesses da maior parte
da sociedade. O Conselho Escolar é um órgão
colegiado, no qual participam a comunidade
escolar e a comunidade local. O Conselho Esco-
lar, em sintonia com a administração da escola,
visa tomar decisões coletivas nas áreas admi-
nistrativa, financeira e político-pedagógica.

Recuperando conceitos do caderno 1
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Chegando ao específico deste Caderno, a primeira pergunta que surge é:

Qual a principal função do

Conselho Escolar?

Parte II

A função político-pedagógica do

Conselho Escolar

Para que haja uma gestão democrática

na escola é fundamental a existência

de espaços propícios para que novas

relações sociais entre os diversos segmentos

escolares possam acontecer. Inclusive, para

Bobbio (2000), “quando se quer saber se hou-

ve um desenvolvimento da democracia num

dado país, o certo é procurar saber se aumen-

tou não o número dos que têm direito de par-

ticipar das decisões que lhes dizem respeito,

mas os espaços nos quais podem exercer esse
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POLÍTICO-PEDPOLÍTICO-PEDPOLÍTICO-PEDPOLÍTICO-PEDPOLÍTICO-PEDAAAAAGÓGICOGÓGICOGÓGICOGÓGICOGÓGICO

A função político-pedagógica do conselho escolar

direito”. Assim, o Conselho Escolar constitui um desses espaços, juntamente

com o Conselho de Classe, o Grêmio Estudantil, a Associação de Pais e Mes-

tres, entre tantos outros possíveis.

Ocorre que o Conselho Escolar possui uma característica própria que lhe dá

dimensão fundamental: ele se constitui uma forma colegiada da gestão demo-

crática. Assim, a gestão deixa de ser o exercício de uma só pessoa e passa a ser

uma gestão colegiada, na qual os segmentos escolares e a comunidade local se

congregam para, juntos, construírem uma educação de qualidade e socialmen-

te relevante. Com isso, divide-se o poder e as conseqüentes responsabilidades.

Nesse contexto, o papel do Conselho Escolar é o de ser o órgão consultivo,

deliberativo e de mobilização mais importante do processo de gestão democrática,

não como instrumento de controle externo, como eventualmente ocorre, mas como

um parceiro de todas as atividades que se desenvolvem no interior da escola.

Sua participação, nesse processo, precisa estar ligada, prioritariamente, à

essência do trabalho escolar. Assim, acompanhar o desenvolvimento da prá-

tica educativa, do processo ensino-aprendizagem, é sua focalização principal,

isto é, sua tarefa mais importante.

Dessa forma, a função político-pedagógica do Conselho Escolar se expres-

sa no “olhar” comprometido que desenvolve durante todo o processo educa-

cional, tendo como foco privilegiado a aprendizagem, qual seja: no planeja-

mento, na implementação e na avaliação das ações da escola.

ImplementaçãoImplementaçãoImplementaçãoImplementaçãoImplementação

PlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamento AAAAAvvvvvaliaçãoaliaçãoaliaçãoaliaçãoaliação
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Nesse acompanhamento co-responsável, o Conselho Escolar participa da

elaboração do projeto político-pedagógico e acompanha o desenrolar das ações

da escola, num processo permanente de acompanhamento e avaliação.

Esses momentos de avaliação servem como diagnóstico, ou seja, como apre-

sentação da realidade que, por sua vez, indica quais aspectos podem ser man-

tidos, quais os que devem ser revistos na prática cotidiana da escola e quais

novos procedimentos precisam ser propostos.

Tudo isso, contudo, não se afirma como um fim em si mesmo. Toda essa

postura de acompanhamento tem uma finalidade maior: a construção de uma

educação democrática e emancipadora.

Com esse propósito, a primeira atividade que o Conselho Escolar traz para

si é a de discutir e definir o tipo de educação a ser desenvolvido na escola,

para torná-la uma prática democrática comprometida com a qualidade

socialmente referenciada.

Assim, a pergunta que o Conselho Escolar pode fazer é:

Queremos que nossa escola desenvolva uma
educação que mantenha a realidade em que
vivemos ou uma educação que contribua para
a transformação dessa mesma realidade?

Pode-se imaginar, pela opção escolhida, ao menos dois tipos de educação

e, portanto, de processos de ensino-aprendizagem diferentes. Se a opção esco-

lhida pela escola for pela manutenção da realidade, a educação voltada ape-

nas para o conteúdo, onde o aspecto técnico é o mais enfatizado, será a que

mais se enquadra nessa finalidade. Se, no entanto, a opção da escola for a de

ser instrumento para a transformação da realidade, a educação emancipadora

– por ter caráter político-pedagógica – é a que pode vir a ser mediadora dessas

mudanças sociais.

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola




