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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



12

Introdução

A cultura e o saber da comunidade fazem parte da vida do estudante a

ponto de constituírem a educação com a qual ele chega à escola.

As crianças, os adolescentes e os jovens formam-se na comunidade. Nela

produzem e desenvolvem hábitos, atitudes, sentidos, conhecimentos, destre-

zas e competências. Essa educação fez com que eles sejam quem são. Eles che-

gam à escola com a educação vivenciada na família e na comunidade. O seu

saber e patrimônio cultural não podem ser desrespeitados, nem devem ser

apenas o ponto de partida para a educação escolar. Seu saber e patrimônio

cultural devem fazer parte do processo da formação escolar.

Nesse processo, o Conselho Escolar pode dar uma importante contribui-

ção ao cumprir sua função de instância de democratização da educação e de

construção da cidadania (Caderno 1); é fundamental que ele acompanhe a

aprendizagem das crianças, adolescentes e jovens na escola (Caderno 2). O pro-

cesso de aprendizagem fica muito prejudicado se no trabalho pedagógico da

sala de aula não se leva em conta, não se respeita, não se trabalha e não se

valoriza o conhecimento do estudante e a cultura de sua comunidade (este

Caderno 3). Para tanto é fundamental que o Conselho zele pelo uso significati-

vo do tempo pedagógico na escola (Caderno 4) e participe da gestão democrá-

tica da instituição escolar (Caderno 5). No cumprimento desse seu papel de

acompanhar e apoiar, avaliar, fiscalizar e decidir são sugeridos indicadores

de qualidade para sua orientação (Caderno de consulta).

O que vamos encontrar neste caderno?

Neste caderno vamos refletir sobre a importância da presença do saber e

da cultura do estudante no processo didático-pedagógico da escola. Vamos,

também, refletir sobre a negação da educação para o cidadão, quando seu

saber e sua cultura não são reconhecidos e levados em consideração.

O Conselho Escolar, que reúne todos os segmentos da escola e representan-
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A cultura, o saber e o patrimônio cultural
 da comunidade são parte integrante

e indispensável do currículo de uma escola
 que contribui para a formação humana

das crianças, adolescentes e jovens.

tes da comunidade local, é o órgão privilegiado para garantir a valorização e a

integração do saber do estudante e do patrimônio cultural da comunidade na

prática educativa escolar. A vigilância crítica, o acompanhamento e o apoio para

que isso ocorra é uma das atribuições mais importantes do Conselho Escolar.

O Caderno divide-se em três partes: a) a formação humana e os desafios a

superar no âmbito da escola; b) a pedagogia da emancipação na escola; c) o
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encontro dos saberes. Cada uma das três partes conclui com uma história re-

lacionada ao tema.

Na primeira, abordamos o processo de educação como a produção históri-

ca da existência humana. O respeito é a base para a socialização cultural. Fun-

dado no respeito ao saber e à cultura do estudante, o educador cultiva as dife-

renças, criando oportunidades para expandir os conhecimentos, ampliar a

convivência e a sensibilidade na formação do estudante. Para educar é funda-

mental respeitar e acolher características e ritmos diferentes dos estudantes.

Apontamos conseqüências do não-respeito e da não-valorização do saber do

estudante. A prática educativa que não respeita o conhecimento e a cultura do

estudante leva a práticas da pedagogia da exclusão. Identificamos alguns de-

safios para a superação de práticas que levam à exclusão. Essas práticas mere-

cem a vigilância do Conselho para sua superação no cotidiano escolar.

Na segunda parte, apresentamos elementos de uma prática educativa in-

clusiva, contribuindo no processo de emancipação das pessoas. Nesse proces-

so, o respeito e o cultivo das diferenças é fundamental, porque oportuniza e

garante acesso a todos no sentido de possibilitar que as diferentes habilidades

sejam apoiadas e desenvolvidas e as diferentes formas de pensar sejam res-

peitadas e desenvolvidas. Exemplificamos esse processo com a forma de tra-

balhar o conhecimento na prática educativa escolar. Nessa parte, encontram-

se elementos que merecem acompanhamento e apoio do Conselho para sua

implementação e ampliação.

Na última parte constam elementos que demonstram a importância da valo-

rização e da integração do saber do estudante e da cultura da comunidade e

indicam-se pistas para o encontro desse saber e da cultura com o saber e a cul-

tura escolar. O encontro dos saberes ocorre na relação entre o que se ensina e o

que o estudante já sabe. Esse encontro de saberes ocorre no respeito mútuo e no

confronto da diversidade. Respeitando os saberes diferentes, construídos nas

diversas relações sociais, e confrontando-os, ampliam-se os saberes.
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Parte I

A escola, o Conselho Escolar e o

processo de formação humana

O Conselho Escolar e a formação humana na escola.
Os desafios a superar na prática escolar

1.1 O processo de formação humana: contribuição da escola

O Conselho Escolar é o espaço que todos os segmentos da comunida-

 de escolar e da comunidade local têm para discutir e encaminhar

ações que assegurem as condições necessárias à aprendizagem na

escola, para que as crianças, adolescentes e jovens possam ser cidadãos que

participam plenamente da vida social. A escola é a instituição especializada

da sociedade para oferecer oportunidades educacionais que garantam a edu-

cação básica de qualidade para todos. A prática educativa escolar tem a fun-

ção de contribuir para que cada um dos estudantes:

� amplie seu conhecimento e a capacidade de descobrir, criar, questionar,

criticar e transformar a realidade;

� amplie sua capacidade de viver, de se alegrar e de trabalhar com os ou-

tros, na co-responsabilidade sociopolítica e cidadã; e

� torne maior sua sensibilidade para encontrar sentido na realidade, nas

relações e nas coisas, contribuindo para a construção de uma nova socia-

bilidade humana, fundada em relações sociais de colaboração, co-res-

ponsabilidade e solidariedade.
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Por que o respeito e o cultivo da

diferença são fundamentais para

a educação das pessoas?

Para que a escola ofereça essa contri-

buição é preciso respeitar a história

de vida das crianças, seu conhecimen-

to, sua sensibilidade, seus valores, produzidos

na convivência cotidiana na sua comunidade.

A criança não é um recipiente no qual se des-

pejam coisas. A criança é um sujeito, ela pro-

duz conhecimento, ela constrói a sua fala.

Cada um expressa o que pensa de acordo com

o seu jeito. Se aprender fosse imitar ou repe-

tir o que é ensinado, falaríamos todos do

mesmo jeito, nossas risadas seriam iguais,

nosso jeito de caminhar, de olhar e sorrir se-

riam iguais. Cada pessoa é diferente. É na

diferença que está a originalidade, o sentido

e a riqueza de ser gente.

A escola, o Conselho Escolar e o processo de formação humana
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A singularidade de cada pessoa é facilmente percebida se olharmos a fisionomia

das pessoas. Os sorrisos, os olhares, as expressões nas fisionomias das pessoas

são muito diferentes. A fisionomia de uma criança, de um adolescente, de um

homem ou de uma mulher é um rosto e nenhum rosto é igual ao outro. Não

somos diferentes apenas nas expressões faciais, no jeito de falar e de ser, mas até

nossos rostos e corpos são muito diferentes uns dos outros. O comportamento

das pessoas não é predeterminado inatamente. As pessoas, quando agem no seu

dia-a-dia, não se repetem. São originais, diferentes. Por isso se diz que as pessoas

são educadas e os animais são treinados, adestrados ou domesticados.

EDUCAÇÃO É O PROCESSO
DE EMANCIPAÇÃO HUMANA

Para treinar ou domesticar ensina-se e impõe-se o que se quer. Treina-se o

animal até que ele faça o que se deseja. Trata-se de adaptar, adequar ou inte-

grar o outro a um padrão ou objetivo. A formação de uma criança não cabe

dentro da adaptação ou do treinamento. É preciso criar condições para edu-

car as pessoas. A educação é a formação humana que transcende o que pode

Educar

é totalmente diferente de treinar, domesticar,
adaptar, moldar, adequar, integrar.

Educar

não é enquadrar, incutir um padrão ou modelo,
mas é formar pessoas autônomas, sujeitos livres e

responsáveis.

Conselho Escolar e o respeito e a valorização do saber e da cultura do estudante e da comunidade
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O comportamento das pessoas não é predeterminado
 inatamente. As pessoas, quando agem no seu

dia-a-dia, não se repetem. São originais, diferentes.

ser obtido por treinamento ou domesticação ou adaptação. Para educar, os

meios, os procedimentos e as oportunidades de aprender são diferentes da-

queles usados para treinar. A escola não existe para treinar ou adaptar as crian-

ças. A função da escola é garantir educação aos estudantes, contribuindo para

que se tornem sujeitos, isto é, autores e senhores de suas vidas. Isso significa

criar oportunidades para que eles decidam, pensem, tornem-se livres e res-

ponsáveis, autônomos, emancipados.

A escola, o Conselho Escolar e o processo de formação humana
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Como construir a emancipação

numa sociedade de exclusão?

Para que as crianças se tornem autôno-

mas, livres, responsáveis e emancipa-

das, elas precisam se apropriar ou

incorporar a cultura da comunidade onde vi-

vem e, ao mesmo tempo, desenvolver condi-

ções pessoais e subjetivas para intervir origi-

nalmente no mundo, na construção da histó-

ria, na melhoria das condições de vida.

A existência humana é historicamente pro-

duzida, isto é, nós somos produto das relações

vividas. Essas relações consistem nas mais di-

versas formas de encontro e conflito entre

nossa base biológica, nosso corpo e o mun-

do, sociedade na qual estamos inseridos.

Relacionamo-nos com as coisas, com os outros

e, até, com nós mesmos. Muitas dessas rela-

ções dependem de nossa decisão, outras são

estabelecidas e nós somos envolvidos nelas.

A cada momento de nossas vidas somos resul-

Conselho Escolar e o respeito e a valorização do saber e da cultura do estudante e da comunidade
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tado provisório de nossa construção histórica, produzida nas relações que ti-

vemos com a natureza, com os outros e com nós mesmos. Esse resultado é

provisório porque somos incompletos e inacabados e estamos em permanen-

te construção. Amanhã seremos mais gente do que somos hoje, como hoje

somos mais gente do que éramos no passado de nós próprios.

Aprende-se construindo e reconstruindo saberes. Em cada momento de

nossas vidas estamos aprendendo com os outros, com nós mesmos.

O entorno social (a comunidade, a família, os parentes, os amigos e os

vizinhos) e os espaços em que nos situamos (bairro, cidade, região, país e

mundo) têm estreita relação com nossa produção humana. Nesse contexto,

a escola é a instituição especializada e indispensável para impulsionar essa

produção humana.

No entanto, é preciso realçar que numa sociedade contraditória, com inte-

resses opostos em jogo, a escola tende a reforçar os interesses dos grupos que

detêm maior poder na sociedade. Por isso, é indispensável que todos os que

integram a escola, em especial o Conselho Escolar, permaneçam atentos e vi-

gilantes, para evitar que a escola contribua para reforçar as condições e práti-

cas que ajudam a manter a injustiça e as desigualdades sociais. Somente dessa

forma a escola evitará a prática que discrimina o saber do estudante e a cultu-

ra da comunidade. Portanto, para que a escola cumpra sua função de criar as

condições para a aprendizagem do estudante, sua prática deve contribuir, antes

de tudo, para a emancipação das pessoas.

Construir uma educação emancipadora
e inclusiva é instituir continuamente

novas relações educativas numa
sociedade contraditória e excludente.

A escola, o Conselho Escolar e o processo de formação humana
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Por isso, é indispensável que todos os que integram
a escola, em especial o Conselho Escolar,

permaneçam atentos e vigilantes, para evitar que
a escola contribua para reforçar as condições
e práticas que ajudam a manter a injustiça e

as desigualdades sociais.

Conselho Escolar e o respeito e a valorização do saber e da cultura do estudante e da comunidade
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1.2 A escola da exclusão e os desafios para sua superação

Na escola pode ocorrer a pedagogia da discriminação. É preciso res-

peitar e cultivar as diferenças para que as pessoas possam decidir,

pensar e se tornar livres e responsáveis. Os seres humanos são di-

ferentes uns dos outros; seu comportamento é algo construído, elaborado e

dinâmico. Quando o saber e a cultura dos estudantes são desrespeitados, ne-

gam-se suas origens geopolíticas, étnicas e sociais com todas as suas contri-

buições e história. Esse desrespeito é discriminatório, abre caminho para a

Essa prática demanda, de todos os segmentos escolares, o desempenho efe-

tivo de suas funções. Todos têm uma função a desempenhar. Essas funções

não são isoladas, cada função só faz sentido no coletivo da escola. O Conselho

Escolar, além de possuir a função de zelar pela aprendizagem, é, também, a

instância garantidora do coletivo escolar, do compartilhamento.

No cumprimento de sua função, o Conselho Escolar tem o papel de esti-

mular a presença indispensável da cultura da comunidade, do povo, da vida

cotidiana das crianças e dos jovens no projeto e no trabalho pedagógico da

escola. Se a escola não trabalhar o saber, não integrar no seu currículo o

patrimônio cultural da comunidade, ela não estará cumprindo sua função. A

criança, o adolescente e o jovem não ampliarão plenamente a sua aprendiza-

gem. No máximo, passarão por processos em que predominam símbolos e

“conteúdos” decididos por outros. Nessa perspectiva, o processo é mais de

treinamento, adequação, adestramento ou domesticação, em detrimento do

processo de educação ou emancipação.

A escola que apenas dissemina informação, que não integra o saber e a

cultura da comunidade, é uma escola discriminatória, porque nega a educa-

ção, limitando as suas possibilidades. Vamos ver como ocorre essa prática

limitadora, que faz da própria escola um lugar de exclusão social e cultural.

Apesar de toda a dedicação, empenho e vontade de ensinar e aprender, nessa

prática excludente acontece a negação da educação que emancipa e transforma.

A escola, o Conselho Escolar e o processo de formação humana
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intolerância, para a insensibilidade e a falta de ética. Deixa-se margem para a

imposição de uma verdade como única, impondo a uniformidade. Com o não-

respeito ocorrem vários problemas, dentre os quais se destacam o sentimento

de rejeição, a desmotivação, dificuldades de aprendizagem e a exclusão.

A negação do saber do estudante na relação pedagógica provoca a evasão

escolar por falta de estímulo, porque quando não há valorização da cultura

do cidadão ele se sente excluído. Negam-se as condições para a autonomia e

para a construção da cultura da participação. Quando a escola não reconhece,

não respeita e não valoriza o saber do estudante, acontece a exclusão, porque

se nega a identidade do estudante e seu direito de se educar como sujeito

constituído socialmente.

A intervenção educativa da escola só faz sentido se, de fato, contribuir para

a formação das pessoas, dos estudantes. Caso não se preste atenção às dife-

renças e não se integre no processo pedagógico o saber que as crianças, os

adolescentes e os jovens têm, sua vida e sua cultura, a escola não poderá con-

tribuir para ampliar o conhecimento e intervir significativamente na educa-

ção das pessoas. Pode, até, tornar-se um lugar de negação da educação.

Conselho Escolar e o respeito e a valorização do saber e da cultura do estudante e da comunidade
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Quais são os desafios de exclusão

social e negação da educação

que a escola tem que enfrentar e

superar?

Dados oficiais sobre a educação

apontam problemas muito sérios,

tanto quantitativos (como dados

relativos à não-presença e matrícula e à não-

progressão das crianças, dos adolescentes e

dos jovens na escola), quanto qualitativos

(como o baixo desempenho da educação es-

colar brasileira).

De um lado, nega-se a educação ao cida-

dão pelo não-acesso. Ainda há muitas crian-

ças sem acesso à educação básica. O número

de brasileiros que não freqüentam a escola em

idade de educação obrigatória é significati-

vo. Os dados revelam a precariedade das con-

dições objetivas de muitos e denunciam, in-

clusive, situações de trabalho infantil.

A escola, o Conselho Escolar e o processo de formação humana
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De outro lado, nega-se a educação ao cidadão quando os estudantes não

aprendem, quando são reprovados ou retidos na mesma série. Nega-se a

educação ao cidadão quando se promove automaticamente, fazendo os es-

tudantes avançarem na escola para séries seguintes sem que tenham apren-

dido. A escola só faz sentido como espaço de formação humana, de aprendi-

zagem significativa.

A negação da educação ao cidadão agrava-se mais ainda quando o que os

estudantes aprendem para progredir não é relevante e significativo para sua

formação humana, para a sua vida. Isso ocorre quando o estudante, mesmo

sendo aprovado, não aprendeu o que é essencial para sua educação básica.

é incapaz de educar,

porque reforça a desigualdade social e

nega a educação para a emancipação.

A escola que

Não ensina o que é

necessário e significativo

Não respeita nem integra

o saber do estudante

Não respeita nem integra

o saber e a cultura

da comunidade

Conselho Escolar e o respeito e a valorização do saber e da cultura do estudante e da comunidade
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Há, inclusive, preconceitos étnicos, raciais, religiosos e de classe que criam

discriminações, favorecendo alguns e desfavorecendo a muitos. Essa discri-

minação, por vezes, vai além da distribuição desigual de oportunidades edu-

cacionais. Chega a produzir grupos sociais marginalizados, como revela a

crescente exclusão social de muitos, na educação e na sociedade brasileiras.

Essa separação entre incluídos e excluídos aumenta a divisão social, uma vez

que um excluído é posto totalmente à margem; nem explorado, dominado ou

oprimido ele é. Tudo isso pode ser a raiz dos altos índices de violência

registrados nas sociedades atuais.

A escola, com a vigilância e o apoio responsáveis do Conselho Escolar, é

um dos espaços e uma das instituições sociais em que podem ser criadas opor-

tunidades de aprendizagem emancipadora, rompendo com essa pedagogia

da exclusão.

Na história do reforço ou engessamento da desigualdade social, podemos

ver como não respeitar e não integrar as diferenças na educação escolar limita

ou impede a realização do encontro fecundo entre saberes diferentes e acaba

por confirmar e aprofundar a discriminação, as desigualdades existentes e a

exclusão social.

A escola, o Conselho Escolar e o processo de formação humana
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REFORÇO OU ENGESSAMENTO DA

DESIGUALDADE

Uma parábola sobre

a aptidão inapta e a inaptidão apta

Era uma vez...

...um intelectual comprometido com as classes populares. Quando

sua filha mais velha fez quatro anos, foi festejar essa alegria na casa de

um trabalhador, cuja filha aniversariava no mesmo dia. Os pais, senta-

dos em caixas de querosene – únicas cadeiras ou poltronas que havia

nessa casa de chão batido –, tomavam chimarrão e conversavam anima-

damente, enquanto suas filhas brincavam. Essa é a liturgia possível

para festejar aniversário nas negadas condições de qualidade de vida da

maioria da população.

Enquanto assim conversavam, a filha do intelectual veio pedir lápis

e papel para brincar com a amiga. O pai abriu a pasta e entregou o

material solicitado. Aguçado em sua curiosidade, enquanto conversava

com os amigos, acompanhava de longe as brincadeiras das crianças.

Ficou surpreso ao observar os olhos escancarados e brilhantes da ami-

guinha de sua filha, enquanto esta enchia as folhas de papel com riscos

e círculos, desenhando coisas fabulosas. A menina não resistiu. Pediu o

lápis e o papel porque nunca brincara com aquilo.

De lápis em punho, avidamente, tentou fazer um risco e... rasgou a

folha de papel com a ponta do lápis. A continuação da brincadeira foi

penosa e difícil. O intelectual pensou consigo mesmo: “Pronto, esta não

tem aptidão para a alfabetização. Não tem controle motor etc.”. As cri-

anças desistiram desse brinquedo e foram brincar com bonecas.

Conselho Escolar e o respeito e a valorização do saber e da cultura do estudante e da comunidade




