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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 Sistemas 
de Ensino do Departamento de Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas 
de Ensino, vem desenvolvendo ações no sentido de implementar o Programa 
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.

Esse Programa atuará em regime de colaboração com os sistemas de ensino, 
visando fomentar a implantação e o fortalecimento de Conselhos Escolares 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 didático-pedagógico do Programa é composto de um caderno 

denominado Conselhos Escolares: Uma estratégia de gestão democrática da 
educação pública, que é destinado aos dirigentes e técnicos das secretarias 
municipais e estaduais de educação, e onze cadernos destinados aos conse-
lheiros escolares, sendo:

 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 estudante 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 desenvolvi-

mento com igualdade social
 Caderno de Consulta – Indicadores da qualidade na educação

Este é um dos cadernos, e pretende, assim como os demais, servir de subsídio 
às secretarias estaduais e municipais de educação na realização de capacitações 
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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 didático-pedagógico 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 o 
tema; muito pelo contrário, pretende-se dar início ao debate sobre essa questão, 
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 ges-
tão das escolas, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade social da 
educação ofertada para todos. 

Ministério da Educação
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Por que formação 
continuada dos Conselheiros 

e como realizá-la?

Introdução
A formação continuada dos Conselheiros Escolares se funda na complexi-

dade de sua atuação e nos desafios que a educação escolar e sua gestão en-
frentam.

a) A educação e seus desafios
As pessoas se educam no cotidiano de 

suas vidas, em sociedade. É pela educação 
nas relações sociais que nós nos tornamos 
quem somos. Este processo de produção 
de nossa existência é a educação no sentido 
amplo. Além desta educação continuada na 
história de suas vidas, as pessoas necessi-
tam de intervenções educativas. Essas inter-
venções constituem a educação no sentido 
estrito como prática social intencional para 
a formação das pessoas.

Todas as pessoas têm direito subjetivo à 
educação de qualidade socialmente referen-
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ciada. A este direito corresponde a obrigação da oferta de condições objetivas 
para que cada cidadão se construa autônomo, livre e responsável. Tal dever 
é do Estado, da família e da sociedade como um todo. Portanto, todos os ci-
dadãos e cidadãs têm o direito e o dever de contribuir para ampliar e garantir 
a qualidade da prática educativa escolar e a inclusão universal. ‘A qualidade 
da educação e a inclusão universal’ são entendidas como qualidade da educa-
ção socialmente referenciada como tratadas no material pedagógico-didático, 
como nos cadernos do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 
Escolares¹. Ela é socialmente referenciada quando beneficia a todos e não 
promove alguns e discrimina a maioria. Não é uma qualidade que se aplica à 
educação como se aplica tinta para dar cor a um carro. Mas é uma qualidade 
intrínseca ao processo educativo, como a cor de uma rosa. Não se trata, por-
tanto, de ‘qualidade total aplicada à educação’, mas da qualidade interior ao 
processo educativo para todos.

¹ O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, iniciado 
em 2004, é um programa da Coordenadoria de Apoio e Fortalecimento dos Siste-
mas de Ensino, da Secretaria de Educação Básica, do Ministério da Educação 
– MEC/SEB/CAFISE. Este Programa visa ampliar e apoiar o caráter público e 
coletivo da responsabilidade do Estado e da sociedade civil pela oferta de uma 
educação universal, pública, gratuita e de qualidade social.
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Nesta perspectiva, o trabalho educativo transcende a perspectiva do mer-
cado e está vinculado à emancipação humana, à democratização ampla da 
sociedade e à universalização das condições objetivas de educação. Esta con-
cepção se opõe ao sistema dual vigente, que divide as pessoas em dois proces-
sos diferentes: uma minoria é preparada para ser ‘dirigente’ ou dominante e 
a maioria, para ser ‘dirigida’ ou dominada. Esta divisão se funda na divisão 
da sociedade em classes ou grupos fundamentais. Este sistema é excludente, 
porque é de ‘qualidade’ para promover a minoria e, ao mesmo tempo, nega 
a educação para a maioria, pela falta de condições reais para o sucesso no 
sistema capitalista. A maioria é excluída pelo não acesso, pela retenção e pela 
aprendizagem não significativa.  Importa ultrapassar este sistema de educação 
e de sociedade. Uma educação de qualidade social ou socialmente referenciada 
opõe-se a esta e a qualquer discriminação ou exclusão. Por isso, uma educação 
de qualidade social é, também, de inclusão social.

Importa, pois, construir uma educação de qualidade e de inclusão social, 
oferecendo condições reais de educação, com acesso universal efetivo, ga-
rantindo a permanência e a promoção de todos num processo de aprendiza-
gem significativa. Uma educação comprometida com a emancipação humana 
e com a democratização da sociedade impulsiona a construção da autonomia, 
da responsabilidade e da liberdade em todos os cidadãos e cidadãs.

b) A complexificação da educação e de sua gestão
Nesta concepção emancipadora, a educação é cada vez mais necessária devido 

às mudanças produzidas pela humanidade na construção de sua história. Com 
as mudanças da cultura, os avanços da tecnologia e da comunicação, chamada 
por alguns de terceira revolução industrial, a educação escolar foi se tornando 
cada vez mais necessária e complexa. Na trajetória histórica da humanidade, o 
saber e a cultura foram se diversificando e, ao mesmo tempo, se ampliando. O 
conhecimento e a cultura popular foram se constituindo em bases importantes 
da educação escolar, juntamente com o saber sistematizado. A educação das 
pessoas exige atenção ao saber sistematizado, como o conhecimento científico, 
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e ao saber construído na história do educando, na sua comunidade. Ambos são 
indispensáveis na educação das pessoas. Com a diversificação do conhecimento, 
o saber do estudante e da comunidade se tornou importante na educação es-
colar, envolvendo cada vez mais a realidade do entorno da escola, ao lado do 
conhecimento acumulado pela humanidade. 

A complexificação da cultura teve e tem um impacto muito grande no trabalho 
pedagógico da escola. O encontro pedagógico entre o que a humanidade pro-
duziu e sistematizou e o que os estudantes produziram nas suas histórias de 
vida tornou-se mais complexo e exigente. A educação escolar está desafiada 
a encontrar formas de encontro enriquecedor entre esses saberes, a repensar 
sua proposta pedagógica e sua organização de tempos e espaços, para que 
possamos falar de uma reinvenção da escola. Como resultado, a gestão da 
escola está exigindo mudanças. O envolvimento de todos os segmentos da 
comunidade escolar e da comunidade local torna-se indispensável e decisivo 
para o planejamento, a execução e a avaliação do trabalho educativo escolar. 
Especialmente a definição e avaliação dos objetivos, metas, ações e inovações 
demandam uma efetiva e ampla participação.

As funções mais importantes da gestão escolar são: a) o sentido histórico 
do que se faz na escola ou a aprendizagem significativa na formação humana 
e b) a unidade do processo pedagógico da escola. Para cumprir essas funções, 
tornou-se cada vez mais importante e indispensável o envolvimento na gestão 
escolar dos diferentes segmentos da comunidade escolar e a participação da 
comunidade local. A participação da comunidade na gestão da escola, espe-
cialmente na definição do projeto político-pedagógico, coloca-se como passo 
importante para a reinvenção da escola. Para garantir a participação dos dife-
rentes segmentos da escola e da comunidade local instituiu-se o Conselho 
Escolar. Essa instância escolar instalou-se, em alguns lugares, como mero 
aparato burocrático para preencher exigências legais, visando receber recursos 
financeiros e materiais. Entretanto, os Conselhos foram se construindo como 
instâncias cada vez mais decisivas para o trabalho pedagógico. Hoje, na perspec-
tiva do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, eles 
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são entendidos como instâncias decisivas e indispensáveis para a qualidade 
da educação socialmente referenciada e de inclusão social. São entendidos, 
também, como instância necessária à democratização da gestão escolar.

A escola, como espaço social da educação de qualidade e inclusão social, 
é um espaço privilegiado de formação humana emancipadora na sociedade. 
O Conselho Escolar tem, de modo particular, o direito e o dever de zelar pela 
educação de qualidade socialmente referenciada. Para tanto, o Conselho 
Escolar, entendido como um órgão coletivo de decisões colegiadas, deve ser 
uma instância atenta e preocupada, um espaço de reflexão/estudo e um órgão 
coletivo investigativo e propositivo. Ele tem como finalidade acompanhar a 
gestão e o trabalho educativo escolar; buscar alternativas para enfrentar problemas 
e dificuldades e para implantar e implementar inovações. Para tanto, em cole-
giado, toma decisões e apóia a escola, especialmente a sua gestão, agindo com 
vistas à melhoria do processo educativo escolar.

c) A formação continuada dos agentes da gestão
Este caderno de orientações metodológicas tem por objetivo apresentar subsí-

dios, sugestões e apontar possíveis procedimentos metodológicos para momentos 
de estudo visando impulsionar o processo permanente de formação no âmbito 
escolar, especialmente dos Conselheiros Escolares. Neste sentido, traz subsídios 
e sugestões para estudos em grupo, tanto de professores, quanto de funcionários, 
de membros da comunidade local e suas organizações, como de grupos de estu-
dantes, especialmente os seus Grêmios Estudantis. Podem, também, ser organiza-
dos grupos mistos, de pais e professores, de funcionários, professores e pais, de 
estudantes e membros da comunidade etc. De modo particular, este caderno visa 
apoiar a formação continuada dos membros dos Conselhos Escolares.

As orientações metodológicas oferecem, portanto, subsídios e sugestões 
visando contribuir para que Conselheiros Escolares possam planejar, organizar, 
realizar e avaliar suas reuniões de estudo ou cursos de formação. Entretanto, 
elas podem contribuir para a própria organização do trabalho cotidiano dos 
Conselheiros em suas reuniões. Podem, ainda, ajudar qualquer cidadão a 
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construir momentos de formação. Num mundo em mudança, todos estamos em 
estado de formação. As pessoas mudam, tornam-se mais humanas, aprendem 
a pensar melhor e mais rápido, a conviver melhor, respeitando as diferenças, e 
a ter mais sensibilidade, encontrando e criando sentido para suas vidas. Para 
não nos perdermos no agito do cotidiano e para nos firmarmos como sujeitos 
autores da construção da nossa vida e de nosso entorno, todos precisamos parar 
de vez em quando para nos recolhermos e pensarmos em nós mesmos e na nossa 
prática. Portanto, estas orientações metodológicas escritas para os Conselheiros 
Escolares podem contribuir, também, para organizar momentos de formação e 
para a prática de pessoas que queiram participar mais na formação de seus filhos 
nas escolas, mesmo que não sejam Conselheiros, para subsidiar a formação de 
participantes de movimentos populares, de sindicatos, de associações de bairro 
e, até mesmo, para a prática pessoal no cotidiano de suas vidas.

Os Conselheiros Escolares participam de um órgão colegiado, onde se le-
vantam coletivamente entraves, problemas ou possibilidades de melhoria do 
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trabalho da escola, onde se analisam e estudam esses problemas, onde se criam 
e constroem alternativas. Neste processo coletivo, o Conselho Escolar é um lugar 
privilegiado e decisivo de tomada de decisões para a educação escolar. Partici-
par deste processo é uma experiência educativa e a participação é um espaço 
de formação humana continuada dos participantes, tanto como pessoas quanto 
como cidadãos/sujeitos, membros do Conselho. Como aprendemos no cotidiano 
e continuadamente construindo a história de nossas vidas nas relações do dia-
a-dia, aprendemos e nos produzimos, também, na ação como Conselheiros. Na 
lógica da participação se aprende, porque a própria participação é um processo 
de vivência e aprendizagem coletivas. Nessa perspectiva, a participação de um 
Conselheiro escolar pode se tornar uma participação sempre mais consciente, 
co-responsável e autônoma. Para melhorar esta participação, todo Conselheiro 
precisa de momentos de impulso no processo de formação continuada, avali-
ando e reforçando suas condições de ação como Conselheiro. Com momentos 
específicos de formação, o Conselheiro dá mais densidade às condições pessoais, 
subjetivas para esclarecer as bases de suas decisões e para contribuir mais efe-
tivamente com o seu dizer, decidir e agir como Conselheiro.

d) A proposta deste caderno de sugestões de orientação metodológica
Para saber melhor o que fazer é preciso estudar, reunir-se e ampliar as condições 

pessoais de participar efetivamente. Para contribuir nesta formação, este texto 
trabalha o sentido e o processo de momentos fortes e impulsionadores da formação 
dos Conselheiros e dos demais sujeitos do trabalho educativo escolar. Para estes pro-
cessos de formação sugere-se a metodologia utilizada nos Círculos de Cultura.

Os Círculos de Cultura foram experiências relevantes no movimento de 
educação popular, inspirado por Paulo Freire. A metodologia de formação 
humana dos Círculos de Cultura concretiza sua visão epistemológica, teórica 
e educativa, especialmente a concepção de que o educando é sujeito de seu 
processo educativo e que o educador também aprende. Eles se fundam no 
princípio de que uma educação relevante e significativa exige um projeto 
pedagógico construído com o povo e não para o povo.
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O direito e o dever de todos na construção de uma 
educação de qualidade socialmente referenciada exige

PROCESSOS DE ESTUDO E 
DE FORMAÇÃO CONTINUADA.

O caderno está organizado em duas partes. A primeira parte discute a im-
portância e o sentido de momentos fortes de formação, apresentando a fun-
damentação e o processo para de fato contribuir nas atividades do Conselho 
Escolar. Nesta primeira parte:

1) discute-se a participação e a contribuição do Conselho Escolar no tra-
balho educativo vinculado e comprometido com o movimento amplo 
de construção da democracia e cidadania;

2) apresentam-se bases e exigências da formação; e
3) sugere-se o Círculo de Cultura como forma de trabalho pedagógico na 

formação dos Conselheiros e de outros grupos interessados em impul-
sionar seu processo de formação.

Para a formação, enfatiza-se o respeito e o cultivo das diferenças e da soli-
dariedade na superação de processos tanto de imposição da uniformidade, 
quanto de fragmentação e de individualismo.

Na segunda parte detalham-se aspectos do Círculo de Cultura como metodo-
logia de construção participativa do saber e da cultura e como metodologia 
importante no processo de formação. Sugere-se uma forma de trabalhar na 
preparação e realização das reuniões de formação. Nesta segunda parte, são 
apresentados sugestões e procedimentos para:

1) investigar a situação-problema;
2) estudar a situação e buscar alternativas; e
3) programar a ação a ser desenvolvida e sua avaliação.
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Parte I
Importância e sentido da formação
A atuação participante na gestão da educação escolar é um processo que 

demanda reflexão e estudo e constitui um processo de formação cotidiana e 
continuada, na própria atuação do Conselho Escolar na gestão do trabalho 
pedagógico e em outros aspectos da gestão escolar. Entretanto, há necessidade 
de momentos de reuniões de caráter formativo, especificamente voltadas à 
formação dos agentes da escola e da comunidade local. Essas exigências de 
formação intensiva emergem da prática educativa escolar e as reflexões e es-
tudos, em Círculos de Cultura, voltam ao concreto do trabalho escolar e sobre 
ele reincidem para melhorá-lo.

A formação do Conselheiro é mais significativa quando os assuntos estudados 
estão diretamente ligados com sua prática como Conselheiro. Evita-se, assim, o 
estudo descolado da realidade. Os textos e as leituras, os temas e o jeito de tratá-
los fazem muito mais sentido se diretamente relacionados com a atuação con-
creta. O fundamento da ação das pessoas pode ser o espontaneísmo, o ativismo 
e a teoria. A ação humana espontânea é instintiva, como piscar o olho quando 
chega uma sujeira. A ação é movida pelo ativismo quando se age sem pensar, 
‘empurrando com a barriga’, quando se é levado pelas impressões e aparências 
e movido pelo senso comum, pelo costume ou hábito. A ação dos Conselheiros 
deve superar essas duas bases, porque sua ação deve ser uma prática social. 
Uma prática é uma ação fundamentada na teoria, norteada consciente e inten-
cionalmente. Não existe prática sem teoria, nem teoria sem prática. A prática sem 
teoria não é prática, mas ação movida pelo ativismo ou por reação instintiva. 
Teoria sem prática, sem estar ligada ao concreto, ao real, não é teoria, mas dis-
curso retórico, como uma miragem no deserto. Como a atuação do Conselheiro 
deve ser consciente e intencional, sua formação será mais adequada se trabalhar 
temas teórico-práticos de sua própria atuação como Conselheiro.
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Portanto, um agente da gestão da escola forma-se qualificando a escola. Por 
isso os estudos e as reuniões de formação devem estar diretamente relaciona-
dos com a melhoria da qualidade do trabalho pedagógico da escola, visando à 
inclusão social. O objetivo dessas atividades de formação é produzir impacto 
significativo e contribuir para a transformação da educação e da sociedade.

A formação dos estudantes, dos professores, dos trabalhadores não 
docentes, assim como dos agentes da comunidade local, 

em especial dos membros do Conselho escolar, se dá:
 na ATUAÇÃO COLETIVA como membros participantes 

co-responsáveis pelo trabalho educativo escolar, e
 em MOMENTOS ESPECÍFICOS DE FORMAÇÃO, para os 

quais sugerimos a metodologia dos Círculos de Cultura.
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Um processo de formação continuada é fundamental para que estudantes, 
trabalhadores da educação – equipe técnica, professores e funcionários da 
escola –, pais e membros da comunidade local possam contribuir mais efetiva-
mente na educação escolar. Um processo educativo emancipador requer que 
os educandos sejam os sujeitos de sua educação, mediados pelos trabalhadores 
da educação e com o envolvimento da comunidade local. Este envolvimento 
de todos os sujeitos do processo é por si mesmo um processo educativo de 
formação continuada, mas requer, também, momentos de sistematização e de 
impulso desta formação.

Para uma inserção crítica e atuante na escola e na sociedade como um todo, 
é importante uma atuação coletiva, especialmente num mundo marcado por 
injustas desigualdades e em acelerada mudança. Para isso, é preciso estar em 
permanente estado de formação e, por vezes, organizar momentos intensivos 
de formação, para impulsionar a construção das condições subjetivas visando 
dar mais força à própria contribuição pessoal e grupal, como membro do Con-
selho Escolar. As pessoas e o coletivo participantes deste processo formam-
se, também, no cotidiano de sua atuação. “Transformando o mundo nós nos 
transformamos a nós mesmos”, como dizia Paulo Freire. Além dessa formação 
na ação, há a necessidade de programar momentos de estudo e de reflexão. 
Esses momentos tomam força especial quando os estudos são realizados em 
grupos, no coletivo. Os grupos podem ser compostos de diferentes formas. 
Pode ser um grupo composto de membros do Conselho Escolar, de Grêmios 
Estudantis, de associações e demais organizações ou em grupos criados para 
esta formação.

Nesta parte do texto apresentamos os princípios e os fundamentos para 
esta formação e sugerimos a experiência de Círculo de Cultura como forma 
de trabalhar.
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1 - O Conselheiro Escolar e a 
construção da democracia 

 e da cidadania

No Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, os 
Conselhos Escolares são instâncias de práticas coletivas e compartilhadas. Eles 
assumem, em articulação com a equipe gestora da escola, o acompanhamento 
da execução de ações indispensáveis para uma prática educativa escolar de 
qualidade e as demais funções importantes da gestão da escola. Suas funções 
e atribuições não podem ser assumidas por uma pessoa, nem mesmo pelo 
presidente. Nesta perspectiva, os Conselhos Escolares são instâncias decisivas e 
indispensáveis para o processo de construção de uma educação de qualidade, 
comprometida com a superação das desigualdades sociais e comprometida com 
a emancipação das pessoas e com a democratização da sociedade. A cidadania 
e a democracia participativas não são outorgadas pelo poder e pelo Estado, 
nem conquistadas. Elas são historicamente construídas no árduo trabalho 
coletivo dos cidadãos e das cidadãs. 
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O que é indispensável para a 
democracia e a cidadania?

A emancipação humana é um 
processo antropo-social, isto 
é, pessoal/individual e cole-

tivo/social. A construção da autonomia 
e da liberdade tem uma dimensão pes-
soal e individual e, ao mesmo tempo, 
uma dimensão social e coletiva. Consti-
tui um processo histórico no interior da 
luta e dos conflitos, que expressam a 
concretização de interesses diferentes, 
que podem ser contraditórios ou an-
tagônicos quando interesses de classe. 
O processo de emancipação humana 
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implica o reconhecimento e a valorização da diferença entre as pessoas e, ao 
mesmo tempo, a solidariedade e unidade na diversidade.

O sentido histórico da educação, nesta perspectiva de construção da ci-
dadania e da democracia participativas, demanda um trabalho pedagógico 
coletivamente assumido pela comunidade escolar e local. Por vezes e em muitos 
aspectos, significa um movimento de reinvenção da escola na concretização 
de uma educação de qualidade com inclusão social. Esta se realiza no interior 
do movimento mais amplo de democratização da sociedade e de construção 
de uma sociedade justa e humana. Uma atuação significativa de qualquer 
cidadão ou cidadã, para esta democratização, opõe-se às relações marcadas 
pela exploração, pela dominação e pela imposição. Não se trata de delegar 
a outros as decisões, nem se trata de uma minoria impor suas visões e nem 
mesmo de convencer os outros para que pensem e ajam como o líder quer. 
Trata-se de construir no coletivo um projeto de ação e de trabalho educativo 
escolar que impulsione a qualidade da educação com inclusão social, levando 
em consideração as demandas da comunidade local.

a) Respeito e cultivo às diferenças
As pessoas não nascem programadas pelos instintos e por um destino estra-

nho a elas. As pessoas produzem-se historicamente nas relações sociais. Tudo o 
que somos e fazemos aprendemos nas relações sociais. Na convivência com os 
outros aprendemos e nos tornamos humanos. Nós nos produzimos como pes-
soas na convivência com os outros. Não nascemos com equipamentos instinti-
vos ou inatos que garantam nossa sobrevivência. É com os outros, nas relações 
sociais, que aprendemos a viver como gente. Por exemplo, é na convivência 
com os outros que aprendemos a falar, sorrir, caminhar e amar. Portanto, 
somos diferentes e somos conviviais. Construímo-nos como indivíduos em 
comunidade. Uma das características da existência humana é a originalidade 
e a inovação. E uma segunda característica fundamental é a sociabilidade e a 
comunhão. Cada pessoa é única, diferente, original e é sujeito da construção 
de si e do mundo. Portanto, cada pessoa tem uma contribuição específica a dar. 
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Democracia e cidadania não combinam nem admitem
UNIFORMIDADE, PADRÃO E MODELO.

Democracia e cidadania fundamentam-se no respeito à
DIFERENÇA, DIVERSIDADE E ORIGINALIDADE.

Para que isso ocorra não pode haver uniformidade nem individualismo.
De um lado, não pode haver imposição de idéias e concepções padroni-

zadas, que implicariam uma uniformidade. É fundamental considerar e am-
pliar a originalidade e a diversidade de cada pessoa, comunidade ou região. 
De outro lado, não pode haver desconhecimento do outro e competição, que 
implicariam individualismo. É fundamental a colaboração e a solidariedade 
na construção do coletivo. A convivência humana, na construção histórica das 
pessoas e da própria humanidade, exige a conviviabilidade, o indivíduo-dife-
rente e o coletivo-solidário. Essas duas características nos levam a construir 
uma unidade na diversidade, respeitando a singularidade e construindo a 
unidade. A escola, como lugar de formação humana emancipadora, é o espaço 
privilegiado de convivência. Seu projeto político-pedagógico visa oferecer as 
condições educacionais objetivas para que as crianças, jovens e adultos se inscre-
vam criticamente na cultura, ampliando, de um lado, a individualidade e sua 
originalidade e, de outro, o coletivo e sua conviviabilidade. A diversidade e 
a unidade constituem a base da democracia participativa. A construção da 
democracia participativa não nega, apenas, a dominação ou a ditadura. Ela 
transcende, também, a democracia representativa, porque os cidadãos e cidadãs 
não delegam a outros o direito de governar, mas assumem o poder que é do 
povo e constroem instrumentos de exercer o seu direito de governo.

O sentido e a razão de ser da escola está na contribuição a esta construção 
da existência humana.
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b) Unidade na diversidade
A escola e o Conselho são espaços sociais privilegiados para o processo de 

construção da democracia e da cidadania participativa.
Na perspectiva da emancipação, a escola é um lugar decisivo para a inser-

ção crítica das pessoas na cultura. A contribuição da escola, embora limitada, 
é indispensável na construção da cidadania. A educação básica de qualidade 
com inclusão social exige trabalho planejado e especializado. Ela não ocorre 
espontaneamente. Ela é fruto de muitos fatores, mas tem na escola sua insti-
tucionalização indispensável e insubstituível. Embora outras organizações 
sociais, como família, igreja, partido político, clubes, sindicatos e movimentos 
sociais contribuam na formação das pessoas, elas não respondem pela formação 

A diversidade e a unidade constituem 
a base da democracia participativa.
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da educação básica necessária nos tempos de hoje, tanto para a história das 
pessoas como da sociedade. A escola tem este papel de garantir a educação 
sistemática. A escola não tem o poder de, isoladamente, transformar o mundo, 
por isso sua contribuição é limitada. Entretanto, sem a contribuição da escola 
na formação das pessoas, esta transformação dificilmente terá condições de 
acontecer. Portanto, a educação das pessoas demanda uma prática educativa 
escolar de qualidade e inclusiva.

A construção da cidadania e da democracia participativas, fundadas nas 
relações de colaboração, na co-responsabilidade e na solidariedade fundamen-
tam-se no direito e no respeito à diversidade e à igualdade. A consolidação dos 
Conselhos Escolares, num trabalho educativo emancipador, é, por excelência, 
um espaço social democrático, onde se constrói a unidade na diversidade. É 
um lugar de encontro do diferente para a (re)construção de uma proposta. 
O sentido e o fortalecimento dos Conselhos Escolares fundam-se no fato de 
os seus membros terem papéis diferentes e, ao mesmo tempo, terem direitos 
iguais. Se não fôssemos diferentes, se a igualdade significasse uniformidade, 
não poderíamos ser livres. Se liberdade significasse pensar, dizer e fazer o que 
cada um bem entendesse, sem respeito aos outros, não haveria justiça social, 
nem condições de construção cidadã e democrática.

Democracia e cidadania não combinam nem admitem
INDIVIDUALISMO E FRAGMENTAÇÃO.
Democracia e cidadania fundamentam-se na

SOLIDARIEDADE E UNIDADE.
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2 - A formação do Conselho Escolar

A complexificação da cultura no processo histórico-cultural pode ser visu-
alizada nas aceleradas mudanças de nossa época, especialmente no mundo do 
trabalho, da tecnologia e das informações, que exigem repensar a contribuição 
da escola na formação das pessoas. Ao longo do tempo, a escola e as suas tarefas 
foram se complexificando. Este quadro complexo no conjunto da sociedade, 
na sua economia, na sua política e nas suas relações sociais, até mesmo dentro 
da lógica capitalista, trouxe exigências de mudanças na organização da escola, 
no seu trabalho pedagógico e na sua gestão.

As mudanças sociais, as lutas políticas e as ações coletivas envolvendo a 
sociedade, as organizações e os movimentos populares e de educadores con-
tribuíram também na redefinição do trabalho pedagógico. A escola vive esta 
época desafiadora e privilegiada de transformação da sua prática pedagógica 
e, até mesmo, de sua reinvenção. A escola era uma instituição muito voltada 
para passar para as gerações mais novas o patrimônio cultural produzido pela 
humanidade. Enfatizava a transmissão dos conteúdos. Hoje, a humanidade 
já encontrou formas mais produtivas e rápidas de acessar as informações e o 
conhecimento produzido. Na evolução da história da humanidade, a escola 
passou a ter como função central a formação da pessoa como sujeito histórico. 
A escola, como espaço de formação, continua sendo um lugar importante de 
socialização do conhecimento, que constitui parte indispensável, mas não sufici-
ente, da produção da existência humana. A escola que se preocupava quase que 
exclusivamente com o cognitivo, hoje sabe que precisa trabalhar igualmente o 
cognitivo, o social e o afetivo. O estudante, que era mais um receptor passivo, vai 
se tornando sujeito autônomo e autor de sua formação; de objeto a ser moldado, 
o estudante vai se constituindo autor da sua própria história.

Nestes novos tempos, com funções muito mais complexas, a educação 
escolar precisa de uma articulação mais efetiva com a comunidade local e de 
uma organização democrática e participativa no seu processo de gestão. Ser 
membro de Conselho Escolar, ser educador ou educadora, ser pai ou mãe, ser 
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estudante, ser funcionário ou funcionária da escola, ser cidadão ou cidadã é ter 
o direito e o dever de participar deste processo de reinvenção da escola. Esta 
participação responsável exige que, no coletivo, num processo permanente e 
co-responsável, construamos uma educação relevante e significativa nas nossas 
escolas. Num mundo em que a educação das pessoas é mais exigente e com-
plexa, torna-se mais necessário um processo democrático na sua construção. 
Quando se concebia a educação escolar como prática e lugar de transmissão 
de conhecimento, a gestão democrática e a participação dos segmentos da 
comunidade escolar, dos pais e da comunidade local na sua gestão não eram 
tão valorizadas.

Em síntese, como vemos, com o avanço das novas formas de sociabilidade 
capitalista e com a emergência de uma nova demanda para a educação, tor-
nou-se indispensável este processo coletivo e permanente para que a escola 
seja efetivamente um lugar de educação relevante e significativa, um lugar 
privilegiado da formação humana emancipadora.
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Que processos de formação 
continuada contribuem 

para que os Conselheiros 
Escolares atuem, de fato, para 
a construção de uma educação 

com inclusão social?

Para participar efetivamente deste 
processo, é muito importante 
que todas as pessoas envolvidas 

reforcem suas condições pessoais de 
participação, refletindo, estudando e 
se reunindo para discutir seu papel. A 
formação dos participantes em reuniões 
e processos de estudo de todos os en-
volvidos, especialmente dos membros 
do Conselho Escolar, é fundamental 
para contribuir cada vez mais para que 
a escola:

  cumpra sua função de educar, 
construindo a democracia e a ci-
dadania participativas;
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 realize um processo de aprendizagem significativa;
 respeite e valorize o saber e a cultura do estudante e da comunidade;
 use significativamente o tempo pedagógico;
 seja democrática e participativamente gerida.
Muitas vezes, as pessoas não participam de atividades cidadãs importantes, 

como reuniões nas escolas de seus filhos e momentos de formação, porque estão 
afogadas em tarefas ou porque só fazem o que lhes traz vantagem financeira. 
Essas razões podem ser armadilhas para nos iludir com falsas desculpas. As 
desculpas mais freqüentes são a falta de tempo e a não remuneração. As pes-
soas se deixam sufocar por compromissos que têm e se perguntam ‘o que eu 
ganho com isto?’

O tempo não é um consumidor de nossas vidas. Pensando podemos criar 
nosso tempo. Se olharmos em nossa volta, podemos verificar que é verdade a 
afirmação de que se uma coisa precisa ser feita, nós devemos pedir que a faça 
quem não tem tempo, porque quem tem tempo não terá tempo para fazê-la. O 
importante é priorizar, dar mais tempo ou pôr no tempo o que é mais impor-
tante e deixar coisas menos importantes para depois. Os interesses objetivos 
do capital se opõem às necessidades de uma vida humana digna. A voracidade 
do capital nos exige como recursos para sua acumulação, para aumentar. E as 
pessoas, se não pararem para se formar como pessoas, vão sendo sugadas, no 
cotidiano, sendo reduzidas a meros recursos para a acumulação do capital.

A construção da liberdade, tornar-se mais gente, ampliar as condições pes-
soais para pensar, para conviver e para admirar produzem retornos muito mais 
significativos do que a mera remuneração financeira. O Conselheiro usa seu 
tempo em reuniões, contribuindo na discussão coletiva, propondo melhorias 
para a educação na escola e acompanha a elaboração, execução e avaliação do 
projeto político-pedagógico e outros aspectos da gestão escolar. Este trabalho 
contribui para a educação de mais qualidade de seus filhos e dos outros es-
tudantes da escola. Estudos revelam que uma educação básica de qualidade 
social é indispensável para uma sociedade justa e um mundo humano. Con-
tribuir na construção de um futuro melhor é, seguramente, um trabalho com 


