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b) Fortalecer a participação em conselho escolar

Plano de ação nº 3 – O uso de pesquisas, reflexões, debates, pales-

tras e relatos de experiências, como subsídio e ponto de partida

Quadro 1: Cronograma de ações da SME de Tremembé (SP)

Fonte: A autora (2010) adaptado da Secretaria Municipal de Educação de Tremembé, SP.
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para conselheiros repensarem suas práticas, direcionarem,

avaliarem e fortalecerem a atuação do conselho escolar

Maria Cecília Pucci Faria Rodenas (Franca, SP)

1 Problema e seu diagnóstico

Relacionamos o histórico sobre como funcionava os CEs na cidade:

1.1 Histórico sobre levantamentos efetuados
Levantamentos e estudos realizados durante o Curso de Extensão “Forma-

ção a Distância Continuada em Conselhos Escolares”, ministrado através de par-
ceria entre o MEC e a Ufscar, permitiram o reconhecimento, em linhas gerais,
acerca de como funcionam os CE da rede municipal, a identificação de seus
principais problemas de atuação, a elaboração de diagnóstico com relação a
eles e do plano de ação, que a seguir apresentaremos.

1.2 Os problemas detectados
Destacamos os problemas detectados com relação aos CEs na cidade:

• Os 35 conselhos escolares (CE) existentes na rede municipal, apesar de
serem regulamentados, e terem uma atuação conceituada, no levantamento re-
alizado feito durante o curso, diagnosticou-se que esta é mediana ou razoável;

• a média anual de reuniões dos 35 CE oscila de três a quatro encontros com
duração aproximada de 1 a 3 horas cada, período considerado insuficiente para
que todas as ações sejam discutidas e resolvidas. Seria necessário que os CE
desenvolvessem uma atuação participativa, visto que as ações nesta linha exi-
gem tempo suficiente para debates, reflexões, críticas e tomadas de decisões
coletivas; que os conselheiros se debruçassem sobre todos os problemas da
escola, a fim de contribuir para direcionar o ensino desta para formar o sujeito
emancipado, que faz e transforma sua história de acordo com seus interesses e
necessidades; que houvesse a participação dos conselheiros na elaboração,
acompanhamento e avaliação do projeto político-pedagógico (PPP) da escola;
que houvesse desempenho por parte dos conselheiros de todas as funções
fiscalizadoras, consultivas e deliberativas a cargo dos mesmos, dentre vários ou-
tros itens que os CEs necessitam exercer para uma atuação de qualidade;

• o grau de qualidade dos serviços prestados pelos CE é, em grande parte,
diferenciado, sem uniformidade: constatou-se no levantamento que há conse-
lhos que em suas reuniões focalizam somente os problemas financeiros da es-
cola; uns atentam mais aos problemas pedagógicos; outros abordam vários as-
suntos nas reuniões e os aprofundam, enquanto há CE em que os assuntos são
tratados apenas superficialmente;
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• o número de participantes nas reuniões também varia muito de um CE
para outro. Identificou-se que em determinado CE há média anual é de 35,58%
participantes; já em outro a média é de 79%, constatando-se ainda que a maior
freqüência média incide sobre o CE no qual as reuniões são realizadas à noite.
Provavelmente isto se dá em função de o horário favorecer a participação dos
pais que trabalham;

• nenhum dos CE analisados possui gestão colegiada, o que não favorece a
efetivação da gestão democrática e participativa na escola;

• os diretores das unidades escolares (UE), membros natos e presidentes
dos CE, centralizam, em 100% dos conselhos pesquisados, a condução das reu-
niões e atuam no sentido de “dar ciência” – relatos dos acontecimentos/ocor-
rências na escola e providências já tomadas, além de prestarem contas de gastos
efetuados –, não se preocupando em favorecer a mobilização dos membros do
CE e a participação destes num modelo de gestão colegiada, com vistas à criação
de uma escola democrática e capaz de formar alunos participativos;

• a metodologia de trabalho das reuniões permite raras reflexões e tomadas
de decisões coletivas;

• os conselheiros quase nunca exercem funções deliberativas, que deveri-
am ser extensivas a todos os membros. Isto ocorre, provavelmente por desco-
nhecerem a legislação na qual os CE estão fundamentados;

• as formações para conselheiros, desenvolvidas por técnicos da Secretaria
Municipal de Educação (SME), abrangem apenas os diretores de escolas e não
os demais representantes dos vários segmentos dos CE;

• até o momento, o poder público (MEC e SME) ofertou a formação de boa
qualidade acerca dos CEs apenas para um reduzido número de conselheiros da
rede, visto que esta formação ocorreu por meio do Programa Nacional de Forta-
lecimento dos Conselhos Escolares e da Ufscar. Não houve outra iniciativa visan-
do à grande maioria para que esta também pudesse adquirir conhecimentos
baseados em fundamentações legais e teóricas sobre o funcionamento dos CE,
o que possibilitaria aos membros a visualização de formas de atuação democrá-
ticas e emancipatórias, que contribuiriam para que a escola pudesse oferecer
um ensino de qualidade.

• inexiste uma sistematização de pesquisas, monitoramento, acompanha-
mento, e avaliação com feed back sobre as ações que os CE desenvolvem;

• inexiste, também, a realização de encontros que possibilitem aos repre-
sentantes dos vários segmentos que compõem os CE a troca de experiências,
reflexões e aquisição de conhecimentos legais, teóricos e de práxis exitosas, que
contribuam para a ampliação e solidificação de saberes necessários aos mes-
mos, para direcionarem e proporem ações com vistas à qualificação e fortaleci-
mento dos CE.
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1.3 Diagnóstico
Os problemas acima elencados permitiram diagnosticar que a atuação dos

CEs da rede municipal é classificada como razoável; isto ocorre devido à
inexistência ou insuficiência de: pesquisas sobre como os CE atuam; reflexões,
debates e tomada de consciência dos conselheiros sobre as diferentes formas da
ação dos CE; conhecimentos sobre as fundamentações legais que direcionam a
atuação dos CE; embasamento teórico apoiado em práxis, que permita aos con-
selheiros apropriação de conhecimentos e o descortinamento de qual a atuação
adequada dos CE1; formação que permita aos conselheiros escolares
conscientizarem-se sobre formas adequadas de atuação e apropriarem-se de com-
portamentos de sujeitos participativos; acompanhamento, monitoramento e ava-
liação da atuação dos CE para assegurar a sua atuação desejáveis; replanejamento
de ações com vistas ao aprimoramento permanente da atuação.

2 Proposta de ação

Com vistas à solução dos problemas acima elencados, nossa proposta in-
clui a realização de: um levantamento aplicado a 100% dos conselhos da rede
municipal, a fim de identificar os pontos fracos e fortes de funcionamento, e
outro para identificar se houve melhoria da atuação dos CE após um ano de
implantação do plano de ação; o registro e a tabulação dos dados dos levanta-
mentos; um encontro para socializar resultados apurados e suscitar reflexões,
troca de experiências e tomada de consciência sobre como estão funcionando
os vários CE, suas diferenças de atuação e o reconhecimento das possibilidades
de novos caminhos a percorrer – por meio da socialização de exemplos de atu-
ação, que possam ser assimilados como modelos.

Nossa proposta inclui, também, a realização de encontros de formação en-
volvendo todos os membros de CE, nos quais serão abordados os conhecimen-
tos básicos sobre CE, por meio de seminários e palestras, objetivando
reformulação, unificação, adequado direcionamento de ações e o fortalecimen-
to dos CE. Dentre os assuntos a serem discutidos, citamos: a legislação que rege
os CE; as atribuições, formas de funcionamento e importância dos CE para um
ensino de melhor qualidade, democratização da escola e da sociedade, forma-
ção de alunos e conselheiros escolares como cidadãos emancipados, capazes

1
 Consideramos que essa foi a recomendação do curso do Programa Nacional de Fortalecimento

de Conselhos Escolares, ministrado através do convênio MEC/Ufscar, na qual o CE atue na perspectiva
de fortalecer na escola as formas de gestão democrática, o ensino articulado ao trabalho, à vida,
aos princípios morais, éticos e de solidariedade humana, em condições de assegurar a formação
do sujeito participativo e coletivo, capaz de fazer sua história de acordo com suas necessidades e
os interesses seus e da sociedade onde está inserido.
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de fazer e transformar suas histórias de vida de acordo com seus interesses e
necessidades. Ainda nesses encontros, terão destaque os temas: “A importância
da participação do CE na construção, implementação, avaliação e replanejamento
do projeto político pedagógico (PPP) na escola”, “A perspectiva de uma escola
democrática, de qualidade, orientada para a formação de cidadãos emancipa-
dos” e “Os círculos de cultura como espaços de formação de cidadãos críticos e
emancipados”.

3 Objetivos da ação

• Subsidiar os integrantes dos CE da SME para que estes façam uso de
pesquisa com vistas a repensarem suas práticas nos CE, suscitando reflexões,
debates, troca de experiências e tomada de consciência sobre como estão fun-
cionando os vários CE, os pontos fortes e fracos de desempenho de cada um
deles, e suas diferenças de atuação. Assim é possível que ocorra o desvelamento
de novos caminhos para a qualificação de suas ações, pela via da socialização de
exemplos de atuação da totalidade de CE da rede municipal.

• Realizar encontros destinados a oferecer aos membros dos CE da rede
municipal conhecimentos básicos de teorias e/ou práticas de trabalho relacio-
nadas: às legislações que regem os CE; às atribuições e formas de funcionamen-
to dos mesmos; à importância das articulações do CE com o PPP da escola para
assegurar um ensino de melhor qualidade, a democratização da escola e da
sociedade, e a formação de alunos e conselheiros escolares como cidadãos
emancipados, sendo estes capazes de fazer e transformar suas histórias de vida
de acordo com seus interesses e necessidades; o reconhecimento da importân-
cia dos círculos de cultura para a formação de sujeitos emancipados.

4 Procedimentos da ação (ações projetadas para um período de dois anos)
Para essa etapa articularemos duas grandes ações divididas em:

4.1 A primeira ação será definir (por parte da direção da SME) a equipe e o
coordenador responsável pela execução do plano de ação.

4.2 Prevê-se no primeiro ano realizar um levantamento de dados sobre o
funcionamento dos CEs da rede municipal, obedecendo à seguinte metodologia
de trabalho:

4.2.1 Definição dos indicadores que serão utilizados e elaboração de um
modelo de formulário para registro dos dados da pesquisa;

4.2.2 Articulações com os CE para disponibilizarem as atas das reuniões
realizadas nos últimos dois anos;

4.2.3 Efetuar, através de consultas a atas de reuniões, um levantamento
sobre a atuação de 100% dos CE da SME nos últimos 2 anos (total geral de
representantes por segmento; média de reuniões realizadas anualmente e da
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duração delas, com seus horários; média anual do índice de participantes nas
reuniões; assuntos tratados; total de abordagens por assunto – administrativo,
pedagógico, financeiro, comunitários e outros –; deliberações tomadas; for-
mas de condução das reuniões; grau de participação dos conselheiros nas
decisões e encaminhamentos dos assuntos; formas de poder exercidas no
grupo, dentre outros);

4.2.4 Registrar os dados num formulário que será criado com vistas a possi-
bilitar o registro de tudo o que for apurado;

Observação: os dados de cada um dos CE deverá ser registrado em formu-
lário individualizado, identificando a escola apenas por código e não por nome.

4.2.5 Tabular os resultados referentes a cada CE e, posteriormente, agrupar
os resultados de todos eles;

4.3 Planejamento de ações para realização de encontro de socialização dos
dados da pesquisa (data do encontro, local, horário, pauta, mediador, lista de
presença, recursos materiais e humanos necessários, fichas de avaliação a se-
rem preenchidas, dentre outros).

4.4 Realização de um encontro para socializar os dados apurados, tendo
como foco:

4.4.1 Público-alvo: os diretores de escolas municipais e 1 representante por
escola, eleito pelos pares, de cada um dos seguintes segmentos representados
nos CEs (alunos; mães e pais ou representantes comunitários; professores; es-
pecialistas da educação; funcionários da escola: secretaria, inspetoria, merenda
e outros).

4.4.2 Metodologias a serem utilizadas no encontro para favorecer as refle-
xões e discussões sobre os dados da pesquisa:

• Apresentação dos resultados apurados no levantamento (em Power Point)
a todos os representantes de segmentos de CE reunidos no encontro. Após tal
apresentação, distribuir uma apostila espiralada contendo tais resultados para
cada participante do encontro, a fim de disponibilizar-lhes os dados para as
discussões em grupos;

• Divisão dos membros presentes no encontro em 35 grupos (correspon-
dente à totalidade dos CE da rede), visto que cada grupo, inicialmente, deve ser
formado pelos membros dos respectivos CEs;

• Solicitar que cada grupo discuta e apresente conclusões escritas por inter-
médio de um secretário, o qual deverá ser eleito pelo grupo. Todas as ações
executadas e consideradas mais importantes pelos CE devem ser incluídas per-
mitindo continuidade em suas escolas. Descrever quais ações não seriam reali-
zadas e justificar o porquê;

• Formação de grupos maiores, com o agrupamento dos representantes de
três escolas, os quais elegerão um secretário e um relator, discutirão sobre as
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respostas dos três grupos e elaborarão um documento único, contendo as mes-
mas questões discutidas no grupo anterior. Os pontos em que não houver con-
senso deverão ser apontados, a fim de serem melhor debatidos em outra opor-
tunidade;

• Apresentação feita pelo relator de cada um dos grupos sobre os resulta-
dos em plenário (pontos comuns e discordantes);

• Conclusão sobre as apresentações, feitas por um mediador.
4.4.3 Atividades pós-encontro:
• Eleição de um coordenador em cada um dos CEs (dentre os que participa-

ram do encontro), encarregado de socializar os dados do levantamento e das
conclusões do plenário aos demais membros dos CE das escolas que não tive-
rem participado do encontro. Observação: Para facilitar tal ação, serão
disponibilizadas cópias de todo material utilizado.

• Discussões e reflexões englobando todos os membros de cada um dos CEs,
decidindo sobre a implantação ou não de reformulações na atuação dos CE.

4.5 Planejamento de encontros abertos realizados por meio de palestras e
exposição de experiências inovadoras destinados a todos os membros dos CE
das escolas municipais, com a finalidade de expor fundamentações legais e prá-
ticas de trabalho sobre o funcionamento dos CE, que estejam em consonância
às orientações do curso do MEC/Ufscar, e que contribuam com a melhoria da
sua atuação e fortalecimento. Serão convidados para condução dos trabalhos
professores universitários ligados a estudos e pesquisas sobre CE; expositores
residentes em outros municípios, que sejam membros de CE com atuação de
vanguarda e de qualidade; coordenadores de círculos de cultura com experiên-
cia de trabalhos em CE, dentre outros;

4.6 Realização dos encontros planejados;

4.7 Elaboração, por parte de cada um dos CEs, de um plano de ação com o
objetivo de planejar sua atuação para o ano de 2012;

4.8 Articulação com os CE a fim de disponibilizarem as atas das reuniões
ocorridas no ano de 2011 para fins de pesquisa sobre as possíveis alterações na
atuação dos CE a partir da implementação do presente plano de ação;

Observação: Este novo levantamento será realizado obedecendo totalmen-
te à metodologia do item 4.1.1, porém focando apenas a atuação dos CE no ano
anterior.

4.9 Repetir ou dar continuidade a todos os demais procedimentos executa-
dos no ano de 2011, a partir do levantamento;

4.10 Acompanhamento, avaliação e replanejamento das ações realizadas a
partir do 1º até o 24º mês de execução do plano de ação;
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Quadro 2: Cronograma de ações da SME de Franca (SP)

Fonte: A autora (2010) adaptado da Secretaria Municipal de Educação de Franca, SP.
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4.11 Realização de um encontro final, com a participação de um represen-
tante por escola, eleito pelos pares, de cada um dos segmentos representados
nos CEs, visando à avaliação da execução do plano de ação durante os dois anos
de execução e a apresentação de propostas de ação, com condições de conti-
nuar assegurando a melhoria da atuação e o fortalecimento dos CEs da rede
municipal.

5 Cronograma da ação

A seguir elaboramos o cronograma de ações da SME de Franca (SP). A exe-
cução do plano de ação será acompanhada permanentemente através dos se-
guintes indicadores:

• Execução do planejado;
• Prazos estipulados no cronograma;
• Realização das atividades planejadas em conformidade ao estabelecido

no plano de ação;
• Adequação do planejado;
• Correções e modificações necessárias para a correta execução do plane-

jado;
• Quantidade de eventos, de atividades realizadas e participantes;
• Qualidade dos eventos e grau de satisfação dos participantes com relação

à quantidade e qualidade dos mesmos dados que serão apurados através de
fichas de avaliação individuais;

• Críticas e sugestões dos participantes;
• Adequação de horários, de locais, de recursos humanos e materiais, de

providências tomadas e de articulações realizadas.
• Avaliações quantitativas e qualitativas, que comparem a situação vigente,

com a situação anterior e posterior à implantação do plano. Tais avaliações bus-
carão medir se houve mudanças na atuação dos CE e qual índice isto atingiu, se
as formas de gestão nos CE passaram a ser mais democráticas e participativas, se
os CE ampliaram a quantidade de deliberações, se os conselheiros se apropria-
ram de conhecimentos e atuação que favoreçam a criação de escolas democrá-
ticas com capacidade para formar sujeitos emancipados e qual índice isto atin-
giu; se houve melhoria da imagem dos CE nas escolas e na SME.

Plano de ação nº 4 – Conselho escolar: democratização da escola e

construção da cidadania

Maria Ondina Rodrigues Vieira Basile e Sandra Cristina de Oliveira Almeida
(Angatuba, SP)
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1 Problema e seu diagnóstico

O papel do conselho escolar (CE) segundo o portal do Ministério de Educa-
ção (MEC)2 é efetivar a gestão escolar, na forma de colegiado, promovendo a
articulação entre os segmentos da comunidade escolar e os setores da escola,
constituindo-se no órgão máximo de direção.

As efetivas ações do CE, o portal citado serão: democratizar as relações no
âmbito da escola, visando à qualidade de ensino através de uma educação
transformadora que prepare o indivíduo para o exercício da plena cidadania;
Promover a articulação entre os segmentos da comunidade escolar e os setores
da escola, a fim de garantir o cumprimento da sua função que é ensinar; Estabe-
lecer, para o âmbito da escola, diretrizes e critérios gerais relativos à sua organiza-
ção, funcionamento e articulação com a comunidade de forma compatível com
as orientações da política educacional da Secretaria de Educação, participando
e responsabilizando-se social e coletivamente, pela implementação de suas deli-
berações.

Segundo definição dos cadernos do Programa Nacional de Fortalecimento
dos Conselhos Escolares (BRASIL, 2004b, c, d, e, f; 2006a, b, c, d, e), conselho
escolar é organismo da escola, que deve ter um importante vínculo com outros
conselhos, dentre eles os Conselhos Municipais, Estadual, Distrital e Nacional de
Educação, os Conselhos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Conse-
lho do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), a
comunidade e a sociedade em geral, à medida que é uma instância representa-
tiva de segmentos que compõem a Escola e a Sociedade, ao mesmo tempo em
que se torna espaço de exercício da democracia participativa. O conselho esco-
lar é um relevante organismo de articulação entre a escola e a comunidade.
Porém, em nossa realidade escolar, isso não acontece devido à:

• Sua inexistência nas escolas da rede municipal (não existe a atuação do
conselho escolar nas escolas – possivelmente pelo desconhecimento de sua real
função);

• Desconhecimento (também) do que seja o processo democrático pelo
coletivo escolar;

• Centralização do poder de partilha por parte da direção;
• Falta de autonomia da escola com relação ao sistema educacional;
• Falta de consciência política de boa parte da equipe;
• Falta de liderança;
• Ausência de momentos para diálogo e de debates na escola;

2
 http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/pr_lond_sttt.pdf


