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“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convo-
car os que vivem em torno da escola, e dentro da esco-
la, 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, consi-
derando 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)

Apresentação
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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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Este caderno, intitulado Conselho Escolar, gestão democrática da educa-

ção e escolha do diretor, integra o Programa Nacional de Fortalecimento dos

Conselhos Escolares e tem como objetivo contribuir para o fortalecimento dos

mecanismos de democratização da escola, em especial do Conselho Escolar e

dos processos de escolha de diretores por meio da análise dos desafios, limi-

tes e possibilidades da gestão democrática.

A fim de discutir esses processos, estruturamos o caderno em quatro uni-

dades, entendendo a gestão como ato político-pedagógico, nas quais analisa-

mos os seguintes aspectos:

I – Gestão democrática: a participação cidadã na escola – busca identificar os

pressupostos da gestão democrática na legislação, bem como o papel social

da educação e da escola.

II – Gestão democrática: aprendizagem e exercício da participação – conceitua o

processo de construção da gestão democrática como movimento permanente

que não se decreta, mas resulta de processos coletivos de tomada de decisão e

de luta política e, portanto, de participação.

III – Gestão democrática e a escolha de diretores – busca identificar as formas de

escolha dos dirigentes escolares e os mecanismos de participação na escola,

destacando, especialmente, o papel dos Conselhos Escolares.

IV – Gestão democrática e a autonomia da escola – busca consolidar os meca-

nismos de participação e democratização da gestão escolar e fortalecer a auto-

nomia da escola. Nessa direção, propõe a ação articulada entre o diretor esco-

lar e o Conselho Escolar, visando a efetivação de uma cultura de participação

e democratização das relações na escola.

Essas quatro unidades se inter-relacionam, tendo por eixo a compreensão

de que a democratização da educação implica a garantia de processos de pro-

gressiva autonomia da escola e de efetiva participação dos diferentes segmen-

tos que compõem a comunidade local e escolar. Nesse sentido, o caderno

Introdução
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enfatiza a importância da criação das condições e dos mecanismos de partici-

pação para que os diferentes atores sociais possam contribuir com os espaços

de decisão e responsabilização das unidades escolares.

Assim, ao pensar a lógica e as dinâmicas de participação nas instituições

escolares, é fundamental repensar os processos de decisão e deliberação, a

organização e as condições de trabalho, os objetivos e as prioridades da insti-

tuição, a autonomia e a identidade escolar e, fundamentalmente, o papel dos

diferentes atores sociais, bem como as estratégias para a implementação de

processos coletivos de decisão, especialmente do Conselho Escolar.

Nesse cenário, pensar a articulação entre a democratização da gestão, a

autonomia e os Conselhos Escolares é fundamental. Isso quer dizer que a lógi-

ca centralizadora que, comumente, constitui o dia-a-dia das escolas precisa

ser revista. Para que esse quadro seja repensado, destacamos alguns proces-

sos a serem articulados sem prejuízo de outros: a participação, a autonomia,

os processos de escolha dos dirigentes e os Conselhos Escolares.

A construção dos processos

de gestão e participação

A construção dos processos

de gestão e participação

Por uma cultura de

participação escolar

Por uma cultura de

participação escolar

Educação, escola e legislaçãoEducação, escola e legislação

Gestão democrática: aprendizado

e exercício de participação

Gestão democrática: aprendizado

e exercício de participação

Educação como direitoEducação como direito
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Gestão democrática:

a participação cidadã na escola

O que é participação?

Agestão democrática implica a

efetivação de novos processos de

organização e gestão baseados

em uma dinâmica que favoreça os proces-

sos coletivos e participativos de decisão.

Nesse sentido, a participação constitui uma

das bandeiras fundamentais a serem imple-

mentadas pelos diferentes atores que

constroem o cotidiano escolar.

Parte I
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A participação não tem o mesmo significado para todos, tratando-se, por-

tanto, de uma palavra que tem vários significados. Ela apresenta diferenças

significativas quanto à natureza, ao caráter, às finalidades e ao alcance dos

processos participativos. Isso quer dizer que os processos de participação cons-

tituem, eles próprios, processos de aprendizagem e de mudanças culturais a

serem construídos cotidianamente.

A participação pode ser entendida, portanto, como processo complexo que

envolve vários cenários e múltiplas possibilidades de organização. Ou seja,

não existe apenas uma forma ou lógica de participação: há dinâmicas que se

caracterizam por um processo de pequena participação e outras que se carac-

terizam por efetivar processos em que se busca compartilhar as ações e as

tomadas de decisão por meio do trabalho coletivo, envolvendo os diferentes

segmentos da comunidade escolar.

Isso quer dizer que alguns processos chamados de participação não garan-

tem o compartilhamento das decisões e do poder, configurando-se como me-

canismo legitimador de decisões já tomadas centralmente.

Gestão democrática: a participação cidadã na escola
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Para que a participação seja realidade, são necessários

meios e condições favoráveis, ou seja, é preciso repensar a

cultura escolar e os processos, normalmente autoritários, de

distribuição do poder no seu interior. Dentre os meios e as

condições destacam-se, ainda, a importância de se garantir:

infra-estrutura adequada, quadro de pessoal

qualificado, apoio estudantil.

Outro dado importante é entender a participação como

processo a ser construído coletivamente. Nessa direção, é

fundamental ressaltar que a participação não se decreta,

não se impõe e, portanto, não pode ser entendida apenas

como mecanismo formal/legal.

Conselho Escolar, gestão democrática da educação e escolha do diretor
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Por que a educação é um

direito de todo cidadão?

1.1 A educação como direito

Vamos abordar neste item a importân-

cia da ação política pela educação na

medida em que esta constitui um direi-

to social. Para melhor compreendermos esse pro-

cesso, destacamos a importância da escola, espe-

cialmente a pública, para a formação do cidadão.

A educação, como prática social, constitui

direito social do indivíduo. Historicamente,

muitas lutas foram desenvolvidas buscando

garantir esse direito a todos, a partir da expan-

são e da democratização das oportunidades de

escolarização. Ou seja, a garantia de escola para

todos constitui uma das bandeiras em prol da

inclusão social e da efetiva participação da so-

ciedade civil.

Gestão democrática: a participação cidadã na escola
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A educação, como prática social, constitui direito
social do indivíduo. Historicamente, muitas lutas

foram desenvolvidas buscando garantir esse direito
a todos, a partir da expansão e da democratização

das oportunidades de escolarização.
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Nesse processo, a defesa da escola pública e gratuita para todos como de-

ver do Estado e direito social dos indivíduos tem sido uma constante na reali-

dade brasileira, sobretudo após 1930. A construção dessa realidade implica a

garantia de condições objetivas, tais como o financiamento pelo poder públi-

co, o projeto político pedagógico, a autonomia escolar e a conscientização e

participação cotidiana de dirigentes escolares, professores, demais funcioná-

rios, estudantes e pais de estudantes que dela fazem parte. Porém essa partici-

pação histórica não se manifesta de forma rápida e espontânea, é necessário

um amplo trabalho de mobilização e conscientização de todos os envolvidos

para que estes percebam a importância de participar da elaboração e da cons-

trução cotidianas dos projetos da escola.

Resumindo:

Nessa unidade, vimos que a educação e a escolarização

constituem direitos sociais da pessoa. Para garantir esse

direito constitucional é preciso mobilização social em

defesa da garantia de escola pública de

qualidade para todos. Com base nessas informações, a

título de sugestão, o Conselho Escolar poderia destacar

as mobilizações em prol da escola pública das quais

participou ou de que tenha tido conhecimento,

indicando a importância desses movimentos para a

garantia da educação e da escola para todos.

Gestão democrática: a participação cidadã na escola
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A educação só ocorre na

escola? Qual o papel da

instituição escolar?

1.2 A educação, a escola e a cultura na
formação de sujeitos sociais

Vimos, na seção anterior, que a educação e

a garantia da escolarização constituem

um direito social. Para compreendermos

melhor esse direito é preciso definir os termos edu-

cação e escola. Esse será o nosso desafio nesta seção.

Por educação entendemos todas as manifesta-

ções humanas que buscam a apropriação da cultu-

ra produzida pelo homem. A escola, nesse cenário,

é o espaço privilegiado de produção e socialização

do saber e se encontra organizada por meio de

ações educativas que visam a formação de sujeitos

concretos: éticos, participativos, críticos e criativos.

Ou seja, a organização escolar cumpre o papel

de garantir aos indivíduos o acesso ao saber histo-

ricamente acumulado. No Brasil, várias leis foram

aprovadas visando garantir diretrizes e bases para

Conselho Escolar, gestão democrática da educação e escolha do diretor



22

a educação nacional. Essas leis interferem na lógica organizativa da escola e

nos papéis dos diversos atores sociais que constroem o cotidiano escolar.

Nos anos 1990, mudanças legais ocorreram no âmbito legislativo, destacando-se a

aprovação das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio  da Lei n. 9.394/96.

A LDB alterou o panorama da educação básica, que passou a compreender a

educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Além dessa mudança, a LDB

redirecionou as formas de organização e gestão, os padrões de financiamento, a

estrutura curricular, requerendo, entre outros, a implementação de processos de

participação e gestão democrática nas unidades escolares públicas.

A esse respeito, como vimos no Caderno 1, a lei estabelece o princípio da

gestão democrática, ou seja, a necessidade de que a gestão das escolas se efe-

tive por meio de processos coletivos envolvendo a participação da comunida-

de local e escolar.

Assim, por gestão democrática entendemos a garantia de mecanismos e

condições para que espaços de participação, partilhamento e descentralização

do poder ocorram.

A LDB dispõe que:

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensi-

no público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os

seguintes princípios:

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-

pedagógico da escola;

II – participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou equi-

valentes.

Desse modo, a LDB, ao encaminhar para os sistemas de ensino as normas

para a gestão democrática, indica dois instrumentos fundamentais: 1) a elabo-

ração do Projeto Pedagógico da escola, contando com a participação dos pro-

fissionais da educação; 2) a participação das comunidades escolar e local em

Conselhos Escolares ou equivalentes.

Gestão democrática: a participação cidadã na escola
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Envolver os diversos segmentos na elaboração e
no acompanhamento do projeto pedagógico

constitui um grande desafio para a construção
da gestão democrática e participativa.
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O projeto político-pedagógico ocupa um papel central na

construção de processos de participação e, portanto, na

implementação de uma gestão democrática. Envolver os

diversos segmentos na elaboração e no acompanhamento

do projeto pedagógico constitui um grande desafio para a

construção da gestão democrática e participativa.

Gestão democrática: a participação cidadã na escola
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Por que a gestão democrática é

um processo de aprendizado

coletivo?

A gestão democrática:

aprendizagem e exercício de

participação

A democratização dos sistemas

de ensino e da escola implica

o aprendizado e a vivência

do exercício de participação e tomadas

de decisões. Trata-se de processo a ser

construído coletivamente, que conside-

ra a especificidade e a possibilidade his-

tórica de cada sistema de ensino (mu-

nicipal, estadual ou federal), de cada es-

Parte II
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cola. O importante é compreender que esse processo não se efetiva por decre-

to, portarias ou resolução, mas é resultante, sobretudo, da concepção de ges-

tão e de participação que temos.

Nesse percurso, a definição da concepção e, portanto, do alcance e da natu-

reza política e social da gestão democrática que se quer implementar é funda-

mental para a efetivação ou não dos processos de participação e decisão.

Pensarmos a democratização implica, portanto, compreendermos a cultu-

ra da escola e dos seus processos, bem como articulá-los com as relações sociais

mais amplas. A compreensão dos processos culturais na escola envolve dire-

tamente os diferentes segmentos das comunidades local e escolar, seus valo-

res, atitudes e comportamentos. Ou seja, a escola é um espaço de contradições

e diferenças. Nesse sentido, quando buscamos construir na escola um proces-

so de participação baseado em relações de cooperação, no trabalho coletivo e

no partilhamento do poder, precisamos exercitar a pedagogia do diálogo, do

respeito às diferenças, garantindo a liberdade de expressão, a vivência de pro-

cessos de convivência democrática, a serem efetivados no cotidiano, em busca

da construção de projetos coletivos.

Os autores Catani e Gutierrez, ao discutirem a relação

entre a participação e a gestão escolar, afirmam que

“Toda e qualquer organização que tente implantar e

desenvolver práticas de natureza participativa vive sob a

constante ameaça da reconversão burocrática e autoritária

dos seus melhores esforços. As razões para isto são

diversas: história de vida de seus membros,

supervalorização ideológica das formas tradicionais de

gestão, demandas específicas difíceis de conciliar, etc.

A gestão democrática: aprendizagem e exercício de participação
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De tudo isso, contudo, um ponto deve ser destacado:

a participação se funda no exercício do diálogo entre as

partes. Essa comunicação ocorre, em geral, entre pessoas

com diferentes formações e habilidades, ou seja, entre

agentes dotados de distintas competências para a

construção de um plano coletivo e consensual de ação.

Na prática da gestão escolar, esta diferença, que em si não

é original nem única, assume uma dimensão muito maior

do que a grande maioria das propostas de gestão

participativa e autogestão que pode ser observada”.
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Quais são os elementos

fundamentais para a

implementação de um processo de

gestão democrática e participativa

na escola?

2.1 A construção da gestão democrática e
os processos de participação

A gestão da escola se traduz cotidia-

namente como ato político, pois

implica sempre uma tomada de posi-

ção dos atores sociais (pais, professores, funcio-

nários, estudantes...). Logo, a sua construção não

pode ser individual, pelo contrário, deve ser cole-

tiva, envolvendo os diversos atores na discussão

e na tomada de decisões.

Para que a tomada de decisão seja partilhada, é

necessária a implementação de vários mecanismos

de participação, tais como: o aprimoramento dos

processos de provimento ao cargo de diretor, a cri-

ação e consolidação de órgãos colegiados na esco-

la (Conselhos Escolares, Conselho de Classe...), o

A gestão democrática: aprendizagem e exercício de participação
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fortalecimento da participação estudantil por meio da criação e consolidação

de grêmios estudantis, a construção coletiva do projeto político-pedagógico

da escola, a progressiva autonomia da escola e, conseqüentemente, a discus-

são e a implementação de novas formas de organização e de gestão escolar e a

garantia de financiamento público da educação e da escola nos diferentes ní-

veis e modalidades de ensino. Toda essa dinâmica se efetiva como um proces-

so de aprendizado político fundamental para a construção de uma cultura de

participação e de gestão democrática na escola e, conseqüentemente, para a

instituição de uma nova cultura na escola.

A efetivação de uma nova relação entre a educação, a escola e a democra-

cia constitui um aprendizado político-pedagógico cotidiano que requer a

implementação de novas formas de organização e participação interna e ex-

ternamente à escola. Ou seja, a construção de uma educação emancipatória e,

portanto, democrática se constrói por meio da garantia de novas formas de

Conselho Escolar, gestão democrática da educação e escolha do diretor

Garantia de

financiamento

público da educação

e da escola nos

diferentes níveis e

modalidades

de ensino

Provimento

ao cargo de diretor
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do projeto político-
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Luta pela progressiva

autonomia da escola
Discussão e

implementação de novas

formas de organização e

de gestão escolar

Fortalecimento da

participação estudantil
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organização e gestão, pela implementação de mecanismos de distribuição do

poder, que só é possível a partir da participação ativa dos cidadãos na vida

pública, articulada à necessidade de formação para a democracia.

Nesse cenário, a implementação de processos e práticas de participação co-

letiva, bem como a avaliação destas, é fundamental para romper com a lógica

autoritária em que se estruturam as concepções e práticas dominantes de orga-

nização e gestão escolares. Desse modo, é fundamental ressaltarmos a impor-

tância: da construção coletiva de um projeto pedagógico pela escola, envolven-

do os diferentes segmentos da comunidade local e escolar; da discussão e mu-

danças na organização do trabalho e na gestão da escola; do estabelecimento de

formas de distribuição do poder, assim como da vivência e construção de novas

formas de relacionamento interpessoal. Nessa direção, a efetivação da gestão

democrática como aprendizado coletivo deve considerar a necessidade de se

repensar a organização escolar, tendo em mente a importância desta na vida

das pessoas, bem como os processos formativos presentes nas concepções e prá-

ticas que contribuam para a participação efetiva e para o alargamento das con-

cepções de mundo, homem e sociedade dos que dela participam.

Paro (2001, p. 29-30), ao analisar a influência positiva da escola na vida das

pessoas, indica elementos para pensarmos e rediscutirmos a escola autoritária

que temos, com a finalidade de direcioná-la para uma escola voltada para a

emancipação e a participação democrática. Nessa direção, o autor afirma que

A evidência da influência positiva da organização escolar sobre o comportamento

das pessoas pode ser percebida quando se comparam escolas em que foram

introduzidas inovações que provocaram maior democratização dos contatos hu-

manos, com situações anteriores, em que as relações eram de mando e submissão.

Em duas pesquisas de campo [...] foi possível perceber os efeitos de medidas visan-

do à democratização do ambiente escolar, com a introdução de eleições de diretores,

no primeiro caso, e com a ocorrência de uma direção mais democrática, comprome-

tida com os interesses dos usuários, no segundo. Em ambos os casos, a partir de

entrevistas e observações em campo, pôde-se constatar a melhoria no relaciona-
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Conselho Escolar, gestão democrática da educação e escolha do diretor

Pôde-se constatar a melhoria no relacionamento
humano entre direção e pessoal escolar, entre a

escola e os usuários e, principalmente,
o relacionamento geral dos estudantes entre si
e com os vários profissionais da escola, quer

dentro quer fora da sala de aula
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O programa consiste em reunir os pais e mães de

estudantes mensalmente para discutir temas diversos,

ligados à educação de filhos (adolescência, televisão e

drogas etc.) e não problemas específicos da escola, o que

já é feito nas reuniões de Conselho de Escola, APM etc.

(PARO, 2001, p. 113).

mento humano entre direção e pessoal escolar, entre a escola e os usuários e, prin-

cipalmente, o relacionamento geral dos estudantes entre si e com os vários profis-

sionais da escola, quer dentro quer fora da sala de aula. As pessoas, que antes eram

tratadas apenas como objetos de decisão de outras localizadas em níveis hierárqui-

cos superiores, sentiram a introdução de mudanças elevá-las à condição de sujeitos

desse processo, e isso não é pouco em termos de avanço no relacionamento pessoal.

Tudo isso propiciou a apropriação de valores de cidadania e o desenvolvimento de

comportamentos compatíveis com a colaboração recíproca entre os homens [...].

Se o compromisso é com uma nova visão de mundo, que exige a prática para ser

apreendida, o caminho parece ser precisamente este: ao mesmo tempo em que se

desenvolvem conteúdos de uma concepção mais elaborada de mundo, se propiciam

condições para vivê-la e aprendê-la cada vez mais consistentemente. Só assim, se

pode esperar contribuir para desarticular a ideologia do mercado incrustada no

dia-a-dia da sociedade e, em particular, no sistema de ensino.

Veja, a seguir, uma das alternativas de participação dos pais na escola, apon-

tada por Vitor Paro, em uma das escolas que fez parte da pesquisa realizada

por ele em São Paulo.
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