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RESUMO 
 

 

Esta dissertação de Mestrado tem como objetivo discutir a participação dos professores na 

gestão da escola pública, priorizando, em tal discussão, a participação desses no Conselho 

Escolar. O estudo fez uma reflexão acerca dos fundamentos políticos da gestão democrática, 

sobre o papel dos professores nesta gestão e sobre os instrumentos por meio dos quais se 

oportuniza a participação. Foram investigadas experiências de gestão em escolas públicas da 

rede de ensino do município de Itaquaquecetuba (SP). Para tanto, foram agendados e 

registrados buscando acordo de datas e temas relevantes para a pesquisa e para a prática de 

formação, tendo em vista uma “cultura institucional” político-pedagógica. A investigação, 

portanto, se inseriu em instâncias de formação. As propostas, fruto da inserção, foram sendo 

definidas conforme indicações e desafios discutidos nos espaços comumente acordados: 

planejamento, discussões, avaliações. Este estudo encaminhará o registro de processos de 

intervenção nas escolas, já discutidos e viabilizados nas interfaces acordadas entre a produção 

da dissertação e a prática de formação em que a Diretoria de Ensino opera. A consideração 

final é a de que o Conselho de Escola pode sim constituir-se em um espaço democrático, 

capaz de favorecer a distribuição de poder no interior da escola, capaz de promover a 

participação politizante através da participação dos professores e de todos.  

 

Palavras-chaves: Conselho de Escola. Gestão democrática. Participação. 



 

ABSTRACT 
 

 

This Master’s thesis aims to discuss the participation of teachers in the management of public 

schools prioritizing in this discussion, participation in the School Council. The study reflects 

on political foundations of democratic governance, the role of teachers is managed and on the 

instruments by which favors the participation. Management experiences were investigated in 

the public schools of the county school system Itaquaquecetuba (SP). Is scheduled and 

registered to both meetings and studies seeking date and relevant to the research and the 

practical training towards a political-pedagogical “institutional culture” topics agreement. The 

investigation came was inserted into instances of training, so. The proposals, due to insertion, 

were defining themselves according to directions and challenges discussed in commonly 

agreed areas planning, discussions, reviews. Reasons, this study will refer the record of 

intervention processes in schools, already discussed and made possible the agreed interfaces 

between the production of the dissertation and practice training in the Board of Education 

operates. The final consideration is that the School Board may rather be in a democratic, able 

to promote the distribution of power within the school, able to promote politicizing 

participation by involving teachers and all space.  

 

Key words: School Board. Management. Democratic participation. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Iniciei a minha carreira de professor da rede pública de São Paulo em 1993, quando 

cursava o último ano da faculdade de Educação Física. No início procurava chegar sempre 

antes do meu horário e só ia embora depois de fazer tudo que havia planejado. 

Com o passar dos anos e vendo que o que eu estava fazendo não era incentivado ou 

reconhecido pela direção da escola, iniciou-se um processo de desmotivação. Enquadrei-me 

no ritmo da escola e, como dizem alguns, meu envolvimento foi esfriando. A qualidade das 

aulas, bem como a assiduidade foi diminuindo. Pude observar que o mesmo se dava, e se dá 

ainda hoje, com outros colegas de trabalho. 

 Buscando aprofundar meus conhecimentos e me envolver em projetos que me 

motivassem, busquei cursos em outras áreas da Educação Física. Fiz cursos de curta duração 

em musculação, nutrição, personal traineer e avaliação física, todos voltados para a área de 

Ginástica em academia. Cursei duas especializações em Treinamento Desportivo e Voleibol, 

esses voltados especificamente para a área de atuação do Desporto de Rendimento1. 

Passei a desempenhar a função de técnico de Voleibol Feminino na cidade de Suzano. 

Os anos de trabalho foram coroados com a conquista de vários títulos, tais como: Tricampeão 

dos Jogos Abertos do Interior, Tricampeão dos Jogos Regionais, Campeão Paulista, etc.  

Em 2001, iniciei o curso de mestrado em Ciências Biológicas na Univap, com ênfase 

em Fisiologia do Exercício. Por motivos de ordem pessoal não pude concluir o mestrado. Os 

créditos foram totalizados, mas a dissertação não foi elaborada. Fui acometido por três hérnias 

discais que me obrigaram a fazer um longo tratamento; este foi bem sucedido e hoje posso 

desempenhar plenamente minhas funções. 

Atualmente, por conta de um processo de readaptação, trabalho junto à direção da 

Escola Vereador Valter, no município de Itaquaquecetuba auxiliando na gestão da escola. 

Entre minhas funções, pode-se citar a elaboração de programas e planilhas que otimizam o 

trabalho da secretaria, confecção, revisão e conferência junto à supervisão de ensino dos 

prontuários dos alunos, elaboração de processos e projetos a serem encaminhados para 

publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e de processos de registro de conclusão 

dos ensinos Fundamental e Médio. Foi nesta qualidade de inserção/adaptação e com vistas a 

____________ 
1  É o esporte de resultado, praticado segundo regras formais, nacionais e internacionais, tem como figura de 

destaque a presença do atleta, com a finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades do País e 
estas com os de outras nações. 
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retomar antigas inquietações que apresentei um pré-projeto ao programa de mestrado 

Progepe/Uninove. 

Com a experiência de professor, vejo a necessidade em percorrer as áreas do 

conhecimento da Educação Física;  atualmente, com a visão do professor não efetivo, mas sim 

com o compromisso de auxiliar na melhoria da gestão, pude perceber que os professores não 

ocupam seu papel na formulação de uma administração democrática e a direção nem sempre 

incentiva a discussão ou a participação. Tal inação os distancia da possibilidade democrática. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A existência do Conselho Escolar no interior das escolas da rede pública estadual de 

ensino, no estado de São Paulo, sob a denominação de Conselho de Escola, remonta a meados 

dos anos de 1970, quando criado como órgão consultivo da direção, composto por 

representantes dos vários segmentos da comunidade escolar, e tendo o diretor da escola em 

sua presidência. Em meados dos anos de 1980, com o país retornando ao regime democrático, 

este colegiado assumiu natureza deliberativa e assegurou paridade à representação entre os 

segmentos da escola e os segmentos de pais e de alunos. 

A partir da Constituição Brasileira de 1988, a inclusão da gestão democrática entre os 

princípios em que se fundamenta o ensino influenciou, a nosso ver, as relações de poder no 

âmbito da escola pública. O princípio democrático foi reiterado pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), em 1996, que, por sua vez, alterou significativamente a 

educação em nosso país. 

A existência de órgão colegiado, indispensável à realização da gestão democrática, foi 

amplamente difundida com o Plano Nacional de Educação, em 2001, quando este incluiu a 

implantação de Conselhos Escolares e outras formas de participação da comunidade escolar 

entre as metas a serem atingidas para a melhoria do funcionamento das instituições de 

educação e o enriquecimento das oportunidades educativas e dos recursos pedagógicos. 

O Conselho de Escola pode ocupar um lugar de fomento na elaboração do Projeto 

Político-Pedagógico, buscando criar mecanismos pedagógico-democráticos. A pesquisa do 

Ipea aponta a relação direta entre o funcionamento do Conselho e o bom desempenho escolar 

sendo que, nas escolas onde a agremiação é atuante, os indicadores que medem a qualidade do 

ensino, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), são mais altos. De 

acordo com estes estudos, o Conselho Escolar pode desempenhar um papel relevante na busca 

de melhoria de resultados, evitando a permanência do quadro atual de abandono. 

O Conselho de Escola tem como atribuição deliberar sobre questões político-

pedagógicas, administrativas, financeiras; também é sua atribuição analisar as ações a 

empreender e os meios a serem utilizados para o cumprimento das finalidades da escola. É 

uma instância de discussão, acompanhamento e deliberação, na qual se busca incentivar uma 

cultura democrática, substituindo a cultura patrimonialista pela cultura participativa e cidadã. 
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No caderno I do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, há 

uma pergunta: “‘Qual é a função social da escola pública?’. E há uma resposta: a escola 

pública, em todos os níveis e modalidades da educação básica, tem como função social formar 

o cidadão, isto é, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, 

crítico, ético e participativo” (BRASIL, 2004, p. 17-18). 

Segundo o mesmo caderno I do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares, é indispensável para a escola socializar o saber sistematizado, historicamente 

acumulado, como patrimônio universal da humanidade, fazendo com que esse saber seja 

criticamente aprimorado pelos estudantes, que já trazem consigo o saber popular, o saber da 

comunidade em que vivem e atuam. (BRASIL, 2004, p. 17-18). 

Vivemos numa democracia representativa. Os dirigentes (presidente, governadores, 

prefeitos, senadores, deputados e vereadores) são eleitos/escolhidos pelo voto dos cidadãos. A 

utopia é uma democracia participativa, que amplia e aprofunda a perspectiva do horizonte 

político emancipador da democracia, isto é, uma democracia em que todos os cidadãos, como 

sujeitos históricos conscientes, lutem pelos seus direitos, acompanhem e controlem 

socialmente a execução desses direitos, sem deixar de cumprir, em contrapartida, com os 

deveres constitucionais. 

A gestão democrática visa não apenas à melhoria do gerenciamento, visa também à 

melhoria da qualidade do ensino. Não há dúvida de que, pela experiência vivida numa escola 

municipal de São Paulo, quanto melhor o clima de cooperação criado pela gestão colegiada, 

melhores serão as relações entre alunos e professores, facilitando o ensino e a aprendizagem 

(ANTUNES, 2008, p. 134). 

A qualidade do ensino depende da construção coletiva de uma proposta pedagógica. 

Isso se dará através de movimentos de reorientação curricular, que consistem em estimular e 

apoiar projetos próprios das escolas e desenvolver um projeto pedagógico com vistas à 

interdisciplinaridade. 

Esta proposta pedagógica pretendida deve garantir o respeito à identidade cultural do 

aluno, a apropriação e produção de conhecimentos relevantes e significativos de forma crítica, 

na perspectiva de compreensão e transformação da realidade, a mudança da compreensão do 

que é ensinar e aprender, o estímulo à curiosidade e criatividade do aluno, o desenvolvimento 

do trabalho coletivo na escola, a democratização das relações na escola, o resgate da 

identidade do educador  e a interação comunidade-escola como espaço de valorização e 

recriação da cultura popular. (ANTUNES, 2008, p. 134). 
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Iván Nuñez (1990) afirma em seu trabalho que podemos resgatar a identidade do 

educador não só pela disposição individual e a inovação educativa, mas também pelo trabalho 

em grupo, por grupos de educadores dispostos a refletir sobre suas próprias práticas, a vencer 

suas resistências subjetivas à mudança e ensaiar formas não autoritárias de ensino, a promover 

aprendizagens críticas e autônomas em seus alunos. 

Podemos operar um novo tipo de aperfeiçoamento de docente sob a condição de que 

seja um “aperfeiçoamento em serviço, estritamente ligado à modificação das práticas e 

assumindo grupalmente na base do magistério no espaço da cotidianidade escolar” (NUÑEZ, 

1990, p. 34).  

Para atingir os objetivos desta pesquisa procedeu-se a:  

a) levantamento bibliográfico, com observações e recortes visando subsidiar a 

intervenção em reuniões de formação comumente acordadas entre o pesquisador e a 

Diretoria de Formação da Diretoria Regional. Tal levantamento irá, assim, 

disponibilizar um “estado da arte”, bem como os subsídios teóricos em que se apoiam 

este trabalho;  

b) elaboração e efetivação de proposta de discussão acerca da participação dos 

professores no Conselho de Escola em Oficina Técnica (OT);  

c) elaboração e aplicação de questionário e entrevista com coordenadores e professores 

das escolas estaduais do município de Itaquaquecetuba. 

Alguns procedimentos metodológicos foram realizados como processo de intervenção, 

como a realização de uma OT na Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba, com coordenadores 

pedagógicos do Ensino Fundamental das 58 escolas desta diretoria. 

Prévio à realização da OT, todos os coordenadores receberam um material, produzido 

pelo pesquisador e seu orientador; no dia foi feita a leitura e discussão deste material. Ali 

surgiram sugestões em reflexões que produziram um novo material, o qual foi repassado para 

as escolas por correio eletrônico. 

Ficou acordado que os coordenadores trabalhariam esse material com os professores 

durante a Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) na unidade escolar; a seguir, 

retornariam ao pesquisador comentários por correio eletrônico. 

O ritmo de trabalhos e respostas por parte das escolas não equivale ao ritmo e prazos 

da pesquisa universitária. A necessidade de caminhar com a pesquisa e a dissertação 

conforme sugestões na qualificação da dissertação – em junho de 2013 – permitiu requalificar 

a abordagem da intervenção/pesquisa a fim de verificar posições e proposições de professores 

e coordenadores. Essa requalificação foi formulada num questionário. 
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Formulamos um questionário para professores e outro para coordenadores; 

formulamos uma entrevista com coordenadores, buscando apurar questionamentos e 

sugestões à temática desta pesquisa. Constam ambos como anexos ao final. 

Sempre em comum acordo com a Diretoria de Ensino, foram selecionadas 14 escolas 

dentre as 58 da Diretoria de Itaquaquecetuba. Os critérios de escolha foram indicação da 

mesma: escolas com reconhecido trabalho em conformidade com a “prática administrativa 

democrática” e outras com conhecidos problemas de disciplina e qualidade de ensino, “baixos 

índices de Saresp”, escolas prioritárias. 

Foram distribuídos os questionários em cada escola, entregues pelo pesquisador ao 

coordenador do Ensino Fundamental – a mesma pessoa que havia participado da OT. 

A intervenção direta do pesquisador junto aos professores não foi possível devido a 

prazos e calendários diferenciados entre a pesquisa e a unidade escolar; cada coordenador foi 

pessoalmente contactado e com este foi acordada a aplicação do questionário baseado nas 

informações/reflexões colhidas na OT. O espaço da ATPC, nos seus devidos tempos e 

priorizações, seria o horizonte de realizações idealmente almejado. 

Para que todo esse procedimento fosse encaminhado, o pesquisador obteve a 

autorização da Diretoria de Ensino e, posteriormente, obteve autorização dos diretores das 

escolas selecionadas. Após estes acordos, os coordenadores foram contactados, realçando 

assim o seu papel de responsáveis diretos pela aplicação dos questionários. Foram 

distribuídos 900 formulários num universo aproximado de 882 professores nestas 14 unidades 

escolares. O número de professores foi informado pelas secretarias das referidas escolas. E foi 

estabelecido prazo para a aplicação, após o que o pesquisador retornou para retirar o 

questionário e proceder com a entrevista. O material utilizado na OT realizada em 20 de 

março de 2013, na formação com a Diretoria Regional, está ao final, no Anexo I. 
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1 OS PROFESSORES E O CONSELHO DE ESCOLA: UMA ALIANÇA 

NECESSÁRIA 
 

 

  Este trabalho tem como objeto discutir a participação dos professores nos Conselhos 

de Escola da rede pública de São Paulo considerando os princípios da gestão democrática. 

Segundo Riscal e Gandini (2010), por participação entende-se aqui a participação política, 

que pode ser descrita como sendo aquela que se refere às atividades implementadas por 

indivíduos ou por grupos de indivíduos organizados, por iniciativa individual e voluntária ou 

por uma exigência legal. 

Os Conselhos de Escola são órgãos deliberativos. No Estado de São Paulo, podem-se 

citar duas peças legais que, antecipando-se à legislação federal, fazem cumprir os princípios 

da gestão democrática da escola pública, ao tratar da instauração e funcionamento de órgãos 

colegiados nas escolas. São elas: a Lei Complementar 444/85, em seu artigo 95, e o 

Comunicado SE, de 31/03/86, o qual cita a participação docente neste órgão por meio de 

eleição intraescolar. 

Seguindo os preceitos constitucionais, a gestão democrática é um dos princípios da 

escola pública e prerrogativa para afirmar o caráter público e democrático dessa escola. Ao 

longo dos anos de 1980 e 1990, a escola veio se mobilizando na organização e funcionamento 

dos Conselhos Escolares. Neste processo, os professores são peças fundamentais; entretanto, a 

efetiva participação dos professores guarda aspectos a serem investigados. 

A investigação sobre a participação dos professores nos órgãos colegiados de 

administração da escola pública, em especial a participação no Conselho de Escola, 

corresponde a duas questões fundamentais: Por que é importante e necessário participar? 

Quais os fatores que impedem ou facilitam o processo de participação dos professores? 

Apesar do poder formal que este órgão possui no encaminhamento de diferentes 

situações da convivência escolar, muitas vezes ele não é exercido, ora pela falta de 

conhecimento e esclarecimento dos conselheiros em relação a esse poder, ora pela falta de 

engajamento do corpo docente, limitando-se às funções cotidianas do trabalho em sala de 

aula, ora pela dificuldade de aquilatar os processos inerentes ao Conselho, por ser esta uma 

avaliação subjetiva e não de produção e, noutras vezes, porque este poder deliberativo é 

tradicionalmente concentrado “nas rédeas” do diretor. 
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Esses fatores contribuem para a não legitimação do Conselho como órgão 

verdadeiramente representativo da comunidade escolar. Ele subsiste por força e forma da lei, 

sem que sua prática seja apropriada pelos representantes reais. Isto revela uma situação 

alarmante, à medida que reflete uma opção de administração da escola – autocrático-

centralizadora – e sua relação com a comunidade interna e externa – distanciada e 

inconsistente. 

Investigou-se a participação do professor no Conselho de Escola. Parte-se do 

pressuposto de que a participação é condição para que ele, Conselho, seja efetivamente 

democrático. Democracia e participação são elementos que caminham lado a lado na gestão e 

são indubitavelmente necessários e urgentes. 

Esta pesquisa privilegiou uma gestão que tem por objetivo a melhoria da organização, 

baseada num projeto pedagógico que privilegia a educação voltada para a formação de 

valores, voltada para a emancipação em aprendizado com sentido de cidadania, incentivando 

à prática participativa e cooperativa presentes no processo democrático. 

Como foco central deste trabalho, citamos os objetivos específicos desta pesquisa: 

a) propor instrumentos de intervenção em escolas que tenham como objetivo incentivar a 

participação dos professores; 

b) conscientizar os professores da necessidade de sua participação e envolvimento nas 

decisões a serem tomadas; 

c) examinar como se efetiva a participação da equipe gestora da escola no Conselho 

Escolar, junto aos professores e demais componentes. 

O Governo Federal possui o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares (PNFCE). Este programa possui um curso de dois módulos que é oferecido pela 

Ufscar, em São Paulo, o qual também possui uma série de materiais de referência. 

Dentro do programa existe uma parte destinada a relatos/prestação de informações a 

respeito do fortalecimento e implantação de Conselhos Escolares efetivos e atuantes. Tudo 

que é publicado tem que ser aprovado pelo programa. Da região Leste de São Paulo só 

existem relatos de escolas municipais de Mogi das Cruzes, apesar do fato de que esses cursos 

são oferecidos para todos os funcionários das redes municipais e estaduais do Brasil. 

Os estudos mostram que existe uma conscientização das necessidades de mudança no 

cenário da educação atual, implantando a gestão democrática  e efetivando a participação dos 

professores e comunidade no dia a dia da escola. Falta pôr em prática tais preceitos. Neste 

ponto se insere o presente projeto, que tem por objetivo pôr em prática ou pelo menos 
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conscientizar os professores da necessidade de sua participação e envolvimento nas decisões a 

serem tomadas. 

O Título V da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), ao 

tratar da Organização da Educação Nacional, estabelece em seu artigo 12 que, entre as 

responsabilidades dos estabelecimentos de ensino, está a de elaborar sua proposta pedagógica. 

O artigo 13 da mesma lei nomeia a participação dos docentes nesta elaboração. A participação 

dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica é uma das formas de 

realizar a gestão democrática da escola pública, reza o artigo 14 da Lei n.º 9394/96. 

Nas escolas públicas de São Paulo existem várias possibilidades institucionalizadas de 

participação de professores na discussão e na definição dos rumos escolares. Entre elas pode-

se citar o Conselho Escolar, o Conselho de Classe e a Associação de Pais e Mestres. Há ainda 

outro órgão colegiado, o Grêmio Estudantil, sem representação de professores. 

O Conselho Escolar é concebido como local de debate e tomada de decisões. Permite 

que professores, funcionários, pais e alunos explicitem seus interesses, suas reivindicações. O 

Conselho Escolar favorece a aproximação dos centros de decisão dos atores, o que facilita a 

comunicação vertical e horizontal, possibilitando a delegação de responsabilidades e o 

envolvimento de diversos participantes. É o órgão máximo de decisão no interior da escola. 

Os professores têm representação de 40% neste colegiado. 

No Conselho de Classe há a possibilidade de articulação dos segmentos da escola, que 

tem por objeto e foco o processo de ensino em sua relação com a aprendizagem e a avaliação 

desta aprendizagem. O Conselho de Classe é um espaço de encontro de posições 

diversificadas relativas ao desempenho do aluno, que não fica, assim, restrito à avaliação de 

apenas uma pessoa. Sua função é analisar questões didático-pedagógicas, aproveitando seu 

potencial de gerador de ideias. 

A Associação de Pais e Mestres (APM) é a instituição que tem como finalidade 

colaborar no aprimoramento da educação e na integração família-escola-comunidade. Foi 

regulamentada em 1978, substituindo a Caixa Escolar criada em 1956. A APM deve exercer a 

função de sustentadora jurídica das verbas públicas recebidas e aplicadas na escola. É um 

instrumento para que os pais possam opinar, reivindicar e compreender a relevância de seu 

papel na vida da escola, mobilizando a população para uma educação mais democrática e 

compromissada.  

Há também a organização estudantil, sancionada através da Lei Federal nº 7.398/85 

que explicitou a criação e organização do Grêmio Estudantil como direito dos alunos, como 

um órgão independente da direção da escola, escolhido por meio de voto direto e secreto. É o 
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órgão que incentiva a participação política dos alunos. É um mecanismo democrático. É uma 

forma dos alunos aprenderem a resolver seus problemas entre si. 

Apesar de, legalmente, a participação dos professores na discussão e realização dos 

objetivos das escolas estar assegurada no Brasil e, especificamente, em São Paulo, por conta 

da existência dos colegiados escolares, há pontos a serem questionados e problemas a serem 

discutidos. 

Quando se trabalha com modelos de gestão e projetos elaborados de forma vertical 

como no Estado de São Paulo, em um ensino apostilado, com Conselhos de Escola 

meramente cumpridores de formalidades, e sendo todo esse projeto voltado para os sistemas 

de avaliação do ensino (Ideb2, Saresp3, Prova Brasil4), cabem indagações sobre o processo de 

participação de professores na gestão democrática das escolas. Vale questionar as formas que 

esta participação assume, os meios que a realizam, a efetividade das ações dos colegiados 

escolares, o processo de elaboração e de implementação dos projetos político-pedagógicos das 

escolas, que devem ser elaborados tomando como ponto de partida as condições de cada 

escola em articulação com as regras do sistema de ensino, e as posições assumidas pelos 

professores neste processo, mesmo que sejam posições impostas, conquistadas ou 

abandonadas. 

Segundo Libâneo (2005), a gestão democrática participativa valoriza a participação da 

comunidade escolar no processo de tomada de decisão, apostando na construção coletiva dos 

objetivos e do funcionamento da escola através do diálogo, do consenso.  

O envolvimento do professor nos processos de gestão escolar é determinante para 

transformar o cotidiano e construir uma escola pública efetivamente democrática. O professor 

é o elo entre a escola, os alunos e a comunidade. Pode-se buscar uma solução para parte dos 

problemas propondo aos professores uma maior participação e envolvimento com a gestão da 

escola, participando das decisões e dando a sua opinião.  

____________ 
2  Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – é um indicador criado pelo governo federal para 

medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. 
3  Saresp – Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – é uma avaliação de múltipla 

escolha, aplicada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo desde 1996, para alunos da Rede 
Estadual de Ensino que estão na 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries (3º, 5º, 7º e 9º ano) do Ensino Fundamental e 3ª série do 
Ensino Médio.  

4   Anresc – Avaliação Nacional do Rendimento Escolar –, também conhecida como Prova Brasil, é uma 
avaliação criada em 2005 pelo Ministério da Educação. É complementar ao Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb) e um dos componentes para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb). Ela é realizada a cada dois anos e participam todos os estudantes de escolas públicas urbanas 
do 5° e do 9º ano de turmas com mais de 20 alunos. A avaliação é dividida em duas provas: Língua 
Portuguesa, onde é medida a capacidade de leitura, interpretação de textos e de fixação da mensagem. E a 
Prova de Matemática onde é avaliado o raciocínio em contexto com a realidade do aluno. 



  22

Aposta-se que esta é uma forma de lidar e minorar os efeitos negativos do aumento 

crescente do número de faltas dos professores, da falta de envolvimento e de motivação dos 

docentes, do quadro instaurado, do mal-estar docente, da indisciplina dos alunos, da evasão e 

da retenção escolar. Aposta-se, também, que mais envolvidos, sentindo a importância de sua 

participação nos rumos da escola, as  aulas passariam a ser mais atraentes e motivadoras. 

 Como mecanismo fundamental da gestão democrática, os Conselhos Escolares podem 

contribuir significativamente para a consolidação de ambientes funcionais onde prevaleça a 

construção da cidadania, da democracia como cultura política, do respeito à diversidade, do 

diálogo inter-étnico e inter-religioso, da mediação pacífica de conflitos e da construção de 

uma cultura de paz e de solidariedade. 

A participação dos professores configurando a gestão democrática é fundamental para 

a construção coletiva do PPP5; haverá melhoria na condição de trabalho, haverá equipe 

gestora engajada no processo democratizante, melhoria nas relações com a comunidade, na 

aprendizagem e na diminuição da violência. 

____________ 
5  Projeto Político-Pedagógico – Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a 

realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida ao 
chamado Projeto Político-Pedagógico. É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante 
determinado período de tempo. É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos 
conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os 
rumos que ela vai seguir. É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos 
necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 
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2 DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
 

 

2.1 Democracia 

 

 

A história da democracia ateniense se refere a um conjunto de processos históricos 

tradicionalmente localizados na Atenas clássica, a chamada democracia ateniense, momento 

em que foram forjados discursos e práticas políticas. 

 Democracia é um conceito de delicada definição, fundamentado na noção de uma 

comunidade política na qual as pessoas possuem o direito de participar dos processos 

políticos e de debater ou decidir políticas igualmente; na modernidade, época da 

universalização de direitos, os princípios de liberdade de expressão e dignidade humana são 

levados no bojo da cultura europeia às muitas geografias “universalmente” incorporadas. O 

conceito de democracia, estreitamente vinculado à ideia de lei e constituição, não se resume à 

igualdade jurídica formal; ele também se estende ao acesso igual para todos, aos espaços, 

oportunidades e benefícios sociais. 

 Democracia é um regime de governo. O termo tem origem grega e quer dizer “poder 

do povo”. A democracia tem princípios institucionalizados que protegem a liberdade e se 

baseia no governo da maioria, associando direitos individuais e das minorias. Uma das 

principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como as 

liberdades de expressão, de religião, de trânsito, a proteção legal e as oportunidades de 

participação na vida política, econômica e cultural da sociedade. Os cidadãos têm o direito 

expresso e o dever de participar no sistema político que vai proteger direitos e liberdades 

conquistadas. 

 Na interpretação de Estevão (2006), não se trata apenas do combate a todas as formas 

de poder invisível, mas também da sua compreensão como uma forma superior de dialogação 

social que diz respeito a todos (bem comum) e que se decide entre todos na base da igualdade 

política. Quanto mais o processo democrático potenciar a exposição e os debates públicos, 

tanto mais a democratização da democracia se efetivará. 

 Na mesma grandeza e no sentido inverso, quanto mais for dificultado o acesso ao 

público mais se distancia da concepção de democracia; a perda do acesso é perda da igualdade 

e, portanto, perda em cidadania. 
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 Numa proposta teórica aqui endossada, a democracia é emoldurada no interior do 

paradigma do diálogo, da conversação, democracia deliberativa e comunicativa; estimula-se a 

participação e os direitos. 

 Segundo Estevão (2013, p. 29), “a democracia deliberativa surge como um processo 

que cria um público, que discute o bem comum em vez de promover o bem privado”. A sua 

legitimidade advém de todos os possíveis sujeitos afetados pelas suas regulações, sujeitos que 

as aceitem como participantes em discursos racionais. É, por conseguinte, o debate público 

que permite verificar democraticamente se o resultado pode ser ou não aceito como justo 

pelos cidadãos. 

 Desta forma, podemos citar como aspecto negativo dentro deste processo deliberativo 

que tudo está atrelado a um “bem falar”, o qual poderia privilegiar os representantes das 

culturas e propostas hegemônicas, em nome de uma pretensa forma de raciocínio universal, 

puro. Na direção destas reflexões, o referido processo deliberativo tenderia a privilegiar o 

“discurso formal”, aquele dos bem-educados, os que detêm a capacidade de deliberação e 

hegemonia reflexiva sobre o que é melhor para a sociedade, excluindo da discussão 

democrática os grupos com menos privilégios simbólicos e materiais. 

A democracia comunicativa, focada na ética da justiça e na ética do cuidado, dá 

claramente uma outra extensão à própria noção de espaço público, que surge então não apenas 

como fundado na argumentação e na partilha da sensibilidade, neste sentido, este modelo de 

democracia dá uma maior atenção “aos direitos humanos enquanto expressão suprema do 

cuidado e da solidariedade para com o outro” (ESTEVÃO, 2006, p. 90). 

 Desta forma, uma sociedade que se pretende verdadeiramente democrática, deverá 

democratizar-se não apenas do ponto de vista político, mas também noutras vertentes, 

penetrando profundamente o tecido social e todas as suas instituições e organizações. Neste 

caso, a escola deverá assumir-se também pela sua relevância social, cultural e política, como 

uma organização eminentemente democrática nos seus princípios norteadores, nos seus 

processos e dinâmicas e nas práticas que ocorrem no seu interior. 

Com base no trabalho de Estevão (2013), entendemos que na modernidade a 

legitimação, seja do direito, seja das instituições, seja do Estado Democrático de Direito, é 

validada ou fundamentada no sentido deliberativo da política e numa concepção política da 

justiça. 

 Ao realçar e potencializar os valores democráticos, entre os quais a participação e o 

direito, defendemos, para a escola, práticas de participação e de direitos, esboçando por aí 

uma concepção de escola pública popular. A concepção freiriana é a de uma escola aberta, um 
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espaço para a participação coletiva que possibilite articular diversos saberes e experiências. 

Tal participação favorece a criação de conhecimento dentro da expressão de culturas em 

busca de instrumentos para que cada um seja sujeito ativo da construção da sua própria 

história. 

 A escola é um “lugar de vários mundos” (ESTEVÃO, 2004), lugar de várias 

racionalidades, ora mais doméstica e cívica, ora mais empresarial ou mercantil. A prevalência 

de uma destas racionalidades decorre da opção por princípios ou referenciais ético-políticos 

que organizam a vida coletiva. 

 Paulo Freire (2002, p. 19), definindo Educação Popular, diz: 
 
Entendo a educação popular como esforço de mobilização, organização e 
capacitação das classes populares; capacitação científica e técnica. Entendo que esse 
esforço não se esquece, que é preciso poder, ou seja, é preciso transformar essa 
organização do poder burguês que está aí, para que se possa fazer escola de outro 
jeito.  

 
 

2.2 Escola não democrática (burocrática) 

 

 

Weber teoriza a burocracia, que se assenta nos princípios de hierarquia e autoridade de 

comando como a forma de organização estrutural ideal para todas as empresas. 

 Com base no trabalho de Lessa (1997), a burocracia concebe a organização como um 

sistema fechado, protegido das incertezas, onde tudo funciona de forma previsível, como se 

fosse uma ciência exata. Concebe também uma organização sem disputas, sem competição, 

sem conflitos, onde a autoridade é formalizada e distribuída, sem modificações ou 

questionamentos. Suas decisões são fragmentadas e afastadas da realidade, com as lideranças 

falando como se estivessem dentro de uma redoma. Estabelece uma organização onde as 

pessoas só têm interesse em propor mecanismos que possam levar ao alcance de seus 

objetivos. Esta preocupação ignora as relações informais, bem como os aspectos humanos e 

comportamentais nos relacionamentos individuais e grupais. 

Segundo Lessa (1997) as dimensões da burocracia para Weber (apud GUIDA, 1980; 

CHIAVENATO, 1993) poderiam ser assim discriminadas:  

a) normas e regulamentos são regras gerais que determinam os procedimentos formais, e 

definem como a organização deve funcionar limitando o potencial criativo e o 

desenvolvimento das pessoas; 

b) divisão e fragmentação do trabalho: o trabalhador não conhece a visão do todo; 
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c) hierarquia da autoridade: tudo se rege pela obediência ao mando superior; 

d) relações impessoais: na burocracia, em seu estado mais puro, não há lugar para 

sentimentos, favoritismo, gratidão, demonstração de simpatia e antipatia; 

e) especialização da administração: quem administra a organização é um profissional 

qualificado para o cargo; 

f) formalismo das comunicações: procedimento que adequa a documentação de forma 

que as comunicações sejam interpretadas univocamente. O emissor não está 

preocupado com a decodificação da mensagem, já que a relação entre emissor e 

receptor é impessoal; 

g) rotinas e procedimentos: cada conjunto de ações tem suas relações funcionais ligadas 

aos objetivos da organização. A padronização possibilita avaliar adequadamente o 

desempenho de cada um dos participantes; 

h) competência técnica: a seleção para admissão do funcionário é baseada no mérito 

técnico. A escolha segue padrões técnicos e não preferências pessoais. Todos são 

tratados igualmente, de forma que a transparência e a promoção do pessoal são 

determinadas por critérios iguais para todos. São critérios de caráter universal, 

considerando apenas a competência, a capacidade e o mérito do funcionário; 

i) profissionalização do participante: cada funcionário é especialista no cargo, é 

selecionado por sua capacidade e competência e é recompensado por meio de um 

plano de carreira com base na competência e capacidade produtiva, consideradas 

isoladamente; 

j) previsibilidade do funcionamento: prevê que todas as ações e reações do 

comportamento humano na organização sejam previsíveis. 

A competência, a organização, a capacidade de escolhas e liderança seriam habilidades 

mais técnicas do que políticas. A politização dos seres humanos, nesta perspectiva, 

obstaculiza a boa performance funcional. 

 

 

2.3 Educação como um direito 

 

 

De acordo com o site das Nações Unidas, na sessão Convenções e Tratados: “Direitos 

Sociais” são aqueles que visam à garantia aos indivíduos do exercício e usufruto de direitos 
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fundamentais, em condições de igualdade, para que tenham uma vida digna, por meio da 

proteção e garantias dadas pelo Estado Democrático de Direito. 

A educação, como um direito social, é descrita no artigo 205 da Constituição Federal: 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). O artigo 1º 

da LDB 9394/96 estabelece: “A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”.  

 A Constituição Federal (BRASIL, 1988) considera a educação como um direito social. 

Encontramos, no seu artigo 6º, que são direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados. “Entretanto não basta a garantia do direito na legislação. Em primeiro 

lugar, porque a igualdade dos cidadãos perante a lei choca-se com a desigualdade da Lei 

perante os cidadãos” (SANTOS, 1989, p. 43). 

A educação, diferentemente de outros direitos sociais, está estreitamente vinculada à 

obrigatoriedade escolar. 

Segundo Horta (1998, p. 10), a inclusão do direito à educação entre os direitos sociais 

se apresenta ao mesmo tempo como uma conquista e uma concessão, um direito e uma 

obrigação. 

A educação é obrigatória e as crianças não se encontram em condição de negociar as 

formas segundo as quais a receberão. Esta afirmação é aparentemente contraditória; 

encontramo-nos assim diante de um direito que é, ao mesmo tempo, uma obrigação. Assim, a 

inclusão do direito à educação entre os direitos sociais se apresenta ao mesmo tempo como 

uma conquista e uma concessão, um direito e uma obrigação. E as condições democráticas, 

quanto mais plenas, mais atenuariam, em tese, tal contradição. 

Dentro do contexto histórico social, a educação se caracteriza como um processo em 

construção; constitui-se um meio de inserção do cidadão. Enquanto direito fundamental do ser 

humano, ela ganha cada vez mais um lugar de destaque: entidades, governos e organizações 

reafirmam a educação como um direito universal.  

A luta dos povos pela democracia se coloca paralela ao direito à educação. Todo o 

processo histórico é marcado por conquistas que enfatizam a educação como princípio 
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primordial para a constituição do cidadão. Cabe ao Estado oferecer educação gratuita e de 

qualidade:  eis um eixo de compreensão definidor do trabalho político-pedagógico. 

A educação é um direito público, constitui direito de todos, podendo qualquer detentor 

desse direito exigir o seu cumprimento. A Constituição Federal do Brasil garante o direito à 

educação, sendo isso reafirmado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, que definem também a educação como dever do Estado e da 

família.  

Esse é um direito em que é essencial o envolvimento da família, pois se é dever do 

Estado oferecer a vaga, em contrapartida, a família tem o dever de efetuar a matrícula e de 

acompanhar a criança em seu desenvolvimento escolar.  

A escola deve construir, a partir da junção de vários elementos, um espaço amplo, 

onde a diversidade se torne um ponto favorável para a democratização; para tanto é necessário 

que a escola e a comunidade busquem, em sintonia, vivenciar a cultura dos movimentos 

sociais como um fator histórico que pode contribuir para a construção desse espaço 

democrático. 

O trabalho pedagógico se torna o eixo central de todo o processo educacional, que se 

expressa no Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar, em consonância com objetivos, 

metas e diretrizes estabelecidas conforme especificidades locais, regionais e nacionais, de 

forma integrada e não apenas funcional. 

 

 

2.4 Participação: direito e dever 

 

 

Pelo papel que o conceito de participação desempenha no debate sobre a gestão 

democrática, há a necessidade de uma melhor compreensão do que se pretende dizer quando 

se usa esse termo. A expressão participação e, em particular, participação política pode 

apresentar as mais variadas significações. 

A concepção de participação política se encontra associada a outras formas de 

participação vinculadas ao processo decisório na esfera política e pode se referir a atividades 

implementadas por indivíduos, ou por grupos organizados, por iniciativa individual e 

voluntária ou de exigência legal (RISCAL; GANDINI, 2010). 
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Dallari (1984), que trata da concepção de participação política como um direito e 

como um dever, argumenta que o direito à participação seria resultado de uma luta que se 

estendeu por milênios e que resulta do fato de o homem necessariamente viver em sociedade.  
 
Justamente porque todos os seres humanos vivem em sociedade e porque as decisões 
políticas refletem sobre a vida e os interesses de todos, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos considera a participação política um direito fundamental de todos 
os indivíduos. (DALLARI, 1984, p. 26). 
 

Ao definir participação como um dever, Dallari (1984, p. 33) acrescenta: “todos os 

indivíduos têm por dever participar da vida social, procurando exercer influência sobre as 

decisões de interesse comum”. O autor se fundamenta em sua concepção de “vida social 

básica de todos os seres humanos” e no fato de, se muitos ficarem em atitude passiva, 

deixando as decisões para outros, um grupo minoritário poderá dominar. Segundo esta 

abordagem, deve-se participar porque, entre outras coisas, não participar levaria a uma 

ditadura de uma minoria. 

Não basta enfatizar a participação da comunidade escolar e local nos Conselhos 

Escolares; é importante compreender a gestão democrática como espaço de participação, de 

construção da autonomia, de descentralização do poder e de exercício de cidadania. 

A democratização, a participação e a autonomia só serão efetivas se os agentes que 

compõem a comunidade escolar conhecerem as leis que regem as políticas governamentais 

propostas para a educação, as concepções que norteiam as mesmas e, principalmente, se 

estiverem engajados em defesa de uma escola que tenha, entre seus objetivos, a construção de 

um projeto de transformação do sistema autoritário e centralizador ainda vigente em nosso 

país. 

Para tanto, é necessário o entendimento de que o processo de democratização da 

gestão educacional não ocorrerá sem uma compreensão mais ampla da função política e social 

da educação e da escola, lócus privilegiado da educação sistematizada e espaço socializador 

de  processos participativos, de questionamento e de deliberações coletivas. Ou seja, “lutar 

por uma escola autônoma é lutar por uma escola que projete, com ela, uma outra sociedade” 

(GADOTTI, 2010, p. 46). 

É importante desenvolvermos uma cultura participativa. Os espaços colegiados devem 

ocorrer como aprendizado político e de superação dos processos que caracterizam o modelo 

adotado pelos sistemas públicos de educação. Isto implica novas dinâmicas de acordo com 

cada realidade escolar. Não existem fórmulas padronizadas. A participação é um processo 
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complexo, que envolve várias possibilidades e cenários para que sejam efetivados os 

mecanismos coletivos de escolha e decisões partilhadas. 

Segundo Dias (2004 apud GENTIL, 2007), a escola ainda se encontra distante da 

cultura participativa; ressente-se da frágil organização do Conselho Escolar e da pouca 

participação dos professores, alunos e pais nos espaços de decisões coletivas. 

A descentralização, a gestão democrática, a autonomia e a participação efetiva são 

frutos das demandas, pressões e conquistas dos movimentos sociais populares. Portanto, a 

cada conquista devemos ressignificar os instrumentos de participação. Sobretudo, com 

processos de formação, com cursos para elucidar e compreender melhor a dinâmica de 

funcionamento dos Conselhos Escolares. Esses processos formativos devem qualificar não 

apenas os gestores, mas toda a comunidade escolar, ou melhor, a comunidade educativa: 

diretores, professores, coordenadores pedagógicos, funcionários, alunos, pais, sociedade civil 

organizada, empresários, associações religiosas. (GOHN, 2008). 

 

 

2.5 Qualificar a educação: dever do Estado, exigência do cidadão 

 

 

A educação é essencialmente uma prática social presente em diferentes espaços e 

momentos da produção da vida social. Seguindo esta linha de raciocínio, Dourado e Oliveira 

(2009) citam a escola como espaço institucional de produção e de disseminação, de modo 

sistemático, do saber historicamente produzido pela humanidade.  

 Qualidade é um conceito que se altera no tempo e no espaço, ou seja, seu alcance 

vincula-se às demandas e características sociais de um dado processo histórico. Tomemos 

como base o momento atual. 

A busca da qualidade na instituição escolar, nos seus processos e seus resultados 

consta em nossa legislação atual. No artigo 206, VII, da Constituição da Federal de 1988 se 

estabelece: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios [...] VII – garantia de 

padrão de qualidade [...]” (Emenda Constitucional n.º 19, de 1998). 

A Emenda Constitucional n.º 53, de 2006, que cria o Fundo de Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Ensino (Fundeb), vem reiterar o que já 
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estava previsto na Emenda Constitucional n.º 14, de 1996, assinalando, textualmente, a 

necessidade de um padrão de qualidade de ensino nacionalmente definido6. 

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 214 (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n.º 59, de 2009), estabelece as diretrizes do Plano Nacional da Educação, de 

duração decenal. Um dos seus maiores objetivos é a melhoria da qualidade do ensino. 

Segundo Cury (2010), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

9.394/96, que, entre outras funções, explica os artigos constitucionais, vai pontuar dez vezes o 

termo qualidade, seja como “padrão de qualidade”, “padrão mínimo de qualidade”, “avaliação 

de qualidade”, “melhoria da qualidade”, “aprimoramento da qualidade” e “ensino de 

qualidade”7. Além de repetir, no artigo 3º, IX, o disposto no artigo supracitado na 

Constituição, a qualidade comparecerá de vários modos, entre os quais: “O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: [...] IX – garantia de padrão de qualidade”. 

Esse padrão de qualidade deverá ter algum parâmetro de referência para se ter alguma 

forma de constatar resultados no âmbito do que é a finalidade/desempenho das instituições 

escolares. 

Cury (2010) segue citando a Constituição Federal de 1988: a fim de garantir a todos “a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (artigo 206, I), perante os 

conhecimentos, os valores e as competências, a Constituição diz, no seu artigo 210: “Serão 

fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. Continua o 

autor, com base no artigo 22 da LDB: “A educação básica tem por finalidade desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996). 

O artigo 26 da mesma lei cita a formação comum, própria da educação básica como 

sendo o ambiente institucional no qual os sujeitos pedagógicos farão daquele estabelecimento 

o lugar de transmissão de conhecimento e de valoração da cidadania. 

Diz o artigo 26: 
 
Os currículos do Ensino Fundamental e Médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela. (BRASIL, 1996). 
 

____________ 
6  Tal dispositivo posto no Fundef reaparece quatro vezes na Lei 9.424/96 e nove vezes na MP 399/06. 
7  Cf. art. 3º, IX; art. 4º IX; art. 7º II; art. 9º, VI; art. 47, par. 4º.; art. 70, IV; art. 71, I; art. 74; art. 75, caput; par. 

2º da atual LDB. 
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 Ao identificar quais são os elementos objetivos no entendimento do que vem a ser uma 

escola eficaz ou uma escola de qualidade, a LDB cita, no artigo 9º, VI, assim disposto:    
 
A união incumbir-se-á de: 
[...] VI – assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no Ensino 
Fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 
(BRASIL, 1996). 
 

A importância de identificação das condições objetivas e subjetivas da organização e 

gestão escolar e da qualidade da educação fica evidenciada na busca da construção de padrões 

de qualidade em uma escola considerada eficaz ou que produz resultados positivos. 

A Lei n.º 4.024/61, com a redação dada pela Lei n.º 9.131/95, inclui as competências e 

providências de caráter nacional cabíveis ao Ministério da Educação. Tais providências 

devem visar à melhoria da qualidade do ensino que, por sua vez, não darão o salto de 

qualidade sem a elevação da qualificação dos docentes. É dessa dialética entre qualificação do 

docente, zelo pela aprendizagem e condições de trabalho que se pode postular a avaliação de 

desempenho dos docentes, pelos sistemas de ensino, estabelecida no artigo 67, IV da LDB 

face aos resultados das avaliações (CURY, 2010, p. 20). 
 
Art. 4º: Os resultados das avaliações referidas no § 1º do artigo 2º serão também 
utilizados, pelo Ministério da Educação e do Desporto, para orientar suas ações no 
sentido de estimular e fomentar iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade do 
ensino, principalmente as que visem à elevação da qualificação dos docentes. 
(BRASIL, 1996). 
 

Pode-se admitir aqui algo mais. A insistência na dimensão ensino e na sua melhoria 

aponta para o reconhecimento de que os resultados da educação escolar não possuem uma 

situação recomendável. Esse estado de letargia que vivemos contrasta com o horizonte que 

demanda melhoria, subjacente aos princípios norteadores da educação escolar. 

De acordo com Cury (2010), o retrato mais difundido até agora em torno da qualidade 

da educação escolar é o de um quadro negativo indicando muito mais o que a qualidade não é 

do que aquilo que ela deve ser. Mas aquilo que não é pode ser, por contraste, um indicador 

para aquilo que deve ser.  

Como diz Oliveira (2006, p. 55), “na falta de uma noção precisa de qualidade, é certo 

que tenhamos acordo, no momento, no que diz respeito à constatação de sua ausência”. 
 
[...] a não qualidade é a falta de escolas, é a falta de vagas nas escolas, são as 
barreiras excludentes da desigualdade social inclusive legais como era o caso dos 
exames de admissão, a discriminação que desigualava o ensino profissional, os 
limites do ensino não gratuito e a descontinuidade administrativa. (CURY, 2010, p. 
21) 
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Cury (2010) cita  a Constituição, as Emendas Constitucionais relativas aos Fundos de 

Valorização do Magistério, a LDB e muitas outras determinações infraconstitucionais, como 

sendo evidenciada a importância dada à valorização dos profissionais da educação. 
 
Art. 206: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
[...] 
V. valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de 
carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
VII – valorização do profissional da educação escolar; 
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 
carreira do magistério público. (BRASIL, 1996). 
 

 A formação continuada ainda é um horizonte distante, quando se pensa nesses grandes 

números. Sem uma dignificação salarial, sem uma formação continuada, a avaliação de 

desempenho, legalmente prevista, tenderá mais para uma visão punitiva do que para a 

reiterada melhoria. 

 

 

2.6 Gestão democrática 

 

 

Ao tomar decisões significativas no campo educacional, precisamos compreender que 

uma instituição escolar é local e ocasião de formação humana, em dimensão pessoal e 

profissional. Todas as finalidades buscadas e cumpridas pela escola estão sempre vinculadas 

organicamente a esse objetivo. (FERREIRA, 2000). 

A escola oferece um tipo de formação que consiste na socialização do saber 

sistematizado, familiarizando pessoas no uso de instrumentos para acesso a esse saber. Esta 

formação abarca as dimensões científica, técnica, ética e humana: elementos cognitivos 

(aprendizagem, ensino, habilidades, conhecimentos, capacitação, qualificação), elementos 

atitudinais (socialização, disciplina, conduta, disposição); assim, a passagem pela escola, isto 

é, o êxito ou o fracasso acadêmico do educando, tem influência relevante, para ele, sobre o 

acesso às oportunidades sociais da vida em sociedade. (FERREIRA, 2000) 

Na educação brasileira, em sua literatura e nos discursos sobre educação, usam-se os 

termos “administração” e “gestão educacional” como sendo algumas vezes sinônimos e outras 

como sendo termos com significados diferentes. Os autores Bordignon e Gracindo (2000, p. 

147) consideram que: 
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Algumas vezes gestão é apresentada como um processo dentro da ação 
administrativa; outras vezes seu uso denota apenas a intenção de polemizar a ação 
administrativa; noutras apresenta-se como sinônimo de “gerência”, numa conotação 
neotecnicista dessa prática e, em muitos momentos, gestão aparece como a “nova” 
alternativa para o processo político-administrativo. 
 

O termo gestão educacional pode ser definido como um processo histórico, político-

administrativo contextualizado e coletivo, que organiza, orienta e viabiliza a ação da 

educação. 

Gestão significa o ato de gerir, gerenciamento, administração. Onde existe uma 

instituição, uma empresa, uma entidade social de pessoas, a ser gerida ou administrada é o ato 

de tomar decisão, organização, direção. Relaciona-se com a atividade de impulsionar uma 

organização a atingir seus objetivos, cumprir a sua função, desempenhar o seu papel. Na 

educação, é o cumprimento de princípios sociais, visto que a gestão da educação destina-se à 

promoção humana. 

A escola é entendida como uma instituição educativa, onde a gestão é apresentada 

como um processo dentro da ação administrativa, um processo político-pedagógico 

contextualizado, por meio do qual a prática social da educação é organizada, orientada e 

viabilizada. 

Assim compreendida, a gestão da escola garante a realização dos princípios da 

educação: “compromisso com a sabedoria de viver junto, respeitando as diferenças, 

compromisso com um mundo mais humano e justo para todos os que nele habitam, 

independentemente de raça, credo, ou opção de vida” (FERREIRA, 2000, p. 307). 

É importante ir além da compreensão dos novos significados assumidos pela gestão 

educacional. É importante que as políticas e as práticas educativas dos sistemas e das escolas 

viabilizem democraticamente o cumprimento de suas finalidades. Para tal, é preciso 

considerar e assumir  a concepção da gestão democrática como a forma mais adequada para 

garantir a “qualidade da formação humana [...] que possibilitará ao educando crescer e, 

através dos conteúdos do ensino, que são conteúdos de vida, harmonizar-se, isto é, tornar-se 

mais humano” (FERREIRA, 2000, p. 309). 

Percebe-se, assim, a democracia como mais do que uma forma de governo. É também 

um modo de vida, pressupondo valores adotados e vivenciados pela população em suas 

experiências pessoais e sociais. 

Pode-se ver aqui dois elementos fundamentais para a concretude da democratização da 

escola: a participação de todos os componentes da comunidade escolar nos processos 
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decisórios e a existência de um amplo processo de informação em que todos tenham 

conhecimento do que acontece no interior da instituição e suas relações externas. 

De acordo com Hora (2007, p. 5),  
 
Garantir que uma escola seja verdadeiramente democrática, é preciso considerar 
ainda dois outros elementos: 1º) a criação de estruturas e processos democráticos 
pelos quais a vida escolar realiza-se, representada pela participação geral nas 
questões administrativas e políticas; planejamento cooperativo na escola e na sala de 
aula; atendimento a preocupações, expectativas e interesses coletivos; posição firme 
contra o racismo, a injustiça, o poder centralizado, a pobreza e quaisquer formas de 
exclusão e desigualdade presentes na escola e na sociedade. 2º) o desenvolvimento 
de um currículo que ofereça experiências democráticas aos estudantes, cujas 
características são expressas pela ênfase na ampliação das informações; garantia aos 
que têm opinião diferente, do direito de se fazerem ouvir; construção social do 
conhecimento; formação de leitores críticos da realidade; inclusão de um processo 
criativo de ampliação dos valores democráticos; inclusão de experiências de 
aprendizado em torno da problematização e do questionamento. 
 

Assumimos o princípio democrático na gestão dos sistemas educacionais estabelecidos 

constitucionalmente, adotados pela atual política educacional e expresso no Plano Nacional de 

Educação, o qual cita, entre seus objetivos, a democratização da gestão do ensino público nos 

estabelecimentos oficiais, que obedecerão aos princípios da participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades 

escolares e locais em Conselhos Escolares ou equivalentes, e cita também, como uma de suas  

primeiras diretrizes, que tal gestão deve aperfeiçoar o regime de colaboração entre os sistemas 

de ensino, com vistas a uma ação coordenada entre entes federativos, compartilhando 

responsabilidades, a partir das funções constitucionais próprias e supletivas e das metas do 

PNE. 

Tais determinações, assumidas oficialmente pelos órgãos centrais de gestão dos 

sistemas educacionais brasileiros, revelam uma concepção de gestão não democrática 

representada pela gestão compartilhada, pois favorecem propostas de gestão desvinculadas de 

um projeto unitário, articulado e orgânico de educação. 

Segundo Hora (2007, p. 7),  
 
É preciso perceber a tênue e proposital, porém, fundamental diferença entre 
compartilhar e democratizar a gestão. Analisar os programas e projetos 
implementados pelas políticas educacionais centrais e a gestão compartilhada como 
uma concessão de mais poder, que impulsiona as pessoas a buscarem parcerias de 
“boa vontade”, que estejam interessadas em “salvar a escola pública”, sem, 
entretanto, esclarecer as causas que justificam a situação de precariedade em que a 
instituição educacional pública se encontra, sem identificar responsabilidades e 
determinantes deste cenário. 
 

Segundo Melo (2000), na forma de gestão compartilhada, após a comprovação da 

gravidade da situação e a necessidade de resolvê-la, coloca-se a solução nas mãos da 
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comunidade escolar – pais, alunos, professores, diretores –, das diversas associações do bairro 

e dos empresários, que irão buscar os meios para melhorar o desempenho e a imagem da 

escola. A participação, nesse modelo, representa dever de ofício para uns e voluntariado para 

outros, revelando uma falaciosa concepção que afasta a ideia de controle social. 
 
Por isso, o projeto político-pedagógico, espaço privilegiado para a escola pública se 
definir em seus objetivos, sua organização e forma de gestão não encontra 
ressonância na gestão compartilhada. Sumária e sutilmente, sem ser descartado de 
todo, ele é secundarizado e substituído em grande escala pelo famoso Plano de 
Desenvolvimento Escolar (PDE). Trata-se de um plano de metas, colocado no 
pragmatismo dos resultados estatísticos e na paranoia da otimização e da eficiência a 
qualquer custo. (MELO, 2000, p. 246-247). 
 

A gestão democrática, para Bordignom e Gracindo (2000), deve ser voltada para a 

inclusão social fundada no modelo cognitivo-afetivo considerando antes e acima da rotina 

administrativa a identificação das necessidades, uma verdadeira transformação nas relações 

intersubjetivas; deve ter clareza de propósitos, os quais devem ser subordinados aos interesses 

dos cidadãos a que serve, com definição clara dos objetivos e estratégias de ação; com 

processos decisórios participativos e tão dinâmicos quanto a realidade, geradores de 

compromisso e de responsabilidades; com processos autoavaliadores, geradores de crítica 

institucional e fiadores da construção coletiva voltados para a transformação social. 

Os Conselhos Escolares são órgãos colegiados conforme a acepção de gestão 

democrática, compostos por representantes das comunidades escolar e local, com atribuição 

de deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas, financeiras, no âmbito da 

escola. (BRASIL, 2004, p. 32) 

São atribuições dos Conselhos (BRASIL, 2004, p. 46): 
 
• Elaborar o Regimento Interno do Conselho escolar; 
• Coordenar o processo de discussão, elaboração ou alteração do Regimento 

escolar; 
• Convocar assembleias-gerais da comunidade escolar ou de seus segmentos; 
• Garantir a participação das comunidades escolar e local na definição do projeto 

político-pedagógico da unidade escolar; 
• Promover relações pedagógicas que favoreçam o respeito ao saber do estudante 

e valorize a cultura da comunidade local; 
• Propor e coordenar alterações curriculares na unidade escolar, respeitada a 

legislação vigente, a partir da análise, entre outros aspectos, do aproveitamento 
significativo do tempo e dos espaços pedagógicos na escola; 

• Propor e coordenar discussões junto aos segmentos e votar as alterações 
metodológicas, didáticas e administrativas na escola, respeitada a legislação 
vigente; 

• Participar da elaboração do calendário escolar, no que competir à unidade 
escolar, observada a legislação vigente; 

• Acompanhar a evolução dos indicadores educacionais (abandono escolar, 
aprovação, aprendizagem, entre outros) propondo, quando se fizerem 
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necessárias, intervenções pedagógicas e/ou medidas socioeducativas visando à 
melhoria da qualidade social da educação escolar; 

• Elaborar o plano de formação continuada dos conselheiros escolares, visando 
ampliar a qualificação de sua atuação; 

• Aprovar o plano administrativo anual, elaborado pela direção da escola, sobre a 
programação e a aplicação de recursos financeiros, promovendo alterações, se 
for o caso; 

• Fiscalizar a gestão administrativa, pedagógica e financeira da unidade escolar; 
• Promover relações de cooperação e intercâmbio com outros conselhos 

escolares. 
 

Construir um ambiente democrático não é tarefa fácil e, por isso, não é empreitada 

para um só, pois uma gestão participativa também é a gestão da participação tendo, como 

objetivo comum, a melhoria do ensino; através de ações concretas, mostramos para a 

comunidade que, com os portões abertos, damos a oportunidade de todos fazerem parte desta 

aprendizagem de qualidade para nossos alunos.  

A construção da gestão democrática na escola está diretamente ligada a processos que 

garantem sua progressiva autonomia. Entre eles, o aprimoramento dos processos de criação e 

consolidação de órgãos colegiados e instituições como: Conselho Escolar e Conselho de 

Classe, Grêmios Estudantis e Associação de Pais e Mestres atuantes, construção coletiva do 

Projeto Político-Pedagógico. Isto, por certo, resultará na exigência de uma nova forma de 

organização e gestão, que provocará a ruptura com a lógica autoritária em que se estruturam 

as concepções e práticas dominantes de organização e gestão escolar. 

Para que isto aconteça, é preciso favorecer processos coletivos e participativos de 

decisão, de atuação de forma compartilhada e respeitosa. Uma estratégia básica seria o 

diálogo, como garantia de liberdade de expressão. Assim, a escola pública responsável pela 

educação básica e pela formação humana, voltada para a cidadania consciente e ativa, deve 

“revelar” a comunidade de forma tal que na organização dos Conselhos Escolares transpareça 

o exercício da democracia participativa. Neste tom, reúnem-se membros da equipe gestora e 

representantes da comunidade para discutirem, definirem e acompanharem o desenvolvimento 

do Projeto Político-Pedagógico. Em sintonia com a abertura da escolarização ao processo de 

globalização, o Conselho discute e “pedagogiza” reflexões e práticas de viver em sociedade, 

transparecendo a interdependência escola-sociedade, situando a escolarização como parte do 

grupo social e do entorno. 

A participação dos Conselhos Escolares na elaboração do Projeto Político-Pedagógico 

da escola para definir os rumos da educação contribui, portanto, para a formação e clima de 

autonomia. A participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar permite 

definir as prioridades e metas da escola de modo a traduzir os interesses e necessidades de 
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uma comunidade; ao propor o exercício das práticas pedagógicas coletivas, envolvem-se com 

debates, reflexões e busca de consensos cujos resultados refletem a corresponsabilidade dos 

envolvidos no processo. Um processo que parte da análise do contexto, exercendo o trabalho 

pedagógico de conhecimento a partir da necessidade dos alunos e da expectativa dos pais com 

a educação pública. Otimiza-se o desempenho escolar pelo trabalho dos que atuam na escola 

através de várias funções: deliberativas, consultivas, fiscal e mobilizadora. 

 

 

2.7 A gestão democrática e o Conselho de Escola 

 

 

O Conselho Escolar dentro de sua área de atuação pode, ao colaborar na elaboração do 

Projeto Político-Pedagógico, propor discussões e debates sobre a forma de ensinar a: respeitar 

as diversidades, valorizar os saberes, tratar o conhecimento como construção a partir de 

saberes, garantir a permanência do aluno com ensino e aprendizagem mais atrativos; enfim, 

uma atuação mais ligada ao pedagógico, com participação mais efetiva de cada membro pelo 

respeito e valorização do estudante e do patrimônio cultural da comunidade. Pode-se, sim, 

construir uma escola-aprendiz que respeita e promove a ampliação de saberes, que exerce a 

função social formando cidadãos autônomos e corresponsáveis na construção de um mundo 

mais justo, com qualidade de vida para as pessoas. 

A gestão democrática efetiva é sempre processual, num processo eminentemente 

pedagógico e envolvente. E o Conselho Escolar se apresenta como instância institucional que 

contribui na democratização da gestão; o exercício de suas atribuições e competências em 

medidas mais ousadas e complementares às do diretor o faria corresponsável pela gestão, e a 

pessoa do diretor seria menos vulnerável isoladamente.  

Considerando que a educação é um direito de todos; a construção e realizações que 

favoreçam isso são responsabilidades de todos; todos os segmentos da comunidade escolar 

devem estar representados no Conselho, fazendo dele um importante colegiado nos processos 

de gestão, contribuindo para a construção de melhorias numa cultura escolar mais colegiada. 

Sendo um colegiado que auxilia no processo de gestão, precisa estar constantemente 

exercendo a democracia participativa para analisar, deliberar e mobilizar; isto é, um trabalho 

voltado para o crescimento intelectual, afetivo, político e social dos envolvidos mediante 

transformações que qualificam o ensino, que atenda a necessidade das transformações 

planejadas, promova a educação do cidadão para uma sociedade menos injusta.  
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A preocupação para qualificar o ensino nos permitiu a conscientização da importância 

do papel da escola na vida do cidadão, sobretudo quanto à sua organização, que se articula 

com a realidade em que está inserida. Uma gestão democrática que tem como intuito melhorar 

o ensino pode obter maior aproveitamento e, simultaneamente, boa qualidade social. Assim, a 

gestão, o material didático e a formação de professores são fatores importantes para uma 

aprendizagem de qualidade. O objetivo é gerenciar de modo a tornar realidade para todos – 

estudantes, pais e equipe escolar –, alguns projetos, sempre respeitando as diferenças. Uma 

escola é autônoma, democrática e participativa quando envolve professores, funcionários, pais 

e alunos na construção de um ambiente que favoreça ações efetivas e diretas, nunca 

esquecendo de que esta construção acontece diariamente na busca de caminhos propositivos, 

constantes e diversamente próprios aos envolvidos. 

No estado de São Paulo, pode-se citar duas peças legais que, antecipando-se à 

legislação federal, fazem cumprir os princípios da gestão democrática da escola pública, ao 

tratar da instauração e funcionamento de órgãos colegiados nas escolas. São elas: a Lei 

Complementar 444/85, em seu artigo 95, e o Comunicado SE, de 31/03/86.  

Segundo o Comunicado SE, de 31/03/86,  
 
O Conselho de Escola, de natureza deliberativa, eleito anualmente durante o 
primeiro mês letivo, presidido pelo Diretor da Escola, terá um total mínimo de 20 
(vinte) e máximo de 40 (quarenta) componentes, fixado sempre proporcionalmente 
ao número de classes do estabelecimento de ensino. 
§ 1º – A composição a que se refere o "caput" obedecerá a seguinte 
proporcionalidade: 
I – 40% (quarenta por cento) de docentes; 
II – 5% (cinco por cento) de especialistas de educação excetuando-se o Diretor de 
Escola; 
III – 5% (cinco por cento) dos demais funcionários; 
IV – 25 % (vinte e cinco por cento) de pais de alunos; 
V – 25% (vinte e cinco por cento) de alunos; 
§ 2º – Os componentes do Conselho de Escola serão escolhidos entre os seus pares, 
mediante processo eletivo. 
§ 3º – Cada segmento representado no Conselho de Escola elegerá também 2 (dois) 
suplentes, que substituirão os membros efetivos em suas ausências e impedimentos. 
§ 4º – Os representantes dos alunos terão sempre direito a voz e voto, salvo nos 
assuntos que, por força legal, sejam restritos ao que estiverem no gozo da 
capacidade civil. 
§ 5º – São atribuições do Conselho de Escola: 
I – Deliberar sobre: 
a) diretrizes e metas da unidade escolar; 
b) alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e 
pedagógica; 
c) projetos de atendimento psico-pedagógicos e material ao aluno; 
d) programas especiais visando à integração escola-família-comunidade; 
e) criação e regulamentação das instituições auxiliares da escola; 
f) prioridades para aplicação de recursos da Escola e das instituições auxiliares; 
g) a indicação, a ser feita pelo respectivo Diretor de Escola, do Assistente de Diretor 
de Escola, quando este for oriundo de outra unidade escolar; 
h) as penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os funcionários, servidores e 
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alunos da unidade escolar; 
II – Elaborar o calendário e o regimento escolar, observadas as normas do Conselho 
Estadual de Educação e a legislação pertinente; 
III – Apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho em face das 
diretrizes e metas estabelecidas. 
§ 6º – Nenhum dos membros do Conselho de Escola poderá acumular votos, não 
sendo também permitidos os votos por procuração. 
§ 7º – O Conselho de Escola deverá reunir-se, ordinariamente, 2 (duas) vezes por 
semestre e, extraordinariamente, por convocação do Diretor da Escola ou por 
proposta de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros. 
§ 8º – As deliberações do Conselho constarão de ata, serão sempre tornadas públicas 
e adotadas por maioria simples, presentes a maioria absoluta de seus membros.  

 

 

2.8 A práxis da gestão escolar democrática 

 

 

Pode-se perguntar se a construção da democracia na escola é uma perspectiva clara ou 

confusa para os muitos profissionais da educação. Suas práticas, em sua maior parte, se dão 

nos moldes de uma organização escolar apoiada na divisão do trabalho, na hierarquia de 

mando e cargos, numa pedagogia burocratizada que perde, de forma substancial, o 

compromisso com uma organização educativa voltada para a formação da cidadania. 

Desta forma, o espaço escolar tende a simplesmente reproduzir – sem reflexão crítica 

– a sociedade, as diferenças e desigualdades; acontece sem ser um espaço de construção do 

saber; ocorre sem criatividade e compreensão crítica e lúcida da realidade. 

Trata-se, então, de processos de compreender que, por opção, a escola tem que se 

constituir num projeto de formação humana, tem que fundar o seu projeto na construção de 

conhecimentos que auxiliem o cidadão a entender-se como sujeito no conjunto das relações 

sociais, sem perder o rumo da construção coletiva de sua identidade e, ao construir autonomia, 

buscar um projeto voltado para a construção do cidadão. 

Fica evidente que a construção do coletivo refere-se à ideia de uma caminhada 

conjunta dos vários segmentos da escola, de modo que os projetos sejam construídos pelo 

grupo e que todos aprendam juntos a construir a democracia escolar. A participação se 

constitui, portanto, fator de comprometimento dos atores da instituição escolar com os 

projetos da escola em busca da formação de um novo cidadão. 

Tendo em vista que entre sociedade e escola acontece uma relação imbricada e 

interconstituinte, isto é, o que acontece na sociedade acontece “pedagogizado” na escola e 

vice-versa, fazem-se necessários gestores atentos à formação de um aluno crítico, em 

exercício de cidadania; faz-se necessária a participação de uma comunidade aprendente, 
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compreendendo o mundo que a cerca, na busca de uma sociedade mais justa, como ressalta 

Freire (1987, p. 91): “o diálogo é este encontro dos homens mediatizados pelo mundo, para 

pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu”. Ele enfatiza a palavra pensada, 

verdadeira, que nos leve à ação, à reflexão e que resulte numa ação transformadora, a 

dialogicidade como elemento fundamental à participação. 

Entendemos que a democratização da gestão envolve toda a comunidade escolar e as 

diversas funções que cada um desempenha, de modo que o trabalho se realize de maneira 

eficiente, por terem encontrado significado no que fazem. Segundo Freire (1987, p. 91), “o 

diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto 

homens”. 

Nessa perspectiva, temos, como princípio que norteia a gestão democrática, a 

participação de todas as instâncias colegiadas nas decisões e o diálogo entre os gestores e a 

comunidade escolar. Apontamos o diálogo e a participação como categorias fundamentais 

para a efetivação de uma gestão democrática da escola, fundamentando as análises, conforme 

afirma Freire (1987, p. 90): “Não é no silêncio que os homens se fazem mas nas palavras, no 

trabalho, na ação-reflexão”. 

Há condições objetivas para a implementação da gestão democrática nas escolas? 

Como está ocorrendo esta discussão nas escolas? Há tensões e conflitos? Quais avanços? 

Como vem se dando? Qual a percepção dos atores que nela atuam? 

Vale ressaltar que os princípios constitucionais de ensino devem ser lidos e 

interpretados em sua integralidade; portanto, em termos jurídicos, a gestão democrática é tão 

importante para a “garantia do padrão de qualidade” quanto a “valorização dos profissionais 

da educação”, a “gratuidade” e o “pluralismo de ideias e concepções pedagógicas”, conforme 

assegura a Constituição de 1988 (artigo 206, incisos VII, V, IV e III, respectivamente).8 

A LDB (Lei n.º 9.394/1996) toma para si a atribuição de regulamentar parte dos 

dispositivos constitucionais, reafirma o princípio da gestão democrática e delega para os 

sistemas de ensino específicos (nacional, estaduais e municipais) a definição das formas de 

exercitá-lo (LDB, artigo 3º, VIII, artigo 14 e artigo 15)9. 

____________ 
8  Art. 206 – O ensino será  ministrado com base nos seguintes princípios: 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino; 
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V – Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 
VII – garantia de padrão de qualidade. 

9  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96: 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
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 A escola precisa da participação da comunidade como usuária consciente deste serviço 

que é um direito, e não apenas para servir como instrumento de controle. Trata-se de elidir os 

muros da escola. 

Os gestores devem proporcionar à comunidade escolar o acesso e a participação nas 

decisões, visando ao bem coletivo. É importante que as pessoas participem da discussão, em 

igualdade de condições, sem ter receio de expor posições contrárias. 

Comenta Freire (1996, p. 88):  
 
Ninguém vive plenamente a democracia nem tampouco a ajuda a crescer, primeiro, 
se é interditado no seu direito de falar, de ter voz, de fazer o seu discurso crítico; 
segundo, se não se engaja, de uma ou de outra forma, na briga em defesa deste 
direito, que, no fundo, é o direito também a atuar. 
 

O sucesso da democratização de uma gestão requer a colaboração de todos, engajados 

na construção de uma escola de qualidade. A realidade exige, hoje, que se construa uma 

comunidade educativa com um propósito definido e partilhado, o que inclui a decisão sobre os 

rumos e sobre os processos inerentes. Significa também “qualificar a qualidade” que se 

pretende para cada escola, considerando que a qualidade não existe a priori. Ela é polissêmica 

e certamente terá pesos e sentidos diferentes em cada contexto histórico e social próprios de 

cada instituição. 

Fazer educação com qualidade social10 é, sem dúvida, vivenciar a democracia nos 

espaços escolares; é instrumentalizar para a participação, é conscientizar. Para Paulo Freire 

(2001, p. 24), significa ensinar a “pensar certo” como quem “fala com a força do 

testemunho”. 

Trata-se de uma racionalidade administrativa que se vincula ao pedagógico. Esta 

racionalidade administrativa, democrática e emancipatória, não se distancia do pedagógico; o 

que a faz democrática é esta interconexão. 

Esta concepção de administração escolar, enquanto mediação, leva em conta os 

objetivos que se pretende com ela. 

                                                                                                                                                                                          
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma da Lei e da legislação dos sistemas de ensino. 
Art. 14º Os sistemas de ensino definirão as normas de Gestão Democrática [...]; 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica; 
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
Art. 15º Os sistemas de ensino assegurarão às escolas progressivos graus de autonomia pedagógica, 
administrativa e de gestão financeira.  

10  Por qualidade social entende-se a luta contra qualquer tipo de segregação social e suas causas; que todos 
tenham acesso à informação a respeito do usufruto dos direitos humanos e sociais. Associado ao conceito de 
democracia, a qualidade social é indicadora da presença, na escola, de uma base científica, formação crítica 
de cidadania e da resolução coletiva e democrática dos assuntos que dizem respeito ao cotidiano escolar. 
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No contexto da educação brasileira, observamos que o pedagógico e o administrativo 

coexistem de forma cindida e isso aparece na desvinculação entre as atividades-meio e as 

atividades-fim. O distanciamento do pedagógico e do administrativo se materializa a partir de 

dois aspectos: 

a) o pedagógico está relacionado ao professor, à sala de aula. É da responsabilidade dos 

professores e de outros profissionais da educação que lidam mais diretamente com a 

aprendizagem dos educandos,  realizando atividades-fim; 

b) o administrativo é da ordem do cumprimento das ordens emanadas dos órgãos 

superiores, cabendo aos diretores, secretários e demais profissionais a concretização 

das atividades-meio. 

 Nesse sentido, os termos teoria e prática “comparecem” como dimensões presentes no 

fazer pedagógico que, para ser verdadeiramente uma práxis criadora e reflexiva, necessita de 

consciência do processo prático, bem como da incidência, nele, do conhecimento próprio 

sobre a natureza e o contexto no qual ocorre. Alguns desdobramentos e encaminhamentos 

desse sentido: 

a) pesquisa – a busca do conhecimento necessário para aumentar ou melhorar sua 

humanidade através de conhecer; a capacidade do homem na resolução dos problemas 

que ele encontra, ou produz, na sua relação com a natureza, consigo mesmo ou com os 

outros homens; 

b) intervenção – a ação humana, material ou não, com vistas a propiciar mudanças em 

uma situação. No âmbito desta pesquisa, as mudanças visam o processo educativo e a 

escola, nas suas complexas dimensões e relações. 

 Uma proposta de intervenção que não tenha base no conhecimento específico de uma 

situação objetiva que se pretenda mudar será simplesmente opinativa, produzida na esfera do 

“achismo” e com grande probabilidade de insucesso. 

 Segundo Miguel Henrique Russo (2012, p. 25),  
 
A intervenção na prática escolar pode ser entendida como aquelas ações intencionais 
(planejadas) que visam propiciar mudanças numa situação determinada, segundo 
critérios conhecidos e fundamentos numa direção previamente estabelecida. Poderá 
estar situada em diferentes esferas da organização escolar tais como:  
a) Organizacional: uma intervenção com base em tal perspectiva diz respeito ao 
conjunto das questões ligadas à unidade escolar e ao seu projeto educativo; 
b) Pedagógica: as intervenções nesse âmbito, no sentido estrito do termo, referem-se 
fundamentalmente à relação educativa, ou seja, às relações professor-aluno, às 
interações didáticas e à gestão curricular; 
c) Funcionais: são intervenções que se situam no campo das questões do 
desenvolvimento profissional, da carreira docente e da organização técnico-
funcional da escola. 
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 É por sua prática que o homem se relaciona com a natureza e com os outros homens, 

produzindo sua humanidade (ser social), o que significa dizer que é no e pelo trabalho (prática 

social) que o homem produz o humano. 

 Russo (2012, p. 26) afirma que é “por meio de ações concretas que ele transforma e se 

apropria da natureza para atender suas necessidades naturais ou criadas. Essa ação do homem 

sobre a natureza, que ele realiza socialmente, constitui o que denominamos trabalho”.  

 Desta forma, a prática escolar constitui uma forma específica de prática social que se 

apresenta como uma prática integral do desenvolvimento e constitui o processo de 

trabalho/produção pedagógico pelo qual a instituição escolar realiza suas finalidades. Afirma 

Russo (2012, p. 27): “a finalidade última da escola é a socialização do conhecimento 

historicamente produzido e acumulado pela humanidade, ressignificando-o segundo os 

paradigmas da cultura contemporânea”. 

 A complexidade do processo pedagógico escolar necessita da participação efetiva dos  

vários profissionais que atuam neste contexto; cada um deles é responsável pelos diferentes 

aspectos das atividades desenvolvidas na escola que, por sua vez, correspondem a formas 

específicas de trabalho escolar, as quais podemos citar: a prática docente, as práticas 

gestionárias e as de apoio.  

 Para Russo (2012), o homem, para atingir seus fins, por meio de ações práticas 

combina fatores provenientes de diferentes dimensões e recursos com os quais conta, dentre 

eles os conhecimentos (recursos conceptuais) que fundamentam aquelas práticas. Em outras 

palavras, as práticas humanas, por serem racionalizáveis, são objeto de estudo que buscam 

estabelecer lógica e determinar que fatores estão presentes na sua ocorrência, constituindo, 

então, uma verdadeira teoria da prática, ou da ação humana. 

 A fundamentação teórico-prática de práticas, na concepção desta pesquisa, não existe 

como produto pronto e acabado, como receita de aplicação direta e mecânica; ela precisa ser 

construída levando em conta as condições concretas de cada situação específica. O real é o 

ponto real de partida e de chegada no processo de construção de propostas.  

 Tendo em vista a atual configuração da estrutura e da organização escolar, por mais 

ousada que seja em propostas, não cria o novo, não altera o paradigma da predeterminação 

onde predomina o olhar adultocêntrico, que antecipa o futuro para os aprendizes. 

 O ensino e a organização do trabalho na escola não têm ultrapassado a esfera da 

descrição ou, no máximo, da reflexão crítica sobre a escola existente. Pouco se tem trabalhado 

na criação de alternativas com fundamento em paradigmas que abandonem a organização 

burocrática como modelo e criem novos cenários para pensar a educação e a escola. A 
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consequência disso é que mesmo os jovens profissionais, ao iniciarem sua carreira não têm 

como possibilidade a superação do existente; ao contrário, submetem-se a ele, ou por 

considerá-lo natural e único possível, ou por que não têm base teórica e política para reverter 

as forças que se opõem à inovação. Em decorrência da burocratização de todas as suas 

dimensões e pela força do cotidiano escolar alienante, as suas práticas são desarticuladas. 

 Uma questão sobre a qual muito se tem refletido, e que é crucial nos estudos sobre 

organização e gestão escolar, é que não se pode – nem se deve – ficar explicando tudo, o 

tempo todo, pelas abordagens teóricas. É importante ter como ponto de partida as questões 

concretas que se põem na prática cotidiana, mesmo aquelas do varejo, pequenas questões que 

dão materialidade à escola, revelando-a na sua integridade e singularidade de instituição 

social. 

 É preciso entender a relação entre teoria e prática não como uma relação mecânica e 

de subordinação da segunda à primeira, como se a teoria fosse a detentora da verdade à qual 

deve se ajustar a prática. A teoria, enquanto resultado do esforço da consciência humana para 

apreender a realidade e lhe dar sentido, se justificará e terá validade se refletir a realidade e 

mantiver com ela uma relação de permanente interferência e mudança mútuas. 



  46

3 DESCENTRALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA: UM BREVE 

OLHAR SOBRE A PRÁXIS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
 

   

 A Constituição Federal de 1988 instituiu a gestão democrática como um dos princípios 

fundamentais para a gestão da Educação, dando importante passo no sentido de regulamentar 

toda uma situação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9.394/96 –, 

reiterando e regulamentando o princípio democrático, consolidou posições significativas para 

a educação brasileira. Estes dois momentos institucionais na educação brasileira aconteceram 

em meio à tradição que esteve, na maior parte do tempo, pautada pelo autoritarismo vertical, 

pura e simplesmente. 

 A lei estabelece objetivos comuns, ou seja, define objetivos, isto feito, os decretos, as 

portarias, as resoluções, os pareceres, os estatutos, os regimentos, enfim, todas as demais 

normas legais decorrentes de uma lei, estabelecem os critérios e definem as ações para que os 

objetivos sejam concretizados.  

 Leis, portarias, pareceres, decretos são documentos legais que esclarecem e 

regulamentam o que está fundamentado na Constituição Federal. A garantia de realização dos 

princípios constitucionais depende do acompanhamento e da participação da sociedade, 

muitos dos quais se definem efetivamente na regulamentação pela via da normatização local 

(município, estado). 

 No Brasil, a ordem jurídica é composta por leis federais, estaduais, municipais;  leis 

federais que são aquelas que têm validade para todo o território nacional, como, por exemplo, 

as leis que tratam sobre a moeda, sobre a fronteira e, inclusive, a que trata sobre as diretrizes e 

bases da educação (CURY, 2002). 

 O contorno legal indica possibilidades e limites de atuação: direitos, deveres, 

proibições, enfim, regras. Tudo isso, possui enorme impacto no cotidiano das pessoas, mesmo 

que nem sempre elas estejam conscientes de todas as implicações e consequências (CURY, 

2000, p. 8). 

 A Constituição Federal é a legislação fundante e fundamental de toda a ordem jurídica 

relativa à educação, existente nos estados, nos municípios, no Distrito Federal e, no que 

couber, ao Brasil como um todo (CURY, 2000, p. 19). Portanto toda legislação educacional 

deve fundamentar-se nela. 
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 Os princípios são o conjunto de normas da Constituição, seus postulados básicos e 

seus afins; dito desta forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo 

constituinte como fundamento ou qualificações essenciais da ordem jurídica (BARROSO, 

1998, p. 141). A gestão democrática é, então, princípio constitucional. Vale ressaltar a 

importância dos princípios constitucionais pois são eles que alicerçam o ordenamento. 

Princípios são norteadores constitucionais e sua importância está no fato de serem elementos 

essenciais para outras normalizações legais; eles são invioláveis e não podem ser 

desrespeitados por ações governamentais ou da sociedade civil. Os princípios são “uma 

espécie de referência para validar legalmente as normas que deles derivam” (ADRIÃO; 

CAMARGO, 2001, p. 72). 

 Pode-se, “através de pesquisa”, investigar a trajetória legal das instituições e 

colegiados, buscando verificar nessa trajetória quais possibilidades a legislação estadual 

ofereceu para que a participação dos segmentos escolares se efetivasse, antes mesmo da 

instituição da gestão democrática como norma legal federal. Pode-se analisar, em seguida, a 

legislação educacional do estado de São Paulo verificando de que forma essa legislação se 

articulou para promover a participação dos segmentos escolares na gestão após a instituição 

constitucional da gestão democrática. 

Em conformidade com Trindade (2009, p. 11), 
 

[...] Leis, Portarias, Pareceres são documentos legais que esclarecem e 
regulamentam o que está fundamentado na Constituição Federal. No entanto a 
garantia de realização de certos princípios constitucionais depende do 
acompanhamento e da participação da sociedade. A materialização da gestão 
democrática no interior da escola depende da efetiva participação dos pais e da 
comunidade em geral 
 

 A gestão democrática chega às escolas como norma legal a ser concretizada e sua 

realização depende de órgãos colegiados – Conselho de Escola e Conselho de Classe e Série – 

e de instituições escolares – Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil. Assim 

considerando, analisamos os colegiados e instituições, cuja existência é obrigatória nas 

escolas públicas estaduais. 

 Quando se faz uma análise da legislação educacional parece perceptível certa 

tendência que pretende garantir a realização da gestão democrática através de leis e decretos. 

Na verdade, a gestão participativa necessita de espaço e visibilidade para uma cultura escolar 

democratizante. 

 Dessa forma, a gestão democrática chegou à escola como um imperativo legal cuja 

realização deve se dar através da participação de todos os segmentos escolares em espaços  
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apropriados (APM, Conselho de Escola, Grêmio, Conselho de Classe e Série). A legislação 

educacional atua sobre as instituições e colegiados escolares moldando-os ao contexto político 

de cada momento histórico, ora reprimindo e mantendo estrito controle ora garantindo um 

pouco mais de liberdade para que pudesse constituir-se, organizar e atuar. 

 Nesse sentido, a legislação, ao moldar as instituições colegiadas, “amarra” o conceito 

de participação ao de colaboração, simples ajuda ou apoio; não fica claro que a participação, 

no caso da gestão escolar democrática, está ligada à tomada de decisão e exercício de poder e 

autonomia. A participação, assim compreendida, é mais ampla que simples colaboração, ajuda 

ou apoio; ela favorece o efetivo trabalho coletivo envolvendo todos os segmentos escolares, 

ela socializa e compartilha decisões e resolução de problemas; enfim, socializa e divide as 

responsabilidades. O “espaço-conselho” é dos mais importantes para a efetivação do princípio 

da gestão democrática. 

 Devemos ressaltar, entretanto, que apesar de a legislação resguardar o direito da 

comunidade interna e externa a participar, não há um esclarecimento sobre a qualidade e o 

tipo de participação que se espera dessa comunidade. A simples obrigatoriedade pode 

provocar uma situação na qual a existência de instituições e colegiados seja fictícia, ou seja, 

existem apenas no papel, mas não possuem atuação efetiva. 

 Segundo Taborda (2009), uma das teses analisadas, o histórico educacional da 

percepção deste espaço na cultura escolar encontra-se fortemente marcado pela presença de 

uma gestão centralizadora e hierárquica, sem uma política pública de educação pensada no 

longo prazo com e para a comunidade escolar. 

 A abordagem qualitativa procura compreender fatores condicionantes do processo e 

analisar a política de implantação, constituição e funcionamento dos Conselhos Escolares em 

algumas escolas no município de Itaquaquecetuba. O estudo fez a análise documental, 

observação e entrevistas semiestruturadas, precedidas de envio de material por internet. 

 As transformações ocorridas na gestão escolar podem acontecer em sintonia com as 

reformas educacionais propostas, e a tradicional concepção da decisão política centralizada 

pode simultaneamente criar nos sujeitos envolvidos com a educação municipal a ilusão de que 

a gestão escolar está se democratizando (TABORDA, 2009). 

 A existência do Conselho Escolar, se não constituir conquista da comunidade escolar 

que se organiza em exercício de democracia, corre o risco de apenas cumprir determinação 

legal para padronizar e funcionar órgãos deliberativos que adequam a escola a receber e 

gerenciar repasses de recursos, limitando-se a atuações técnico-procedimentais. 
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 Um verdadeiro mecanismo da gestão democrática se dá ao qualificar localmente a 

política de descentralização de recursos para as escolas; busca formas de estimular o ensino 

fundamental, fortalecendo a autonomia da gestão. Esse estímulo em fortalecer a integração 

comunidade-escola-poder público não se resume ao empenho da comunidade local na mera 

superação dos problemas vivenciados pela escola, realizando uma gestão que confunde 

autonomia com minimização de gastos por parte do Estado. Ou seja, a política de criação de 

conselhos não se resume a envolver a comunidade no processo de captação de recursos 

externos e otimização em gerenciar recursos repassados (FNDE). A escola pode alcançar 

certo tipo de autonomia, descentralização e participação, porém é necessária certa “vigilância” 

no que se refere aos procedimentos tradicionais. 

 O contexto social e político de apatia à participação nos Conselhos Escolares precisa 

ser compreendido a partir de um olhar crítico e reflexivo acerca da permeabilidade à 

participação. Ou seja, é preciso compreender a situação atual, a partir do contexto histórico 

marcado pela burocratização, pela centralização de poder em que os princípios democráticos 

estão presentes sob a forma da lei. A prática da gestão democrática dependerá da mobilização 

da sociedade local. 

 No trabalho realizado por Silvestrini (2006, p. 22), que foi denominado de Conselho 

de escola: espaço de limites e possibilidades na construção da gestão democrática, 

constatou-se que  
 
[...] a dependência do Conselho Escolar à autoridade do diretor da escola e deste ao 
sistema acaba por delimitar a participação às questões pré-selecionadas, e atuar 
como espaço de exclusão de questões inerentes à vontade dos diversos segmentos ali 
representados. 
 

 O trabalho realizado por Silvestrini (2006) teve como objetivo verificar os possíveis 

obstáculos, conflitos, limites e possibilidades que permeiam as ações desse colegiado; 

analisou a constituição histórica deste espaço em meio às significações das palavras/termos 

“democracia”, “autonomia” e “participação”. 

 O procedimento utilizado neste trabalho foi o estudo de caso, por meio de uma 

pesquisa empírica de abordagem qualitativa, tendo como objeto de estudo um Conselho de 

Escola da diretoria de Bauru (SP). 

 A problematização se deu ao refletir sobre o avanço de construção da gestão 

democrática na escola pública paulista tendo como foco o Conselho de Escola; isto é, voltar o 

olhar para o cotidiano de uma escola para entender tanto as ações que limitam ou negam esta 
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construção como os avanços possíveis, de apropriação do espaço para uma participação 

qualitativa. 

 O trabalho realizado por Silvestrini (2006) procurou refletir sobre questões: “o 

conselho escolar utilizado como espaço para uma participação (pseudoparticipação), distante 

da intencionalidade de criação do bem comum pode vir a esvaziar a resistência dos atores da 

educação?” outra questão levantada dentro da problematização foi a de que “ele pode criar 

condições necessárias para a legitimação das políticas públicas e o afastamento do Estado de 

suas funções públicas?”. 
 
Conclui-se que o pertencer às leis, não é suficiente para que a gestão democrática se 
efetive, e que o conselho de escola não se consolidou ainda como espaço público de 
participação legítima, mas é um processo a ser coletiva e continuamente construído. 
(SILVESTRINI, 2006, p. 5). 
 

 Entende-se que não é possível reduzir a construção da gestão democrática, da 

autonomia e participação na educação à ação do Conselho de Escola. Paro (2004), porém, 

afirma que, embora seja um instrumento imperfeito, o Conselho de Escola tem potencial a ser 

explorado; negligenciar com seu caráter deliberativo e sua organização é consolidar o 

movimento de desqualificação deste espaço pelas ações do Estado. 

 O trabalho realizado por Skitneusky (2008) teve como objetivo verificar as ações dos 

educadores da escola na consecução de projetos pedagógicos voltados para a concretização 

das relações comunitárias e das ações políticas dos eixos oficiais de participação (Associação 

de Pais e Mestres, Conselho de Escola e Grêmio Estudantil). 

 O trabalho de Skitneusky (2008) observou que, pela história da EE Prof.ª Gracinda 

Ferreira, pode-se observar que as relações entre a escola e a comunidade são condições 

imprescindíveis para a construção da participação, da cidadania e da melhoria da qualidade do 

ensino. 

 A peculiaridade do bairro de inserção da escola EE Profª Gracinda Maria Ferreira, cuja 

construção e história se confundem com a construção e história do Conjunto Habitacional 

Parque do Engenho, conhecido pelos habitantes da cidade como Conjunto dos Estivadores, 

cuja formação se deu pela exclusão de uma população menos favorecida das regiões 

privilegiadas da cidade nos anos de 1940, teve presente uma cultura, cuja vivência fazia com 

que os espaços se configurassem como local de aprendizado pela solidariedade entre os 

moradores. Entretanto, este aporte multicultural não foi contemplado nas propostas 

pedagógicas, nem nos objetivos escolares. 
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 A pesquisa revelou que, nesta fase da instituição estudada, partiu-se de um processo 

institucionalizado de exclusão social quando se discriminava um segmento da população 

menos favorecida composto por migrantes e operários, vivendo em uma região de estrutura 

urbana precária. Observa-se, neste sentido, que a discriminação não era exercida por possíveis 

situações de pobreza da população, mas sim pela imposição da privação da representação e da 

participação comunitária em uma escola onde o poder está centralizado na direção da 

instituição. Para Wanderley (2002 apud SKITNEUSKY, 2008, p. 160), pobreza e exclusão na 

contemporaneidade se associam: 
 
A pobreza contemporânea tem sido percebida como um fenômeno multidimensional 
atingindo tanto clássicos pobres (indígenas, subnutridos, analfabetos...) quanto 
outros segmentos da população pauperizados pela precária inserção no mercado de 
trabalho (migrantes discriminados, por exemplo). Não é resultante apenas da 
ausência de renda; incluem-se aí outros fatores como precário acesso aos serviços 
públicos e, especialmente, a ausência de poder. Nesta direção o novo conceito de 
pobreza se associa ao de exclusão, vinculando-se às desigualdades existentes e 
especialmente à privação de poder de ação e representação e, nesse sentido, exclusão 
social tem que ser pensada também a partir da questão da democracia.  
 

 Ao final da pesquisa se observou que no momento histórico da “Gracinda”, a 

representação da comunidade é incompatível com o processo de democratização social, 

paradoxalmente anunciado nos objetivos da escola através dos planos escolares 

(SKITNEUSKY, 2008, p. 162). 

Concluindo-se que as relações entre escola e comunidade se deram através das ações 

pedagógicas de projetos; que a participação se deu nos limites das políticas educacionais do 

Estado, embora a gestão tenha se pautado pela criticidade pedagógica; o estudo aponta para a 

necessidade urgente da participação democrática da comunidade nas decisões da escola. 

O trabalho realizado por Marques (2005) teve como objetivo aprender as significados 

da gestão escolar democrática nas escolas públicas, através de práticas de 

descentralização/democratização da educação e sua possível contribuição na democratização 

da sociedade. 

O objeto deste estudo foi a gestão escolar democrática implementada a partir da 

política educacional e dos Conselhos Escolares, partindo da suposição de que, embora 

apropriada pelo neoliberalismo, a descentralização/democratização possibilita a construção de 

um novo espaço público capaz de forjar a cidadania emancipatória. O trabalho foi realizado 

em três escolas da rede pública municipal do Cabo de Santo Agostinho, Recife (PE). 

Marques (2005), no seu trabalho, optou por um referencial teórico que não tratasse a 

democracia como um sistema de governo, abordando-a, em uma perspectiva procedimental, a 

partir de um modelo que deveria ser seguido. Foi com base nesta ideia que se fundamentou 
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teoricamente nosso estudo nos constructos de Boaventura de Souza Santos e de Ernesto 

Laclau/Chantall Mouffe. 

Considerou-se que estes autores tratam a democracia como prática política social que 

se constitui em diferentes espaços sociais e que a democratização da sociedade se daria a 

partir da institucionalização de relações democráticas nos diversos espaços/instituições da 

sociedade. Buscou-se, portanto, constituir um “modelo teórico” que permitisse aprender a 

dinâmica social contingente, imprevisível e contextual, na qual se insere a construção da 

democracia na escola. 

Este “modelo” nos ajudou a compreender as relações democráticas que se constroem 

nas escolas públicas de forma contingente, contextual e imprevisível. Assim, em nosso 

estudo, a democracia foi considerada como uma construção que se dá não por leis ou 

normalizações, mas pela ação das pessoas nos diferentes espaços sociais, podendo, portanto, 

assumir formatos diferentes. (MARQUES, 2005, p. 274-275). 

Consolida-se, portanto, na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996 um contraste entre o avanço legal, institucional da democracia 

participativa e as condições concretas de sua operacionalização. Esta oposição se materializa 

no jogo de forças que contrapõem, de um lado, as propostas neoliberais da reforma do Estado 

e, de outro, as pressões dos setores progressistas pela formação de arenas participativas de 

deliberação sobre as políticas que impliquem na conquista da cidadania, na universalização 

dos direitos e na inclusão social (MARQUES, 2005, p. 274). 

Esta pesquisa demonstrou que, nas escolas estudadas, a democracia vem se 

solidificando como uma prática política, baseada em relações horizontais, contribuindo, 

portanto, para a formação política dos sujeitos sociais pertencentes ao espaço escolar. As 

entrevistas e observações realizadas nas escolas nos demonstraram que, efetivamente, a gestão 

vem se construindo de forma democrática, com a participação dos representantes dos 

diferentes segmentos da comunidade escolar, que são tratados de forma igualitária, com 

respeito a suas diferenças, que têm direito a voz, e que são, portanto, reconhecidos. Também 

percebemos que, independentemente do segmento que representa, os conselheiros têm suas 

argumentações respeitadas de igual forma. (MARQUES, 2005, p. 277). 

A hipótese de que a construção de relações democráticas na escola se daria a partir da 

cultura de cada escola se confirmou demonstrando a existência de um campo político nas 

mesmas, corroborando, assim, com a ideia que nos traz Mouffe de que o político não é algo 

que tem lugar determinado na sociedade, mas que todas as relações sociais podem se tornar 

lócus de antagonismos (MARQUES, 2005, p. 278). 
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 O Governo Federal, a partir de 2003, instituiu vários programas voltados a induzir a 

gestão democrática e promover a articulação dos sistemas de ensino. A concretização destes 

programas exige colaboração entre as diferentes ações do poder público. Ao que parece, essa 

relação tem se mostrado um tanto quanto complexa. Para que a política educacional seja 

conduzida com consequência é necessário comprometimento em regime de colaboração. 

 A formalização de legislações referentes à gestão democrática representa um valor a 

ser conquistado e não a garantia de sua efetivação. A democratização da gestão requer a 

superação dos modelos de gestão centralizados, requer superação da cultura da não 

participação que, via de regra e quando estimulada, limita-se às atividades técnico-

procedimentais de “fiscalizar” a prestação de contas, sem levar em conta a dimensão político-

pedagógica. 

 As transformações na organização da escola, fruto da gestão participativa, exigem que 

o poder decisório do Conselho Escolar seja explorado de maneira ampla. Para isto, é preciso a 

leitura crítica da realidade e que os sujeitos (todos) desejem e trabalhem coletivamente por 

esta transformação. Caso contrário, o papel do Conselho será o de reiterar ou apenas 

“requentar”  a tradição existente. 

 O trabalho de Alves (2010) teve como objetivo examinar a relação entre iniciativas 

locais, apoio técnico da união a Conselhos Escolares e ganhos obtidos no índice de 

desenvolvimento da educação básica (Ideb). 

 Como parte dos procedimentos, o autor pesquisou dez redes escolares municipais sul-

mato-grossenses destaques no Ideb 2007. Os dados foram obtidos por meio das secretarias 

municipais de Educação das redes selecionadas, que são responsáveis pelo acompanhamento 

da gestão escolar, e, também, por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com 

dirigentes municipais de educação da gestão 2005-2008 e assessores e técnicos que compõem 

os quadros atuais das secretarias. 

 A problemática levantada pelo autor desta pesquisa se refere ao fato de que se teriam 

as propostas e práticas voltadas para o fortalecimento dos Conselhos Escolares impactando a 

gestão da educação municipal de modo a concorrer para a elevação do seu Ideb? 

 Alves (2010) faz uma reflexão sobre o tema gestão, na qual ele descreve e analisa a 

gestão democrática, a gestão estratégica, a gestão compartilhada e a gestão gerencial. 

Constatou-se uma semelhança entre os modelos estratégico, de gestão compartilhada e 

gerencial, uma vez que ambas se utilizam de técnicas e mecanismos de gestão democrática 

participativa que, sobretudo, sejam geradores de eficiência e produtividade na gestão do 

sistema. 
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 Já a gestão democrática defende uma educação de qualidade que procurava o exercício 

crítico da cidadania, a “emancipação política” e a “transformação social”. Desta forma, como 

cita Alves (2010), a participação e a democracia são conceitos que se entrelaçam, sendo a 

participação um componente imprescindível da democracia. 

 Assim, ao analisarmos as concepções de democracia liberal11, republicana12 e 

deliberativa13, os modelos de democracia apresentados divergem principalmente no que tange 

a maneira como a participação é contemplada. A concepção liberal admite apenas a 

participação representativa da comunidade e defende os interesses de uma minoria. Tanto a  

concepção republicana como a concepção deliberativa de democracia podem ser consideradas 

utópicas por estarem distante da realidade excludente da sociedade contemporânea e 

admitirem a participação direta dos cidadãos de acordo com os seus anseios, o que é difícil de 

ser materializado na atualidade, devido à complexidade das relações sociais e das sociedades 

modernas. 

 O trabalho de Alves (2010) nos mostra que, tanto a gestão democrática da educação 

como os Conselhos Escolares que, segundo a literatura educacional, são órgãos normativos 

consultivos e deliberativos, considerados “canais de participação”, responsáveis pela interação 

entre a comunidade escolar e a comunidade local, tem como intuito defender os interesses da 

coletividade. Visam proporcionar a participação comunicativa pública entre os cidadãos nas 

decisões como iguais, de modo que esses tenham direito de ouvir e ser ouvidos e de ter a 

opinião efetivamente considerada na gestão educacional e, assim, formar cidadãos críticos, 

conscientes, conhecedores e defensores de seus direitos. Eles partem de uma visão política e 

têm como  predominância mecanismos e procedimentos da democracia republicana. 

 A gestão democrática pode se servir de mecanismos e procedimentos dos modelos 

liberais e deliberativos de democracia, ou ir além deles, já que o ambiente escolar faz a sua 

própria forma de administrar, reinventando e reorganizando esse procedimento, dando-lhes 

um novo formato, peculiar, próprio da instituição, de acordo com os seus anseios, fugindo de 

tais modelos. 

____________ 
11  Concepção de democracia liberal: centra na defesa dos interesses da elite dirigente, bastando que os cidadãos 

elejam representantes para defender os seus interesses, não participando diretamente do processo de 
discussão e decisão. 

12  Concepção de democracia republicana: a ênfase recai sobre a auto-organização da sociedade enfatizando a 
participação dos indivíduos nas decisões e tomadas de decisões que lhes dizem respeito, tendo os cidadãos, 
nessa democracia, “voz, vez e voto” no processo de decisão. 

13  Concepção de democracia deliberativa: o que tem mais relevância é a ação comunicativa, a prática da razão e 
o processo de entendimento que se realizam nas formas institucionalizadas das deliberações; os cidadãos 
participam diretamente das decisões como também elegem representantes que defendem os seus interesses. 
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 De acordo com Alves (2010), constatou-se que o fortalecimento dos Conselhos 

Escolares não está entre as maiores preocupações das redes escolares municipais da amostra, 

uma vez que a partir do ano de 2005 estas são, basicamente, a melhoria do Ideb e a formação 

de professores. A análise e interpretação dos dados obtidos permitiram as seguintes 

conclusões: 

a) nas redes escolares municipais vem ocorrendo gradativo declínio do interesse pela 

democratização da gestão enquanto o bom desempenho escolar se torna foco das 

preocupações; 

b) a gestão gerencial é uma prática em ascensão a ressignificar mecanismos da gestão 

democrática, com uma ótica economicista e uma concepção liberal pluralista de 

democracia; 

c) o fortalecimento do Conselho Escolar não é uma política nas redes escolares 

municipais observadas, sendo que o PNFC não impactou a gestão de suas escolas, 

indicando baixa colaboração entre municípios e União; 

d) não há evidências de que práticas de gestão democrática, segundo uma concepção 

republicana de democracia, tenham contribuído para ganhos no Ideb das redes 

municipais. No entanto, práticas de gestão direcionadas para a busca de resultados 

foram encontradas em todos os casos e podem ter contribuído para a melhoria nesse 

índice, revelando neste caso mais colaboração entre município e União. 

Um outro estudo realizado por Lelis (2010), denominado como As interfaces dos 

conselhos escolares do sistema municipal de ensino de João Pessoa, teve como objeto central 

de estudo os Conselhos de Escola do sistema municipal de ensino da cidade de João Pessoa 

(PB). 

 O estudo feito por Lelis (2010) apontou que, dentre as diversas motivações que 

comprometem a atuação e o fortalecimento dos Conselhos Escolares, destaca-se a 

predominância do paradigma burocrático de administração escolar, que centraliza, de forma 

autoritária, o trabalho pedagógico. Os Conselhos Escolares emergiram e têm como base de 

sustentação o paradigma da gestão democrática e participativa, institucionalizada para a 

descentralização da gestão democrática, tendo em vista o redimensionamento das atividades 

administrativas, pedagógicas e financeiras, aliadas ao partilhamento do poder, atribuindo a 

cada um(a) a responsabilização pelos seus atos e resultados, ao invés de controlar as 

atividades de uma pessoa ou de um pequeno grupo, formado, quase todo, por gestores e pela 

equipe gestora. 
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 De acordo com a investigação, ao longo dos anos, os Conselhos Escolares vêm sendo 

transformados em órgãos apáticos, frágeis e portadores de complexidade. Essa característica 

foi identificada na sua forma de atuar no interior da escola pública, que pouco tem contribuído 

para a construção do reforço da autonomia escolar e da descentralização da gestão 

democrática. Sua fraca atuação política e pedagógica remonta a uma forma de autonomia 

decretada, ao invés de uma concepção de autonomia construída. Isso significa que os 

Conselhos Escolares foram regulamentados nas unidades de ensino municipais, sob a 

orientação de uma base formal-legal, desconsiderando-se, assim, o contexto histórico que 

garantiu sua conquista. Essa forma de autonomia decretada partiu do Ministério da Educação 

(MEC), que orientou as secretarias estaduais e municipais de educação a condicionarem os 

repasses de recursos financeiros aos sistemas e/ou redes de ensino público ao exercício da 

regulamentação dos Conselhos Escolares e outros instrumentos de gestão democrática e 

participativa como meio de efetivação do princípio constitucional. 

 Os estudos apontam que os Conselhos Escolares, nas unidades de ensino pesquisadas, 

deram espaço privilegiado às dimensões administrativas e financeiras e pouquíssima atenção 

às dimensões pedagógicas. Desse modo, a gestão escolar não o compreende como 

instrumento auxiliar da gestão e órgão articulador das atividades pedagógicas. Por 

conseguinte, sua estrutura e dinâmica de funcionamento aproximam-se muito mais do modelo 

autocrático de administração escolar do que do paradigma da gestão democrática e 

participativa. Por outro lado, a construção da autonomia pela dimensão organizacional implica 

mudanças culturais profundas. 

 Diante dessa configuração política, os Conselhos Escolares perdem importância 

relativa, que se associa à ausência da cultura do exercício da democracia participativa, e sua 

instalação solicita a participação política dos(as) gestores(as), do corpo docente e não docente, 

dos(as) alunos(as), pais e/ou mães. Assim, a fraca atuação desse órgão de poder, na gestão da 

escola pública, tem resquícios no paradigma de gestão burocrática e autoritária. Ambos os 

paradigmas determinam o tipo de participação política dos conselheiros. 

 No trabalho desenvolvido por Assis (2007), denominado Conselho escolar 

instrumento de gestão, a autora se propôs a analisar a política de gestão democrática na escola 

e os processos de democratização da escola pública em Baturité, Ceará, enfocando o Conselho 

Escolar. 

 De acordo com Assis (2007), os estudos específicos dos Conselhos Escolares, como 

instrumento de gestão democrática, em duas escolas de Baturité, mostraram um elemento 
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importante: a diversidade de experiência de democratização nas escolas, com maior ou menor 

avanço em termos de dinâmica política efetiva. 

 Os resultados em cada escola podem ser assim descritos, segundo Assis (2007): 

a) na Escola A, o Conselho apresenta todo um esforço de realização de reuniões, em que 

os conselheiros se fazem presentes e afirmaram a importância de acompanhar o 

cotidiano da escola. E, embora não consiga exercer o controle social com maior 

plenitude, acompanham o dia a dia da escola, emitindo opiniões, tomando decisões de 

cunho administrativo-financeiro e até discutindo sobre questões relacionadas à sala de 

aula; 

b) na Escola B, há uma expressão de existência apenas formal deste mecanismo 

democrático. O Conselho se reúne de forma esporádica, quando convocado pelo 

núcleo gestor para referendar encaminhamentos relativos a alguma questão definida 

como importante pela gestão. Apesar de criado institucionalmente há mais de dez 

anos, há, pelo menos, dois anos não vem se reunindo, alegando dificuldades para se 

mobilizar em função da prática participativa. 

 A democracia, como afirma Paro (2004), não é algo que se concede. É um processo 

que se realiza e se constrói a partir de mecanismos voltados para a democratização. Um dos 

primeiros passos nesta direção é a busca pelo conhecimento crítico da realidade existente e a 

busca de meios para a superação dos problemas vivenciados. Esta busca se dá mediante a 

participação no processo de tomada de decisão, refletindo a realidade da escola e garantindo a 

qualidade do ensino com a formação de sujeitos políticos comprometidos com a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária.     

 Mortatti (2006) realizou uma pesquisa denominada Gestão Democrática como um 

processo de educação para a cidadania, que teve como objetivo estudar o instrumento de 

gestão democrática denominada “Orçamento Participativo”, implementado pela administração 

municipal da prefeitura de Araraquara (SP). Mortatti trabalhou com a hipótese de que esse 

mecanismo de participação popular contribui para a educação e cidadania da parcela de 

munícipes que participam deste processo, o que estimularia a que estes se inserissem em 

outros espaços de participação e de controle social, como, por exemplo, o Conselho Escolar. 

 De acordo com os resultados obtidos por Mortatti (2006), pode-se observar que o 

processo educativo de uma gestão que se propõe democratizar os espaços públicos e que 

valoriza a participação popular auxiliam no processo educativo da população participante. 

Verificou-se que o Orçamento Participativo auxilia na mobilização das pessoas e desperta 
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para práticas participativas, bem como estimula a cidadania ativa favorecendo uma relação 

entre os diversos espaços de participação existentes. 

Um outro estudo de uma iniciativa referente à iniciativa popular na democratização do 

espaço público foi o trabalho realizado por Gentil (2007), que teve como objetivos principais 

apresentar, discutir e analisar as ações e metas propostas pelo Conselho Regional Sudoeste, 

que previam resolver os cinco problemas diagnosticados como mais graves nessa região na 

área educacional.  

 Gentil (2007), em seu trabalho, estudou a origem do Conselho Regional Sudoeste, a 

partir de um procedimento administrativo da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de 

Ribeirão Preto, no ano de 2004, na implantação da gestão democrática do ensino público, 

consagrada na Constituição Federal de 1988, em uma determinada região do município e suas 

ações desenvolvidas ao longo do ano de 2004. Nesse período, a Promotoria de Justiça da 

Infância e Juventude de Ribeirão Preto apresentou um plano de atuação regional que continha 

algumas prioridades na área educacional; entre elas, a democratização da gestão da escola 

pública por meio do fortalecimento dos Conselhos de Escola como garantia da melhoria da 

qualidade de ensino público. 

 No estudo da organização e estrutura de funcionamento do Conselho Regional 

Sudoeste, bem como no desenvolvimento de suas atividades e metas propostas, alguns 

procedimentos demonstram (dentro de certas condições e com atuação e, por tanto, vontade 

política) que é possível uma gestão escolar democrática, por meio do aparelhamento dos 

Conselhos de Escola. 

 De acordo com Gentil (2007), desenvolver uma análise sobre o Conselho Regional 

Sudoeste é, antes de tudo, oferecer uma valiosa colaboração sobre uma experiência de 

democratização da escola pública por meio dos Conselhos de Escola. Para isso, apresentamos 

alguns pontos que merecem ser relacionados como a prática democrática no interior da escola 

pública, levada a cabo pelo Conselho Regional Sudoeste. 
 
A primeira, diz respeito à formação de conselheiros conduzidos pelo CRS, já que a 
rotina dos trabalhos exigia disponibilidade, vontade política e aquisição de 
conhecimento por parte dos usuários e educadores. Com a criação desse espaço 
participativo, proporcionou-se uma atuação política por parte de seus membros o 
que pode contribuir para a consolidação de uma sociedade democrática. Buscou-se 
construir um processo por inteiro, ou seja, de formar cidadãos participativos por 
meio de um processo educativo (GENTIL, 2007, p. 173). 
 

 Os dados demonstraram que, apesar de os cinco problemas diagnosticados durante o 

trabalho do Conselho Regional Sudoeste, e que constaram do Plano de Ação, não terem sido 

resolvidos em sua plenitude, ocorreu um despertar de pais e educadores sobre a necessidade 
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de uma real participação da comunidade nos rumos da escola pública. Ocorreu, paralelamente 

aos trabalhos do Conselho Regional Sudoeste, uma maior aproximação com a sociedade civil 

e, em relação a algumas instituições e órgãos, uma dinamização nessa relação, como no caso 

do Conselho Tutelar. 

 De acordo com Gentil (2007), são evidências que a experiência alimentou esperanças 

de mudança na educação pública entre os membros do colegiado e acabou por diminuir a 

necessidade de construirmos cada vez mais espaços de participação política e social e, assim, 

dar prioridade a uma educação para a cidadania e para a busca da emancipação. Como 

sabemos, não são possíveis as transformações ditadas de “cima para baixo”; elas são frutos de 

um processo histórico de construção de valores e de humanização da sociedade. 

 No caso analisado, despertou o interesse o caráter inovador dos procedimentos 

encaminhados pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Ribeirão Preto e da ação 

político-institucional que permeou os Conselhos Escolares neste período. Também a 

preocupação sempre presente da construção coletiva de um Plano de Ação, para solucionar 

problemas comuns entre as escolas, entendendo-se o colegiado como instância máxima de 

decisão. 

 

 

3.1 Análise quantitativa da produção acadêmica no Brasil  

 

 

Para “rastreamento” de referencial de análises e suporte analítico, foi realizado um 

levantamento de teses e dissertações. O portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) disponibiliza um banco de teses e dissertações 

digitalizadas, com trabalhos realizados em todo o Brasil desde 1987. Balizei esse 

levantamento “linkando” as buscas em torno dos termos “Conselho Escolar”, “gestão 

democrática”, “escola e comunidade” e “democracia”. Estes são termos diretamente 

relacionados com o objeto desta pesquisa. 

 Para esta pesquisa ficou determinado o ano de 1988 como data inicial para o 

levantamento, ano da promulgação da Constituição onde foi legalmente assegurada autonomia 

e gestão democrática como um princípio da educação.  A sociedade deu para si mesma direito 

e responsabilidade de participação na gestão da escola pública buscando a proximidade 

comunidade-escola. 
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 O levantamento junto ao termo “gestão democrática” registrou 2.007 resultados no 

período de 1998 a 2012; desse total 1.613 foram dissertações de mestrado e 394 teses de 

doutorado, no período de 1988 a 2012. 

 “Conselho de Escola” registrou 1.183 trabalhos; destes, 697 foram dissertações de 

mestrado e 486 teses de doutorado, no período de 1988 a 2012. 

 Com o termo “escola e comunidade” foram encontrados 4.778 trabalhos no período de 

1988 a 2012, sendo que 3.928 trabalhos foram dissertações de mestrado e 850 teses de 

doutorado. 

 Com a palavra “democracia” foi encontrado um total de 5.135, sendo que 3.935 

trabalhos de dissertação de mestrado e 1.200 teses de doutorado, no período de 1988 a 2012. 

 Alguns gráficos foram desenhados a partir deste levantamento numérico. Antes, 

porém, de visualizar graficamente as quantidades de produção procurou-se elaborar uma 

sequência de categorias para ilustrar a dinâmica dos trabalhos em conformidade com esta 

pesquisa; foram selecionadas algumas teses e dissertações em cujo cerne se trabalhou a 

temática da democracia, da gestão democrática na escola pública e um trabalho prático mais 

focado no Conselho Escolar. A análise, portanto, priorizou temas: gestão democrática, 

Conselho Escolar, democracia, gestão democrática da escola pública, escola e comunidade, 

principalmente aqueles trabalhos realizados no estado de São Paulo. 

 Em linhas gerais, a análise buscou a trajetória legal da gestão democrática desde a sua 

implantação pela Constituição Federal de 1998, prosseguindo pela regulamentação da Lei de 

Diretrizes e Bases nº 9.394/96, que por sua vez propiciou alterações na legislação estadual, 

obrigada a se adaptar à norma federal, assim chegando às escolas paulistas. 
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Gráfico 1 – Produção acadêmica dos trabalhos levantados na Capes, no período de 1988 a 2012, por 
palavra-chave gestão democrática, dissertações de mestrado 
 

 
Este gráfico indica a quantidade de dissertações produzidas por ano com a temática 

gestão democrática constantes do banco de dados da Capes. Ele nos revela a crescente 

produção acadêmica no Brasil e um aumento significativo pelo tema da gestão democrática, 

sendo que o ano de 1988 marca o início da nova Constituição brasileira, que traz os preceitos 

da gestão democrática. O ano de 2011 marca o pico de maior produção acadêmica. 
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Gráfico 2 – Produção acadêmica dos trabalhos levantados na Capes, no período de 1988 a 2012, por 
palavra-chave gestão democrática, teses de doutorado 
 

 
Os dados do gráfico demonstram o crescente interesse pelo tema da gestão 

democrática e reafirma o aumento da produção científica no Brasil. Isso se deve também ao 

aumento dos fomentos à pós-graduação, com o aumento de cursos oferecidos e quantidade de 

bolsas ofertadas pelo governo e instituições de incentivo à pesquisa. 
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Gráfico 3 – Produção acadêmica dos trabalhos levantados na Capes, no período de 1988 a 2012, por 
palavra-chave gestão democrática, dissertações de mestrado X teses de doutorado 
 

 
Deste gráfico pode-se concluir que a produção de dissertações de mestrado no Brasil é 

muito superior ao número de teses de doutorado referentes ao tema da gestão democrática; 

entretanto pode-se observar que o gráfico de produção cresce e oscila paralelamente para os 

dois cursos e níveis de pesquisa. 
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Gráfico 4 – Produção acadêmica dos trabalhos levantados na Capes, no período de 1988 a 2012, por 
palavra-chave Conselho de Escola, dissertações de mestrado 
 

 
No gráfico podemos perceber que, em virtude do aumento no número de pesquisas em 

relação ao tema gestão democrática, aumentou também o interesse pelo tema dos Conselhos 

Escolares ou Conselho de Escola. Isso se deve ao fato da abertura dos sistemas educacionais à 

participação de todos na gestão como sendo uma prerrogativa para a inserção da gestão 

democrática no sistema de ensino brasileiro, o qual foi determinado pela Constituição de 1988 

e pela LDB de 1996. 

No que tange à produção de trabalhos de mestrado, o aumento é gradual e significativo 

no início da década de 2000 a 2010, podendo-se observar que essa tendência de aumento se 

manteve nos anos de 2011 e 2012, com algumas oscilações. 
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Gráfico 5  – Produção acadêmica dos trabalhos levantados na Capes, no período de 1988 a 2012, por 
palavra-chave Conselho de Escola, teses de doutorado 
 

 
O tema Conselho de Escola teve um aumento de trabalhos na década de 2000 a 2010. 

Anteriormente a esse período, o tema despertou pouco interesse talvez pela falta de estudos 

mais específicos relacionados a ele. Seguindo na crescente dos trabalhos de mestrado, essa 

década se mostrou mais relevante para a pesquisa deste tema, com trabalhos mais complexos 

e um nível de aprofundamento muito maior. 

O pico na produção de teses de doutorado sobre o tema se deu no ano de 2012, onde se 

pode observar que os trabalhos de mestrado também deram um salto quantitativo. 
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Gráfico 6 – Produção acadêmica dos trabalhos levantados na Capes, no período de 1988 a 2012, por 
palavra-chave Conselho de Escola, dissertações de mestrado X teses de doutorado 
 

 
O gráfico evidencia o aumento do interesse das instituições de ensino e dos seus 

profissionais em se aperfeiçoar no tema Conselho de Escola ou Conselho Escolar. Quando o 

tema era quase que estagnado no final da década de 1980 e início da década de 1990, passou-

se a considerar a relevância deste órgão na gestão democrática da escola. 
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Gráfico 7  – Produção acadêmica dos trabalhos levantados na Capes, no período de 1988 a 2012, por 
palavra-chave escola e comunidade, dissertações de mestrado 
 

 
O tema escola e comunidade passou a despertar a atenção de todos, pois o interesse em 

melhorar a qualidade da educação e se efetivar os preceitos da gestão democrática passa pela 

integração da comunidade à escola. Desta forma, passou-se e pesquisar mais sobre essa 

temática. 

A quantidade de trabalhos com esse tema, pode-se dizer, é muito maior que as 

apresentadas a temas anteriores tratados como a gestão escolar ou a gestão democrática, pois 

aqui é cada vez mais evidente o interesse pela diversidade, pelas comunidades locais, onde se 

localiza o processo de pesquisa. Assim, avolumou-se o número de trabalhos. 

Deste gráfico, podemos tirar uma conclusão de que com o aumento no fomento à 

pesquisa, podemos ter a oportunidade de entendermos melhor como funciona a escola nas 

suas diversas inserções, nas mais diversas comunidades das diferentes regiões. 
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Gráfico 8  – Produção acadêmica dos trabalhos levantados na Capes, no período de 1988 a 2012, por 
palavra-chave escola e comunidade, teses de doutorado 
 

 
Este gráfico indica que os trabalhos no tema escola e comunidade seguiram uma 

crescente e tiveram uma relevância muito grande, pois o aumento na produção de teses de 

doutorado nos indica um aumento do aprofundamento das pesquisas sobre o tema, a 

relevância da participação da comunidade na gestão da escola, na resolução de conflitos, na 

observância das mais diversas atividades desenvolvidas pela escola. 

Com a Constituição de 1988 e a LDB de 1996 teve início uma nova prática de 

participação nas decisões, onde o povo pode ser ouvido, onde ele tem direito de opinar. 

Constata-se, desta forma, que o exercício da democracia se faz a médio e longo prazo, por se 

tratar de uma conquista recente e pelo fato das pessoas ainda estarem se adaptando a ter 

direitos principalmente em relação aos órgãos colegiados, à gestão democrática da escola, 

entre outros exercícios de cidadania. 
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Gráfico 9  – Produção acadêmica dos trabalhos levantados na Capes, no período de 1988 a 2012, por 
palavra-chave escola e comunidade, dissertações de mestrado X teses de doutorado 

 

Este gráfico é um comparativo que pode refletir a proporção da produção acadêmica 

no Brasil, mostrando que o aumento do interesse no tema escola e comunidade cresceu tanto 

no mestrado quanto no doutorado e que a quantidade de pesquisa no mestrado é superior a do 

doutorado, mesmo em um tema pontual. 
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Gráfico 10  – Produção acadêmica dos trabalhos levantados na Capes, no período de 1988 a 2012, por 
palavra-chave democracia, dissertações de mestrado 
 

Este gráfico foca o tema da democracia; mostra que a partir da nova Constituição o 

tema começou a despertar o interesse dos pesquisadores, com maior liberdade, maior 

incentivo, aumento das oportunidades de fazer suas ideias se transformarem em uma pesquisa 

científica. O tema ganhou notoriedade, em diversos aspectos do cotidiano das pessoas e assim 

foram desenvolvidas diversas pesquisas. 

A produção de trabalhos de mestrado que são listados demonstra o quanto o tema 

ainda precisa ser discutido e trabalhado; existem muitas nuances a serem desenvolvidas no 

cotidiano, e uma deles é o aspecto da gestão democrática da escola pública, tema desta 

pesquisa. 
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Gráfico 11  – Produção acadêmica dos trabalhos levantados na Capes, no período de 1988 a 2012, por 
palavra-chave democracia, teses de doutorado 
 

O gráfico da produção de teses de doutorado tem um crescimento quase que uniforme 

e acentuado a partir do final da década de 1990, sendo produzida quantidade significativa de 

trabalhos a respeito do tema democracia. 
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Gráfico 12 – Produção acadêmica dos trabalhos levantados na Capes, no período de 1988 a 2012, por 
palavra-chave democracia, dissertações de mestrado X teses de doutorado 
 

 
O gráfico comparativo entre produção de dissertações de mestrado e teses de 

doutorado com o tema democracia mostra que o mesmo foi muito valorizado pelos 

pesquisadores e que essa vem sendo uma tônica dos cursos de pós-graduação no Brasil, com 

aumento dos incentivos e, consequentemente, do número de pesquisadores realizando este 

trabalho. Desta forma, pretende-se entender melhor os fenômenos advindos da nova 

Constituição, da LDB e do PNE, em relação à escola e sua relação com o poder e a 

comunidade. 
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4 ENCAMINHAMENTOS DA INSERÇÃO DESTA DISSERTAÇÃO 
 

 

4.1 Universo desta pesquisa 

 

 

Itaquaquecetuba é um município do Estado de São Paulo que pertence à microrregião 

de Mogi das Cruzes e à mesorregião de São Paulo. Está localizada na região metropolitana da 

capital paulista, na grande São Paulo. A população, em 2010, era de 321.854 habitantes e a 

área é de 81,8 Km2, o que resulta numa densidade demográfica de 3.935,75 hab/km2. 

Fundada em 1560 pelos jesuítas, a cidade de Itaquaquecetuba é um dos mais antigos 

povoados do estado de São Paulo. Pouco se desenvolveu em seus duzentos primeiros anos de 

história. Tanto que o primeiro censo realizado na aldeia de Nossa Senhora D’Ajuda, em 1765, 

registrou a presença de apenas 117 homens e 109 mulheres. O município se desenvolveu 

graças à explosão industrial iniciada a partir da década de 1970. As mais de duzentas fábricas 

instaladas no município tiram proveito da proximidade com a capital e com o Aeroporto 

Internacional de Guarulhos, além do fácil acesso pelas rodovias Ayrton Senna e Presidente 

Dutra. Com o crescimento econômico, Itaquaquecetuba também desenvolveu uma ampla rede 

de comércio, serviços e infraestrutura urbana.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município 

de Itaquaquecetuba é o que tem a maior pobreza da região do Alto Tietê, sendo o quarto mais 

pobre do Estado de São Paulo. Essa afirmação tem como base o mapa da pobreza e 

desigualdade 2003 divulgado pelo IBGE. O mapa traz uma série de indicadores e utiliza como 

base as pesquisas de orçamentos familiares 2002-2003 e o censo de 2000, de acordo com o 

IBGE. A pobreza é definida a partir de critérios técnicos, com base na análise da capacidade 

de consumo das pessoas, sendo considerada pobre aquela pessoa que não consegue ter acesso 

a uma cesta alimentar e de bens mínimos necessários para a sua sobrevivência. 

E de acordo com a Fundação Seade e o Instituto do Legislativo Paulista da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, o município integra o grupo com baixos índices de 

escolaridade e longevidade. A lista é elaborada com base nos indicadores sociais. 

Atualmente conta com 58 escolas estaduais. Também conta com diversas escolas da 

rede municipal e tem várias escolas profissionalizantes. Itaquaquecetuba tem índice de 

alfabetização de 95%. De acordo com o Ministério da Educação, as escolas do município têm 

as piores notas no Ideb (Índice da Educação Básica) da região do Alto Tietê. Das 22 escolas 
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de Ensino Fundamental com as notas mais baixas, dezesseis são do município. A Escola 

Professora Odila Leite dos Santos obteve nota 2,2 em uma escala de 0 a 10, a pior nota entre 

as escolas da região do Alto Tietê. Uma escola de país desenvolvido, de acordo com o 

Ministério da Educação, necessita obter uma nota igual ou acima de 6. 

 

 

Quadro 1 –  Relação das escolas da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba 

 

 ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO 

01 EE Amália Maria dos Santos R. Vital Brasil, s/n V. Maria Augusta 

02 EE Bairro Pequeno Coração II R. Fernão de Magalhães, s/n Pequeno Coração 

03 EE Carmen Netto dos Santos, Profª. R. San Genaro, 320 Jd. Califórnia 

04 EE Cícero A. Sá Ramalho, Prof. R. Ferraz de Vasconcelos, 1000 Jd. do Carmo 

05 EE Clóvis da Silva Alves, Prof. R. Padre Bento, s/n Jd. Carolina 

06 EE Condomínio Residencial Village R. Francisco G. Xavier, 250 Pq. Scafid 

07 EE do Jardim América Av. Dr. Pedro C. A. Lopes, 3500 Jd. América 

08 EE Domingos Milano R. Manacá, 114 Jd. Odete 

09 EE Dulce Maria Sampaio, Profª. Av. Gonçalves Dias, 961 Pq. Res. Marengo 

10 EE Durval Evaristo dos Santos, Ver. Praça Aimorés, s/n Vila São Carlos 

11 EE Edina Alvares Barbosa, Profª. R. São Roque, 381 Vila Japão 

12 EE Ervin Horvath, Dr. R. Americana, 157 Cid. Nova Louzada 

13 EE Estância Paraíso Estr. Suzano-Dutra, 3268 Água das Pedras 

14 EE Eugênio Victorio Delliberato R. Vera Cruz, 201 Jd. Gonçalves 

15 EE Filomena Henares Milano R. José Carlos Ferreira, 178 Jd. Ipê 

16 EE Homero Fernando Milano Av. João Barb. de Moraes, 157 Centro 

17 EE Jardim Itaquá R. dos Motoristas Jd. Itaquá 

18 EE Jardim Odete III R. Galvão, 206 Quinta da Boa Vista 

19 EE Joaquim Gonçalves F. da Silva R. Vespasiano, s/n Estanc. Fraternidade 

20 EE José Barbosa de Araújo, Ver. R. Lutécia, 87 Jd. Fiorello 

21 EE José Gama de Miranda R. Álvares de Carvalho, 250 Jd. Caiuby 

22 EE José Olympio Pereira Filho Av. IV Centenário, 1711 Aracaré 

23 EE Kakunosuke Hasegawa R. Serra dos Parecis, 200 Jd. Paineira 

24 EE Marcelo Tadeu de Oliveira C.C.M. R. Juruaia, 84 Pq. Dirce 

25 EE Mario Martins Pereira R. Mombuca, 177 Recanto Mônica 

26 EE Mauricio Alves Braz, Ver.  R. Piratininga, s/n Jd. Maragogipe 

27 EE Nemésio Candido Gomes R. Ourinhos, 475 Nossa Sra. da Ajuda 
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28 EE Odila Leite dos Santos R. Jundiaí, 84 Monte Belo 

29 EE Parque Piratininga R. Jorge Amado, 56 Pq. Piratininga 

30 EE Parque Piratininga II R. Joaquim Serra, 110 Pq. Piratininga 

31 EE Parque Piratininga III R. Joaquim Serra, 98 Pq. Piratininga 

32 EE Parque Viviane/Jd. Adriane R. Ronda Alta, 34 Pq. Viviane 

33 EE Recanto Mônica II Estrada do Merendá, 2000 Pium 

34 EE Roque Barbosa de Miranda Estrada do Ribeiro, 250 Jd. Josely 

35 EE Rosária Isolina de Moraes, Dona R. Rio Pinheiros, 25 Vila Nelly 

36 EE Valter da Silva Costa, Ver. R. Maringá, 368 Vila Ursulina 

37 EE Vera Lucia da Costa R. Foz do Iguaçu, s/n Jd. São Paulo 

38 EE Vila Arizona I R. Sebastião José de Almeida, s/n Jd. Zélia 

39 EE Vila Ercília Algarve R. Rio Grande do Sul, 465 Vila Ercília 

40 EE Vila Ursulina R. Maringá, s/n Vila Ursulina 

41 EE Zilda Braconi Amador, Profª. R. Batatais, 38 Vila Bartira 

Município de Poá 

42 EE Américo Franco R. Dobrada, 65 Jd. São José 

43 EE Batuíra R. Tupi, 95 Centro 

44 EE Benedita Garcia da Cruz, Profª. R. Lilia, 115 Calmon Viana 

45 EE Bertha Correia e Castro da Rocha R. Eneida F. Pinto, 55 Jd. Medina 

46 EE Elias Zugaib, Prof. R. Japão, 10 Jd. Obelisco 

47 EE Eliseu Jorge, Prof. R. Maria do Rosário, 199 Jd. Picosse 

48 EE Eustáquio, Padre R. Irapuã, 80 Jd. Selma Helena 

49 EE Helena Loureiro Rossi, Profª. R. Azulão, 84 Jd. Nova Poá 

50 EE Ivone da Silva Oliveira, Profª. Travessa Pasteur, 70 Vila Julia 

51 EE Lacy Lenski Lopes, Profª. R. Mongaguá, 333 Vila General 

52 EE Margarida de Camilis R. Portugal, 261 Vila Varela 

53 EE Maria Aparecida Ferreira, Profª. R. Crisciuma, 29 Vila Amélia 

54 EE Nanci Cristina do Espírito Santo, Profª R. Fernando de Noronha, 100 Jd. Santa Helena 

55 EE Paulo Eduardo Olinto Rehder, Prof. Praça da Matriz, 49 Centro 

56 EE Silvia Gama Balabem, Profª. R. Jair de Godoy, 575 Vila Jaú 

57 EE Simom Switzar, Padre R. Capanema, 76 Centro 

58 EE Vera Lucia Torres R. Affonso, Profª. R. Prudente de Moraes, 90 Vila Julia 

 
 No primeiro momento do processo de inserção desta pesquisa foi realizada uma OT 

com 58 coordenadores da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba. O projeto de intervenção 

foi realizado num universo macro com os coordenadores das escolas de Ensino Básico, 
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Fundamental e Médio, da rede pública do estado de São Paulo, os quais atuarão como 

retransmissores no processo.  

 Os procedimentos adotados estão descritos a seguir: 

a) produzir material didático inicial, que será usado no desenvolvimento do projeto junto 

aos professores e coordenadores; 

b) realizar uma orientação com os coordenadores de todas as escolas da Diretoria de 

Ensino de Itaquaquecetuba, os quais irão reproduzir a orientação juntamente com o 

material didático nos horários de ATPC nas escolas; 

c) os professores serão os responsáveis pela execução do projeto. Com a sua participação 

serão elaborados textos a partir do material fornecido, que terão o intuito de incentivar 

os professores a efetivar a sua participação nos Conselhos Escolares, através de sua 

intervenção junto aos pais e alunos, trazendo a comunidade para atuar numa gestão 

democrática na escola pública; 

d) os textos serão redistribuídos entre as escolas, assim perfazendo um caminho que é o 

da efetivação dos conceitos democráticos, pois será um material produzido pelos 

professores, para os professores, material enriquecido pela prática, pela vivência de 

um grupo, que será discutido por todos; desta forma, um material democrático, 

produzido no seio da escola. 

Este projeto está  sendo viabilizado para servir de base para futuras OTs, que é o modo 

pelo qual a diretoria de ensino “chega” aos professores e escolas. As orientações convocam 

coordenadores que, após discutir nas OTs, vão problematizar e contextualizar estes (e outros) 

temas no horário da ATPC da unidade escolar. Tal difusão é o objetivo mais amplo desta 

intervenção. 

O projeto vai fornecer material e capacitação aos coordenadores. Vai registrar as 

discussões e oportunizar que estes (coordenadores) trabalhem este tema nos horários de 

ATPCs. O material sugerido servirá para ser utilizado de forma contextualizada em cada 

escola. 

Após determinado período foi realizado um levantamento em quatorze escolas onde o 

material foi utilizado e discutido. Circulou um questionário, procurando provocar futuras 

ações e percepções tanto para as ponderações internas a esta pesquisa quanto para as 

necessidades da unidade escolar. 
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4.2 Visitas/entrevistas com os coordenadores 

 

 

Sem que fosse enviada ao pesquisador uma resposta, foi agendada e feita uma visita 

aos coordenadores nas escolas a fim de obter o manuscrito com as anotações dos 

questionamentos, das interações surgidas no momento de formação dos professores na ATPC, 

como havia sido acordado entre os pares no momento da OT, que foi realizada na Diretoria de 

Ensino de Itaquaquecetuba.  

Na primeira escola, a coordenadora, que havia estado na OT realizada em março na 

Diretoria de Ensino, manifestou surpresa por eu estar na escola dela e, em seguida, me 

questionou sobre o teor da visita; relatei o que estávamos pretendendo fazer, retomei a 

discussão da OT e comentei o que eu buscava. 

Segunda a coordenadora da escola, que será identificada pela letra A, obtive o seguinte 

argumento pela falta de retorno da mesma: “Eu não trabalhei com os professores, pois não 

tenho tempo para nada, tenho que ficar correndo atrás de alunos, são tantos projetos,  

formulários e portfólios que nem consigo me organizar. A OT foi sobre o que mesmo?” 

 Eu retomei aquela discussão que fizemos a respeito do tema gestão democrática, 

gestão participativa e conselhos escolares; relembrei que as escolas receberam por e-mail uma 

síntese do que foi realizado naquele dia e, questionando sobre a forma ou maneira pela qual 

poderia obter sua colaboração, sugeri que fosse aplicado um questionário com os professores 

sobre o tema e um questionário e uma entrevista com a coordenadora A. 

 Conforme a resposta da coordenadora A, se seria possível viabilizar esse 

procedimento, ela respondeu:  
 
[...] sim, mas eu preciso incluir na pauta do mês seguinte; e ainda não posso te 
garantir que vamos realizar pois sempre a diretoria de ensino nos manda projetos 
para implementar, e milhares de outras coisas para serem feitas nas ATPCs. 
Marcamos sim, mas já estou te adiantando, mas porém... 
  

Senti uma dor no fundo do coração quando ela disse, após o “porém”, que eu teria que 

sentar com ela e retomar todo o tema e o conteúdo da última OT. 

E teríamos que agendar um dia em que ela não tivesse reunião, uma ocasião em que 

ela não faltasse e que não estivesse envolvida com outro projeto, etc.; então sentaria com ela 

para repassar todo o conteúdo da OT. Após esse contato em particular para ela, seria colocado 

na pauta do próximo mês, desde que não tivesse nada mais importante para se fazer, mesmo 

que este mais importante surgisse “de última hora”.  
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Senti-me impotente frente a todos esses argumentos. Pareceu-me haver despreparo das 

pessoas em lidar com uma pesquisa colocada pela via das instâncias e comunicações da 

Diretoria de Ensino. Pensei em tentar algo mais e aí busquei esse “algo mais” na sugestão 

dada pelo professor Alexandre Virginio na qualificação da minha dissertação. 

Trabalhei na elaboração de um questionário para os coordenadores. Este questionário 

tinha por objetivo levantar uma opinião geral sobre participação: buscava eventuais 

obstáculos para a participação, procurava rastrear a perspectiva destas pessoas sobre o tema 

cidadania ativa, mapear quais seriam os fatores motivadores e facilitadores no âmbito da 

formação e prática docente, sempre tendo por horizonte observar aspectos pedagógicos da 

participação no Conselho. 

Este instrumento questionaria a participação dos mesmos na gestão democrática da 

escola, levando em consideração que, tradicionalmente, esse profissional não participa da 

gestão. Colocaria em foco que a participação surgiu com a gestão democrática, “algo” que 

apareceu primeiro com o movimento político ligado a conquistas de direitos civis, depois 

focalizaria a possível democratização da gestão dos sistemas de ensino (com a 

municipalização) e em seguida discutiria a forma como foi divulgado o assunto: gestão 

escolar democrática. Levaria também em consideração que houve capacitação somente para 

gestores (escola de gestores da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo). Atualmente 

(julho de 2013), a Secretaria pesquisa, por meio de questionário enviado com uma Circular-

Ofício;  ali  (na Circular-Pesquisa), enfatiza-se o “aprender a participar, conhecendo a 

legislação e normas da Secretaria da Educação”. 

Entendemos que a gestão democrática não acontece por garantia legal, apesar de ser 

esta também uma conquista; acontece no cotidiano, quando é possível a produção de ações 

fundamentadas no princípio da democracia. A ocupação e a valorização de todos os espaços 

conquistados historicamente para o exercício da cidadania é imprescindível, o que envolve a 

superação de práticas de caráter reducionista, assistencialista, compensatório, reiterativo das 

desigualdades. 

Com este entendimento, os questionários geraram uma discussão entre professores e 

coordenadores. Vários questionamentos surgiram sobre a forma como são feitas as 

capacitações por parte da  Diretoria de Ensino. Outros questionaram a forma burocrático-

formal como são passadas as informações, os cursos, etc. 

Pude, assim, obter, para análise, observações que foram resultado da discussão entre 

coordenadores e professores dentro do espaço apropriado para reflexões, a ATPC.  E também 

obtivemos respostas (as coordenadoras e eu) sobre temas incisivos, assim como também 
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muitas reflexões cotidianas em que diretores opinaram, professores questionaram, e  

coordenadores deram seu parecer sobre o tema gestão democrática, Conselho de Escola, 

autonomia, sobrecarga de trabalho. De acordo com a coordenadora,  
 
[...] nunca se sentou com um coordenador em sua sala para escutar o que ele tem a 
dizer; a forma como é feita, com um supervisor escrevendo um termo de visita, e 
perguntando: “Já fez o projeto X? Já olhou os diários? Já fez isso e aquilo?”. Esse 
procedimento é muito mais uma coerção da liberdade do que uma visita para saber o 
que está ocorrendo na escola. 
 

Em uma das escolas, a professora que está ocupando a função de coordenadora relata 

que, em seu dia a dia, tem muitas coisas para fazer e não tem tempo para mais nada como, por 

exemplo, responder a solicitação de uma pesquisa; relatou também que gostaria muito de 

trabalhar o tema gestão democrática, Conselho de Escola com os professores, mas não sabia 

como inserir este tema no espaço de formação dos professores que é o horário da ATPC que é 

realizada na escola. 

Esta fala fez eco em outras escolas. A fala de uma coordenadora foi similar à das 

demais coordenadoras de outras escolas. Citaram como fator preponderante a falta de tempo e 

excesso de afazeres como ponto negativo e o principal motivo para a não realização em 

primeira instância da proposta e continuidade da pesquisa veiculada pela OT. 

Houve escola em que a coordenadora mostrou-se uma pessoa sistemática e organizada, 

um bom exemplo de  funcionária da administração burocrática; tudo muito bem documentado, 

fichado e registrado, tudo dentro dos prazos, e tudo organizado em pastas. Para qualquer 

situação um formulário a ser preenchido e respondido. Neste depoimento,  diferentemente das 

demais escolas, ela gostaria de ter recebido uma carta sobre a pesquisa; mesmo tendo a 

autorização da Diretoria de Ensino, ela gostaria de ter recebido uma carta de apresentação da 

Universidade Nove de Julho (Uninove), e também uma autorização por escrito da Diretoria, e 

um aviso com pelo menos dois meses de antecedência para que o tema/assunto pudesse ser 

colocado em pauta e assim ser discutido. Seguindo esse padrão, ela pensa que poderia ter feito 

melhor trabalho com os professores; a remessa do questionário foi considerada importante. 

Um fato negativo aconteceu com uma escola. Meu procedimento havia sido o 

costumeiro: entrei em contato com a coordenação, solicitei autorização do diretor desta 

unidade, e marquei um dia para realizar a visita. Na data agendada, a coordenadora faltou, e 

conversei com o diretor e a sua vice; deixei os questionários para serem entregues à 

coordenadora e, após uma semana, agendei retornar. Ela me respondeu que não havia feito 

nada ainda, pois não teve tempo, e que nas próximas ATPCs estaria fazendo este trabalho. 
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 Retornei noutro dia agendado e a mesma disse que não teve tempo mais uma vez; 

demonstrou desorganização e muita desmotivação em realizar um procedimento que fosse de 

caráter obrigatório, vindo da Diretoria de Ensino; participar de uma pesquisa nestes termos 

seria irrelevante para sua escola ou seu trabalho como coordenadora. 

Iniciando o relato do ocorrido em ATPC uma outra coordenadora relata a fala dos 

professores no momento de se discutir a realização do questionário: “Pra que está sendo feito 

esta pesquisa?”,  foi a indagação. Todos se diziam já atolados em projetos da Diretoria de 

Ensino, que todos sabem que vem de um mesmo órgão, Secretaria da Educação. Isto faz eco 

no momento em que os professores são questionados sobre a falta de participação deste nos 

dias de reuniões do Conselho de Escola. 

Uma outra questão que envolve o tema autonomia se referiu à resposta da 

coordenadora, quando cita sua preocupação, dizendo: “os professores tem receio de responder 

o que eles pensam na realidade, eles preferem responder o que a Secretaria da Educação ou a 

Diretoria de Ensino quer escutar, sentem medo de alguma represália”. 

Alguns professores pensam em realizar as aulas como tarefas inerentes ao seu espaço. 

O foco deles está somente em suas turmas, deixando para os responsáveis questões relativas à 

gestão: “estamos com tantas coisas para fazer que não dá tempo para pensar em mais nada. E 

ainda mais vir em reuniões que são em horários impróprios; e temos nossas casas e filhos.” 

O relato de uma coordenadora entrou em um outro campo. Citando o momento das 

formações que são feitas na Diretoria de Ensino, ela cita o caráter da especificidade de 

disciplinas alegando que a formação é feita sem respeitar os limites das especializações; ela 

relata a dificuldade em se trabalhar matérias diferentes da sua área. A mesma possui formação 

em Letras.  

Nas formações da Diretoria de Ensino, onde são passadas muitas informações, 

permanecem dúvidas ou mesmo uma completa desatenção pela forma como essas 

informações são passadas, gerando, assim, mais fator de estresse dentro do ambiente de 

trabalho, pois são sempre cobrados, e muitas vezes nem mesmo lembram do assunto. Posso 

dizer que se referiu ao OT, que foi realizada na Diretoria de Ensino? Não, pois esta OT foi 

muito boa, foi feita uma roda de conversas, e depois explanação dos pensamentos e reflexões. 

Retomando o assunto pesquisa, ela diz que os professores e a escola recebem tantos 

formulários que tendem a “encher linguiça”, respondendo mecanicamente. 

Uma outra coordenadora cita um projeto do próprio governo que se chama dia “D”. 

Neste é feita uma avaliação da escola em todos os segmentos. Esta avaliação ocorre duas 

vezes por ano. Alguns pais são convidados a vir para a escola fazer uma avaliação de tudo, e 
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também os professores e funcionários fazem essa avaliação, que é feita por meio de um 

formulário de pesquisa. Entretanto, este assunto que parece fazer parte do calendário oficial 

da Secretaria da Educação não foi citado em todas as escolas. 

Na opinião de uma coordenadora, o Conselho da Escola serve para resolver problemas 

de indisciplina, problemas com alunos.  
 
Quando temos um aluno com problemas de disciplina, reunimos o conselho para 
poder expulsá-lo, mesmo assim a escola ainda tem que arrumar uma vaga para este 
mesmo aluno, se não é obrigada a permanecer com ele na escola, diante deste fato 
ela faz uma indagação: isso é autonomia? O conselho é soberano? 
 

Para Luciana Rosa Marques (2005, p. 279-280), é importante destacar também que 
 
[...] a democracia além de não ter um processo homogêneo de construção, pode 
apresentar distorções. Esta afirmação se verifica a partir de situações em que o 
conselho escolar foi democraticamente utilizado para justificar práticas 
antidemocráticas na escola. Assim, é possível se instrumentalizar espaços de 
participação no intuito da adoção de atitudes não democráticas ou seja, excludentes e 
classificatória. 
 

Quando questionada sobre o que foi enviado para ela trabalhar com professores, 

pareceu-lhe que os questionamentos eram muito evasivos, pois para ela os professores não 

têm conhecimento prévio, não tem bagagem neste tema: “os professores não têm 

conhecimento de legislação, só se preocupam com o que lhes é importante ou útil naquele 

momento”. 

Também foi citado pelos coordenadores o desconforto dos professores em 

participarem de uma pesquisa em que o pesquisador é também professor; os professores 

disseram que não gostariam de participar. Anotei a fala de uma professora: “é mais um que 

não tem mais nada para fazer e vem nos encher [...] ele também é professor, pra que ajudar ele 

numa pesquisa, não vamos ganhar nada com isso, ele que resolva seus problemas?”. 

Em uma outra citação sobre este fato, um coordenador relata:  
 
[...] os professores demonstraram uma falta de interesse em participar de uma 
pesquisa realizada por um outro professor; mesmo não conhecendo o pesquisador, 
mas pelo simples fato de desacreditarem que alguém queira fazer alguma coisa para 
mudar a situação. 
 

Em um outro relato, a coordenadora disse que muitos estavam ou alegaram estar 

desmotivados; outros alegam estar envolvidos em outros projetos e que teriam que ler 

perguntas extensas. Por isso não gostariam de responder, já que não são obrigados. 

Uma outra citação que foi muito comum entre os coordenadores foi a falta de material 

para se trabalhar estes temas na escola: gestão democrática, democracia, gestão participativa e 

Conselho de Escola. Foi citada a falta ou a inexistência desta formação para eles 
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coordenadores. Pensam que, se tivesse uma apostila, um material didático disponível e pronto, 

seria mais adequado para se trabalhar com os professores, já que se tem tanto a fazer e o 

tempo é escasso para pesquisa e reflexões. 

 Uma citação importante de uma coordenadora alega uma completa falta de interesse 

por parte dos professores em participar dos Conselhos. Um dos motivos mais alegados é o 

horário das reuniões, sempre muito inadequado. Segundo a coordenadora, considerando o fato 

do “Conselho de Escola ser formado por professores de diversos turnos, em diferentes 

escolas”, o horário das reuniões passa a ser gerador de dificuldades e, portanto, desinteresse. 

 Também foi comentada a falta de conhecimento de alguns professores e a falta de 

mais subsídios para se trabalhar estes temas. Uma coordenadora citou a necessidade de uma 

apostila, trazendo-lhes material relacionado aos temas gestão democrática, gestão 

participativa e Conselho de Escola. 

Alguns coordenadores citaram, entretanto, que em sua escola existe um espaço 

democrático, existe Conselho atuante onde “todos os professores têm direto à palavra, um 

espaço em que quem quiser dá a sua opinião sobre os assuntos abordados”. Segundo uma 

coordenadora, “as decisões são tomadas em conjunto. Exemplo: de acordo com a verba 

recebida pela escola, após reunião e decisão do grupo decidimos a sua utilização baseada nas 

necessidades e prioridades da escola”. 

 A coordenadora expõe que, “com a participação e responsabilidade ativas traçamos 

metas e objetivos em comum; os professores da nossa escola, a cada ano que passa, estão 

mais entrosados”. Cita também ter convicção de que poderia melhorar a participação dos 

professores se estes tivessem melhor formação. Entretanto, cita a sobrecarga de trabalho e o 

fato de acumular duas coordenações, pois uma coordenadora se desligou da escola e foi esta 

quem participou da OT realizada na Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba. “Cada escola 

tem a sua realidade, sua ‘sociedade escolar’ e sua diversidade”, ela conclui. 

Pelo relato dos coordenadores, os professores alegam desconhecer o tema proposto. 

Além disso, a coordenação relata a falta de comprometimento com assuntos relacionados ao 

trabalho extrassala de aula; mesmo com essa constatação, várias citaram que a escola possui 

um ótimo quadro de funcionários e professores. 

 Uma coordenadora cita que, para ela, existe muita dificuldade em se trabalhar esse 

tema na escola; segundo a perspectiva dela, não possuem (os profissionais) uma formação 

adequada a esse respeito; embora, ela salienta, haja capacitações que são realizadas com os 

coordenadores, porém em reuniões muito cansativas e extensas. 
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 Ela expôs sua posição quanto ao método da Secretaria em avaliar o andamento dos 

diversos projetos e programas num formato formulário padronizado; favorecem-se respostas 

não sinceras,  muitos por temerem punição. A avaliação, assim como a pesquisa, não deve – 

segundo esta coordenadora – induzir a respostas de forma tendenciosa.  

 O bônus-mérito e outras formas que serviriam de incentivo para os professores são, na 

verdade, um instrumento de cabresto (segundo este depoimento); são políticas que mantêm o 

professor atrelado a uma rédea curta, deixando-o sem falar o que pensa. Se considerarmos que 

os professores têm por obrigação formar cidadãos críticos, preparando-se para ocupar o seu 

lugar no mundo, não é honesto que estes escondam respostas numa pesquisa por medo de 

serem punidos com a perda de um prêmio.  

 Surgiram algumas ideias e sugestões. Por exemplo: estabelecer-se um calendário no 

início do ano para as reuniões do Conselho, e para a premiação de quem participar do mesmo; 

poderia ser uma pontuação para evolução na carreira ou a dispensa de algumas aulas. Se 

houvesse alguma gratificação, os professores se interessariam muito mais. 

  

 

4.2.1 Análise das respostas dos coordenadores ao questionário 

  

 

Para a análise destas respostas, agrupei-as de acordo com as perguntas enviadas. Será 

feita a análise de uma forma global. 

 Concepção importante a ser mapeada e discutida é a dos coordenadores sobre a 

participação dos professores no Conselho de Escola. Que consequências teria tal participação 

na democratização da gestão? Qual seria o teor desta participação? 

 Quase todos citaram como “positiva” a participação dos professores:  
 
[...] boa, os professores se posicionam e questionam, para chegarmos aos objetivos 
propostos;  
[...] o professor é eleito pelos seus pares para atuações;  
[...] todos os professores têm direito à palavra, onde dão sugestões e opiniões sobre 
os assuntos abordados. 
 

 Mesmo considerando positiva a participação dos professores, salientam que a maioria 

dos professores participa  
 

[...] quando são convocados e desde que o horário (desta participação) não coincida 
com outro compromisso. Há uma boa participação dos membros do Conselho, 
presentes quando convocados, há faltas dependendo do acúmulo de cargo;  
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[...] os membros do Conselho participam sempre que são convocados, porém há 
faltas de quem tem acúmulo;  
[...] a participação dos professores é boa, depende muito do horário, pois alguns têm 
acúmulo e não conseguem comparecer. 
 

 Sugere a fala de um coordenador:  
 
[...] o foco da participação está na intervenção e avaliação do processo pedagógico, 
visando garantir a melhoria na qualidade de ensino e adequação de metodologias e 
práticas avaliativas. Ex.: desenvolver métodos para diminuir o índice de alunos com 
dificuldades na aprendizagem [...]; decisões em conjunto,  exemplo: de acordo com 
a verba recebida pela escola, com reunião e decisão do grupo destinamos sua 
utilização eficaz baseado nas necessidades e prioridades. 
 

 O teor da participação gerou respostas “prontas” isto é, a maioria delas segue o que diz 

a legislação sobre a atribuição dos Conselhos de Escola e qual é sua funcionalidade. 

 Na próxima questão a ser analisada discutem-se fatores que obstaculizam a 

participação dos professores nas reuniões do Conselho de Escola. A grande maioria 

responsabiliza o horário das reuniões como sendo o maior empecilho para a participação mais 

efetiva:  
 
[...] o horário, devido o Conselho de Escola ser realizado por professores dos 
diversos turnos;  
[...] a dificuldade são os dias e horários em que são marcadas as  reuniões e, devido 
ao acúmulo de cargo por parte dos professores.  
 

 Uma resposta fugiu do lugar comum do universo dos coordenadores, demonstrando 

certo grau de insatisfação com o sistema. A coordenadora cita: “os obstáculos [à participação] 

são as próprias leis que não nos permite tomar decisões”.  

 De acordo com Silvestrini (2006), a falta de criação de canais de comunicação entre 

representantes e representados, a utilização deste espaço para legitimar e reproduzir uma 

forma de dominação externa predeterminada, a ausência de relações horizontais que 

permeiam o diálogo entre os diversos segmentos continuam sendo um ponto crítico na 

consolidação do Conselho de Escola como espaço público.  

 O Conselho de Escola é submetido a uma rígida hierarquia, envolvido por questões 

burocráticas que, embora sinalizem para a possibilidade da construção de um espaço mais 

democrático, servem muitas vezes como estratégia para desmobilização. Assim, desde o 

processo de eleição à organização da pauta, como o horário e condições das reuniões, a 

elaboração da ata, são condicionantes materiais, que, como bem apontou Paro (1996), atuam 

de forma a não consolidar o Conselho de Escola como espaço de participação. 

 A existência de legislações referentes à gestão democrática representa algo a ser 

conquistado e não a garantia de sua efetivação. A democratização da gestão escolar requer a 
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ruptura com os modelos de gestão escolar centralizados e a cultura da não participação nos 

rumos da escola. A redução do individualismo e de ações fragmentadas e desenvolvidas no 

interior das escolas e uma melhor articulação dos diferentes segmentos que compõem o 

Conselho de Escola nas tomadas de decisões acerca das ações desenvolvidas no interior da 

escola são caminhos a serem trilhados. 

 Para tanto, os coordenadores foram provocados a falar sobre competência profissional 

docente ligada ao Conselho de Escola, expor qual seria o nível de conhecimento a respeito da 

legislação. Reagiram a esta provocação, refletindo   que é fundamental a “democratização e 

socialização das ideias para melhorar o desenvolvimento”, entendem também que “a 

participação, a assiduidade e seriedade na tomada das decisões são importantes embora 

algumas situações já estão predeterminadas pelas próprias leis”. 

 Essa fala se consolida com a análise do trabalho de Silvestrini (2006), o qual cita a 

dependência do Conselho de Escola em relação à autoridade do diretor de escola e a deste ao 

sistema, como sendo fatores que acabam por delimitar a participação a questões pré-

selecionadas, o que leva este a atuar de forma excludente em relação às questões inerentes à 

vontade dos diversos segmentos que estão ali representados – pais, alunos e docentes. 

Um ponto de consenso que sempre foi frisado é a “questão da ética, liberdade e 

igualdade”, pois pensam que “com participação e responsabilidade ativa traçamos metas e 

objetivos em comum”. Uma política de educação pensada no longo prazo com e para a 

comunidade escolar, e o papel incisivo do professor, visto que é este que trabalha com o 

objeto final dessa gestão que é o educando. 

Segundo um coordenador,  
 
[...] a definição de caminhos através de deliberações que são responsabilidade do 
Conselho de Escola; identificação entre escola e comunidade no enfrentamento dos 
desafios e problemas sociais; entre outros, estes fatores  buscam a transformação do 
cotidiano escolar, orientada pelo desafio da construção de uma sociedade igualitária 
e justa. 
 

Foi salientada a necessidade de uma formação profissional permanente visto que  
 
[...] a prática docente hoje está bastante complicada; o desinteresse dos alunos vem 
aumentando a cada dia, a família distanciou-se da escola e não se interessa pela vida 
escolar; não participa ou orienta, apenas faz a matrícula, a escola e os professores 
ficam responsáveis pela criança em todos os sentidos. 
 

Segundo relata um coordenador,  
 
[...] atuar com profissionalismo exige do professor não só o domínio nos 
conhecimentos específicos mas, também, compreensão das questões envolvidas em 
seu trabalho, sua identificação e sua resolução; exige autonomia de decisões e 
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responsabilidade por opções feitas. Deve-se pensar em outra concepção de 
professor, respaldada na profissionalização, competência e gerenciamento. Essas 
mudanças são difíceis e desafiadoras uma vez que a educação sofre resquícios do 
século passado, de uma educação fragmentada e incapaz de olhar o professor 
integralmente, que separa a teoria e a prática. É necessário melhorar a formação 
docente revendo aspectos que interferiram na formação inicial de professores; 
exemplo: organização institucional, definição e estruturação dos conteúdos, 
processos formativos que envolvem aprendizagem e desenvolvimento de 
competências. 
 

A melhoria das habilidades dos professores em técnicas de salas de aula, optando por 

estratégias aligeiradas como caminho capaz de melhorar a educação pública, dá ênfase à 

metodologia de ensino, priorizando ações relacionadas ao processo ensino-aprendizagem.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais em ação para todo o Ensino Básico e para a 

formação de professores constitui-se no marco das políticas educacionais ditadas pelos 

organismos internacionais.  

Essas orientações evidenciam a dimensão técnico-pedagógica da sala de aula, a 

capacitação para os professores, visando ao aperfeiçoamento em serviço, de forma a orientá-

los e adequá-los às receitas, com base nas diretrizes para cada segmento da educação.  

Isso contrasta com a fala de um coordenador: 
 
[...] é importante que a formação do docente parta de si mesmo; hoje ele necessita 
buscar meios que estimulem o aprendizado, pois a tecnologia está sendo 
incompatível dentro de salas tradicionais; o docente precisa ter uma metodologia 
que atenda o perfil de alunos de um século tão inovador. 
 

Os coordenadores são professores ocupando uma função designada; desde esta posição 

entendem como os professores veem a administração. No entanto,  
 
[...] ainda existem alguns docentes que são resistentes às mudanças e toda mudança 
demanda tempo; ainda estamos em passos de tartaruga para conseguirmos 
conscientizar os docentes de suas ações participativas na gestão democrática, muitos 
ainda acreditam que ainda estamos num Estado onde um manda e os outros 
obedecem. 
[...] em sua maioria, os professores acreditam em gestão democrática, mas isso na 
prática não acontece; a maior parte das decisões já vêm preestabelecidas do próprio 
governo do Estado, e o próprio ECA – Estatuto da Criança e Adolescente – não 
contribui para a efetivação do Conselho de Escola. 
 

Como citado no corpo deste trabalho, é necessário o entendimento de que o processo 

de democratização da gestão educacional não ocorrerá sem uma compreensão mais ampla da 

função política e social da educação e da escola, lócus privilegiado da educação sistematizada 

e espaço socializador de processos participativos, de questionamento e de deliberações 

coletivas. Ou seja, “lutar por uma escola autônoma é lutar por uma escola que projete, com 

ela, uma outra sociedade” (GADOTTI, 2010, p. 46). 
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Considerando, assim, que é importante desenvolvermos uma cultura participativa, os 

espaços colegiados devem ocorrer como aprendizado político e de superação dos processos 

que caracterizam o modelo adotado pelos sistemas públicos de educação. Isto implica novas 

dinâmicas de acordo com cada realidade escolar. Não existem fórmulas padronizadas. A 

participação é um processo complexo, que envolve várias possibilidades e cenários para que 

sejam efetivados os mecanismos coletivos de escolha e decisões partilhadas. 

Segundo Dias (2004 apud GENTIL, 2007), a escola ainda se encontra distante da 

cultura participativa, ressente-se da frágil organização do Conselho Escolar e da pouca 

participação dos professores, alunos e pais nos espaços de decisões coletivas. 

Desta forma, a descentralização, a gestão democrática, a autonomia e a participação 

efetiva são frutos das demandas, pressões e conquistas dos movimentos sociais populares. 

Portanto, a cada conquista devemos ressignificar os instrumentos de participação, sobretudo 

com processos de formação, com cursos para elucidar e compreender melhor a dinâmica de 

funcionamento dos Conselhos Escolares. Esses processos formativos devem qualificar não 

apenas os gestores, mas toda a comunidade escolar, ou melhor, a comunidade educativa: 

diretores, professores, coordenadores pedagógicos, funcionários, alunos, pais, sociedade civil 

organizada, empresários, associações religiosas (GOHN, 2008). 

 

  

4.2.2 Análise e interpretações sobre as respostas dos professores 

 

 

 O questionário foi entregue pelo coordenador aos professores durante uma reunião de 

ATPC. Este explicou como deveria ser feito o preenchimento do questionário, mencionando o 

seu (dele) contato prévio com o pesquisador e a pesquisa na OT, e pessoalmente. Salientou 

que as respostas seriam baseadas no dia a dia do professor, salientou que não se está 

realizando uma “pesquisa ranking” para classificar “a melhor escola” e mencionou que a  

identificação individual dos professores é desnecessária. Toda garantia de sigilo no uso das 

informações foi assegurada. 

 O questionário é uma forma de avaliar o que os professores pensam, no espaço 

reflexivo da ATPC e sem preparação específica para responder; foram informados que a 

participação é voluntária e que assinariam um termo de consentimento de que estão 

participando de uma pesquisa. 
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Gráfico 13 – Questão 1 – Há falta de conhecimento dos professores sobre o Conselho de Escola? 
 

 
 
Essa questão de resposta direta inquiriu os professores a respeito do conhecimento 

destes sobre o tema Conselho de Escola. De forma simples e objetiva, procurou-se constatar 

se os professores conhecem ou não esse tema. 

Num total de 134 questionários recolhidos preenchidos, dois estavam com a resposta 

em branco. Entende-se que, nestes dois questionários, o professor se absteve de responder ou 

demonstrar a sua opinião; 37 respostas concordaram com a pergunta e acham que realmente 

existe a falta de conhecimento dos professores a este respeito e 95 responderam que não, os 

professores têm sim conhecimento sobre o tema, as demais consequências são decorrentes de 

diversos fatores abordados em outras questões. 
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Gráfico 14 – Questão 2 – Há uma falta de engajamento dos professores na gestão democrática da 
escola pública na sua representatividade no órgão Conselho de Escola? 
 

 
  

Essa questão busca uma resposta à falta de engajamento dos professores na gestão da 

escola pública, na gestão democrática. Foram questionados de forma direta, e obtivemos as 

seguintes respostas num total de 134 questionários recolhidos: dois estavam em branco, 

entendendo-se que, nestes, o professor se absteve de responder ou demonstrar a sua opinião; 

para 62, existe sim uma falta de engajamento por parte dos professores na gestão; e setenta 

responderam que, na opinião deles, os professores são sim envolvidos na gestão democrática, 

que são engajados nos processos que a envolvem. 

Se compararmos com a primeira questão, que evidenciou uma opinião maciça de que 

os professores têm conhecimento do tema, nesta pergunta podemos perceber que uma 

quantidade razoável de professores tem conhecimento, mas não é engajada nos processos de 

gestão da escola onde trabalha. 
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Gráfico 15 – Questão 3 – Existe uma dificuldade em avaliar os processos inerentes ao Conselho de Escola? 
 

 
 

O Conselho Escolar, segundo Veiga (2001, p. 115), “é concebido como local de 

debate e tomada de decisões”. E como espaço de discussão, de reflexão e de debate, favorece 

a todos os segmentos presentes na escola – professores, funcionários, pais e alunos – a 

explicitação de seus interesses, suas crenças e reivindicações. É, então, um canal de 

participação e também instrumento de gestão da própria escola. Nesse sentido, o Conselho 

Escolar deve incentivar a comunicação ampla e a participação nas decisões sobre questões 

importantes e que estão inter-relacionadas na escola, tais como currículo, qualidade de ensino, 

inclusão, sucesso escolar, dentre outros. Ressaltamos, ainda, a importância do colegiado 

escolar na construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico – ao participar na sua 

elaboração, aprovação, acompanhamento e execução –, fazendo com que esse documento 

realmente seja significativo para a vida e o direcionamento dos rumos da escola. 

Nesta questão, dos 134 questionários recolhidos, dois estavam em branco. Entende-se 

que, nestes, o professor se absteve de responder ou demonstrar a sua opinião. Do total, 59 

responderam que não têm dificuldade com os processos que envolvem os Conselhos de 

Escola; entretanto 73 responderam que sim, têm certa dificuldade em avaliar os processos 

inerentes ao Conselho de Escola, contrastando com a primeira resposta, na qual 95 

professores disseram conhecer o tema. 



  91

Gráfico 16 – Questão 4 – O poder deliberativo fica nas mãos do diretor? 
 

 
 
Esta pergunta faz uma menção oculta à participação do professor nos órgãos 

colegiados, pois nas questões anteriores citaram que conhecem o tema, que existe um 

engajamento e começaram a declinar da sua participação no processo de avaliação dos 

assuntos inerentes ao Conselho de Escola. 

Como as escolas selecionadas para a aplicação do questionário foram de diferentes 

regiões, com diferentes padrões de qualidade e gestão, dos 134 questionários recolhidos 

preenchidos, cinco estavam em branco – entende-se que, nestes, o professor se absteve de 

responder ou demonstrar a sua opinião –; 57 confirmaram que em sua opinião o diretor 

concentra, sim, o poder deliberativo em suas mãos; e 72 afirmaram que não, que o diretor age 

de forma democrática. 
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Gráfico 17 – Questão 5 – O poder dos professores não é exercido dentro do Conselho de Escola? 
 

 
 
Esta pergunta questionou os professores de forma indireta sobre o transcorrer dos 

Conselhos de Escola, pois aqui se perguntou se o poder de voz, de argumentação e as decisões 

tomadas pelos membros do Conselho são respeitadas pela equipe gestora. 

Dentre os 134 formulários recolhidos, doze estavam em branco – entende-se que, 

nestes, o professor se absteve de responder ou demonstrar a sua opinião –; 45 disseram que 

sim, que os professores não exercem sua função dentro dos Conselhos de Escola; 77 disseram 

que não, que os professores têm seus direitos exercidos dentro da sua representatividade do 

Conselho de Escola. 
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Gráfico 18 – Questão 6 – Os professores consideram importante participar do Conselho de Escola? 
 

 
 

Nesta questão, foi feita uma pergunta direta sobre o que os professores pensam a 

respeito do Conselho de Escola, se a participação dentro deste órgão colegiado é importante 

na opinião destes. Dos 134 questionários recolhidos preenchidos, apenas um estava em branco 

– entende-se que, neste, o professor se absteve de responder ou demonstrar a sua opinião –; 19 

disseram que não achavam importante a participação dos professores nos Conselhos de 

Escola; uma grande maioria – 114 professores –  respondeu que sim, que é importante que os 

professores participem deste órgão colegiado. 

Se considerarmos as respostas anteriores em que 37 responderam que existe o 

desconhecimento do tema, alguns destes desconhecem os temas, mas acham importante 

participar do Conselho, mesmo desconhecendo seu mecanismo de funcionamento, sua 

legislação; 62 professores responderam anteriormente que não existe engajamento dos 

professores na gestão democrática, entretanto acham importante participar. 

 

Para as questões de 7 a 9 será feita uma tabulação diferente das anteriores. Na 

elaboração destas perguntas pediu-se uma reflexão maior nas respostas.  

 

Questão 7 – Como é a sua participação no Conselho de Escola? Dê uma nota de 0 a 5, sendo 

que 0 é para nenhuma e 5 para completo engajamento. Justifique. 
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 Cerca de trinta respostas de professores citaram que não participam do Conselho de 

Escola e não procuram compartilhar informações sobre as decisões tomadas pelo órgão 

colegiado. Não são todos os professores que fazem parte do mesmo e também há falta de 

tempo e de interesse, conforme se pode constatar pelas manifestações:  
 
[...] não tenho tempo e nem interesse;  
[...] não disponho de tempo hábil para esse tipo de tarefa que ora parece apenas 
burocracia, ora apresenta mil intenções e nenhuma se efetiva;  
[...] não são todos os professores que participam do Conselho de Escola, os que 
participam são escolhidos pelo diretor da escola. 
 

 Em contrapartida, 29 professores responderam que participam ativamente do Conselho 

de Escola, dando sugestões, opinião, participando das reuniões e tomando decisões em 

conjunto; são totalmente engajados no Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar. 

 Com 21 respostas, os professores disseram que participam das reuniões sempre que 

são convocados; não totalmente engajados no projeto da escola, participam dando sugestões e 

opinião: 
 
[...] a nossa participação no Conselho de Escola representa uma unificação para 
levantar problemas e soluções, na instituição de ensino;  
[...] todas as decisões são discutidas pelo Conselho, a minha participação é efetiva 
em todos os assuntos. 
 

 Em um outro patamar estão dezoito professores que não fazem parte do Conselho de 

Escola, mas que participam das discussões dando sugestões e questionando os rumos das 

escolas e da educação onde estão inseridos como profissionais. Estes têm total interesse no 

Conselho de Escola e procuram estar engajados nas atividades da escola, entretanto não fazem 

parte do Conselho de Escola: “participo dando sugestões para a melhoria da escola”; “quando 

há participação há também interação”. 

 Nesta mesma linha de pensamento estão cinco professores que dizem acompanhar as 

informações, pelo contato com outros professores membros do Conselho de Escola e também 

pela divulgação das informações que são afixadas em locais estratégicos na escola. 

 Alguns professores citaram fazer parte do Conselho de Escola, mas sua participação 

(eles dizem) é somente nominal, pois não participam ativamente das discussões, não se 

manifestam; estão membros do referido Conselho, mas sem engajamento: “posso dizer que de 

corpo presente estamos lá, porém há determinadas ações que não participamos”. 

 As respostas a seguir tiveram um reduzido número de incidências. Vamos focalizar 

neste parágrafo um esboço de síntese: um professor disse não ter conhecimento de que são 

realizadas reuniões do Conselho em sua escola, demonstrando ter interesse em participar; dois 
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professores disseram que não tem nenhum conhecimento sobre o tema Conselho de Escola 

(“nunca participei de uma reunião de Conselho de Escola, desconheço seu funcionamento”);  

dois professores citaram como fator da não participação o fato de pertencerem a uma 

categoria de professores diferenciada das demais categorias “O” ou “eventual”; três 

professores não quiseram responder, deixando a resposta em branco; um professor justificou a 

sua ausência pelo amontoado de coisas a fazer, estando centrado completamente em sua sala 

de aula. 

 Um total de quatorze professores não justificaram a não resposta. Apenas assinalaram 

que não participam do Conselho de Escola.  

 No momento da elaboração do questionário pensou-se em atribuir valores qualitativos 

à participação dos professores neste órgão colegiado. No transcorrer da pesquisa, entretanto, 

constatou-se certa inadequação na forma de perguntar. Os professores, ao responder,  não 

qualificaram sua participação com nota-número, não assinalaram “0” (para a não 

participação) nem “5” (para a participação). O comentário a respeito desta tentativa-

questionário de qualificar a participação dos professores será (comentário) no sentido de 

reavaliar a forma em que foram formuladas as perguntas.  

 

Questão 8 – Que fatores impedem ou facilitam o processo de participação dos professores no 

Conselho de Escola? Justificar.  

 

Para esta questão foram encaminhadas uma pergunta positiva e uma negativa para o 

mesmo tema. No total, 134 professores aceitaram participar da pesquisa; quatorze professores 

responderam sobre os fatores positivos que facilitam a participação no Conselho de Escola; 

107 professores citaram fatores negativos que impedem a participação no Conselho de Escola; 

e 28 nada responderam: “o que impede é a falta de desejo de participar e cada um fazer a sua 

parte”. 

Houve 51 respostas em que o fator negativo apareceu citando o horário das reuniões, 

as datas das reuniões coincidindo com o horário do professor: “os horários não são 

compatíveis com a presença do professor na escola”. E dezenove professores citam como um 

fator de impedimento o acúmulo de cargo: “acredito que o acúmulo de cargos; leciono em 

diversas escolas, municipais, estaduais ou particulares, para complementar a renda; esse 

acúmulo dificulta a participação no Conselho de Escola”. Houve três respostas negativas 

assinalando serem eles uma categoria de contratado que é alijado de participar do Conselho: 

categoria “O”.  Houve sete respostas citando a falta de envolvimento com a unidade escolar, 
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descomprometimento com o Projeto Político-Pedagógico da escola: “o não envolvimento com 

a unidade escolar e a rotatividade de professores impedem o envolvimento com a comunidade 

escolar; quando começa  ano letivo, copia-se o Projeto Pedagógico do ano anterior e assim 

continuam a trabalhar”. 

Houve dez respostas citando a falta de vontade e de interesse: “é que quando há 

reunião do Conselho de Escola são discutidos alguns assuntos e decide-se o que fazer; depois 

a Direção da Escola não acata e modifica tudo”. Na mesma linha de pensamento, quatro 

professores responderam que a falta de estrutura e aplicabilidade das decisões discutidas em 

Conselho são fatores desmotivantes: “não acontece a aplicabilidade das decisões tomadas”. 

Para oito professores, o que impede ou dificulta a participação é o desconhecimento 

sobre o tema: “há desconhecimento por parte dos professores, da finalidade do Conselho de 

Escola,  há falta de comunicação e divulgação dos processos que envolvem o funcionamento 

do Conselho, há desconhecimento de pautas e projetos da escola”. 

 Ao citar os fatores positivos, houve duas interpretações. Dois professores citaram a 

união dos professores junto à equipe gestora: “o que facilita um maior engajamento de 

professores no Conselho Escolar é o fato de o grupo ser em sua maioria professores efetivos 

na escola, há melhor conhecimento sobre as situações problemas e sobre os alunos”.  Três 

professores assinalaram que o processo democrático é respeitado pela escola: “a participação 

é facilitada, o processo democrático é respeitado pela escola”. Quatro responderam que o 

diálogo entre gestão e professores existe a fim de melhorias para o processo de ensino  e 

aprendizagem: “o Conselho é sempre bem elaborado, há espaço de discussão e os professores, 

de um modo geral, podem opinar sobre os assuntos abordados”. 

 Um grupo de professores deu sugestões para que a participação seja facilitada. Foi 

sugerido que deveria se aumentar a divulgação; foi dito que os horários deveriam ser 

estabelecidos em calendário no início do ano letivo; duas pessoas disseram que deveria existir 

maior interação entre equipe gestora e professores.  

 

Questão 9 – Os professores consideram importante participar do Conselho de Escola?  Explique. 

 

 Essa questão mereceu quatro tipos de respostas: sim, não, não se manifestar e 

simplesmente não responder. 

Seis professores não se manifestaram: “a escola é formada por alunos, professores, 

gestores e sociedade, não só os professores são importantes, mas sim todos”. Onze 

professores não responderam. 
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Doze professores responderam pela negativa. Justificaram da seguinte maneira: 

a) falta de incentivo e divulgação: “se a participação no Conselho oferecesse algum 

benefício, como pontuação para a evolução, as pessoas se interessariam mais”; “o 

professor deve ter voz e ser ouvido e não meramente informado sobre o que a gestão 

decidiu”; 

b) desinformação e desconhecimento: “pois alguns não sabem ou não entendem como 

funcionam os órgãos colegiados”; 

c) desinteresse: “a grande maioria dos professores não gosta de participar dos Conselhos 

de Escola, por não ser resolvido nada nestas reuniões”; “Não há grande estima de 

participação dos professores, muitos não estão preocupados com a organização da 

escola”. 

A grande maioria dos professores respondeu “sim”. Afirmaram ser importante que os 

professores participem dos assuntos pertinentes à escola por meio da representatividade do 

Conselho Escolar: “pois são tomadas decisões importantes para os procedimentos da escola 

como um todo e a avaliação do processo de ensino-aprendizagem”. Houve 105 respostas 

positivas.  As justificativas mais assinaladas foram: 

a) gestão democrática: “a participação do professor é sempre importante uma vez que a 

gestão é democrática”. 

b) funcionamento da escola e decisões da vida escolar: “pois a participação coletiva é 

primordial para atingirmos as melhores decisões para a escola”. 

c) organização: “pois são informados da parte burocrática da escola, opinam sobre 

compras e todo o funcionamento da escola”. 

d) conhecimento dos alunos e conhecimento dos problemas: “pois nós professores 

conhecemos a raiz dos problemas enfrentados pela escola”. 

e) tomar decisões em grupo: “porque deve existir um consenso nas decisões importantes 

referentes à gestão administrativa e também nas pedagógicas”. 

f) processo educacional: “pois podem expor opiniões e assim participar de alguns 

processos relevantes ao ensino”;  “conhecer o Projeto Político-Pedagógico da escola é 

muito importante para auxiliar na aprendizagem”;  “é fundamental a participação dos 

professores nas questões que rodeiam a escola”;  “o Conselho é de suma importância 

para se pensar em melhorias para a escola”. 

 

Questão 10 – Esta pergunta foi dissertativa; isto é, foi enviado um breve texto, seguido de 

solicitação de reflexão sobre formação profissional.  
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Em conformidade com Arroyo (2007, p. 191-209), que faz uma reflexão sobre as 
políticas de formação docente, 

 
As propostas e políticas de formação por parte da Secretaria de Educação, os 
arrazoados normativos, os movimentos de luta dos docentes, sustentam uma visão 
mitológica da docência. Em sua essência, esta perspectiva reflete um modelo ideal 
de um professor que tem que ser crítico, intelectual, progressista, reflexivo e que 
pratica a docência tendo em conta um projeto de futuro e de sociedade.  
 

De fato, conforme nos alerta Arroyo, este professor não existe. O que existe são 

professores imersos em situações presentes de incertezas, de sobrecarga de trabalho, de 

insegurança, de fragmentação, de disciplinas, de hierarquias, de limitações de tempo e de mal-

estar, submetidos a uma estrutura organizacional, geralmente, inflexível (ZARAGOZA, 1999; 

ARROYO, 2007; COSTA; OLIVEIRA, 2011).  

 Qualquer proposta de formação que se pretenda séria, há de considerar as condições 

do trabalho docente; as condições de produção de sua formação, especialmente de leitura; as 

formas cotidianas de experimentação da docência, sua produção e os saberes nelas gestados, 

bem como as representações e crenças mais ou menos partilhadas com seus pares e com a 

comunidade escolar. Como resultado, sobre a formação docente, dentre outras variáveis 

intervenientes no processo educativo escolar, recai o desafio de ser menos prescritiva e 

responder as exigências da vida prática dos professores, sobretudo no que atende a suas 

necessidades colocadas pela crescente diversidade dos públicos que atende (ARROYO, 2007; 

NUNES, 2007). 

Diante disto, perguntamos: Dado o volume de recursos e tempo gastos com formação 

docente no Brasil, por que as mudanças nas práticas docentes são difíceis de serem 

identificadas?  

Estamos falando em prática docente global, aquela que se dá em todas as dimensões.  

Uma prática docente não se resume apenas à sala de aula, mas refere-se a toda a escola, 

incluindo a participação na gestão democrática da escola. 

 Um grande número de professores – 56 – não respondeu, deixando a questão em 

branco. Houve 79 respostas, que foram analisadas nos comentários a seguir. 

 Dos que responderam, onze citaram a falta de condições de trabalho e remuneração:  
 
[...] não tem condição de trabalho adequado, por isso é difícil de acontecer uma 
prática educativa inovadora e diferenciada;  
[...] falar de prática docente em sala é falar de um saber fazer, o professor repleto de 
nuances e significados. Os professores possuem saberes profissionais cheios de 
pluralidade que vem a tona em suas tarefas cotidianas. 
 

 Dez professores assinalaram  
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[...] o apoio da família, conscientização dos alunos, mais empenho dos pais na 
educação dos filhos, a busca de valores e respeito e um maior interesse por parte dos 
pais pelos seus filhos;  
[...] o estudo, por ser obrigatório, assume um aspecto negativo.  
 

 Outras dez respostas assinalaram a falta de incentivo do governo: “o sistema 

educacional do estado de São Paulo deveria oferecer mais amparo pedagógico aos docentes 

com cursos preparatórios para lidar com as intempéries da sala de aula”. 

 Com oito respostas, alguns professores citaram que toda mudança leva tempo para ser 

sentida; trata-se de um processo de adaptação. As mudanças ocorrem, todavia sua percepção é 

lenta e progressiva:  
 
[...] as mudanças na prática docente são difíceis, pois os professores precisam de 
uma infra-estrutura educacional maior;   os recursos são vários mas a maneira de se 
trabalhar dificulta ao professor uma vez que o mesmo não tem  formação adequada 
para o uso de tais recursos. 
 

 Houve oito respostas mencionando que os cursos de formação e os recursos investidos 

não estão de acordo com a realidade vivenciada pelos professores:  
 

[...] a teoria durante a formação dos professores não mostra a realidade como 
realmente ela é;  
[...] será que essas formações são realmente implantadas? São contextualizadas ou 
por alguma parcela mais interessada? Acho que essas formações não são para todos;  
[...] o volume de recursos e o tempo gastos com formação não são suficientes;   
[...] o gasto com formação docente muitas vezes é ineficiente pelo contexto;  
[...] crer no poder transformador da educação dentro de um sistema político que a 
impede de evoluir e progredir, é mascarar uma falha que pode continuar;  
[...] por que as mudanças nas práticas não condizem com a realidade das 
comunidades e escola? Por exemplo: tecnologia sugere mudança mas as salas de 
informática não tem internet adequada e nem software;  
[...] o professor seja livre para criar projetos dentro de seus conhecimentos prévios e 
trabalhar com a prática funcional para o desenvolvimento do aluno no seu dia a dia. 
 

Houve sete respostas mencionando que a gestão democrática só existe no papel. 

Muitos aspectos são decididos apenas pela direção, dificultando a concretização da gestão 

democrática: “a gestão democrática deveria contar com a participação dos pais e isso 

raramente ocorre, até porque para a maioria dos pais, basta colocar o filho na escola e o resto 

a escola pode se virar para fazer”. 

Houve sete respostas citando a falta de compromisso: “a qualificação dos professores é 

razoável, mas falta motivação”.  

Houve seis respostas sobre melhorar a educação e suas práticas, envolvendo todas as 

esferas que devem se unir: pais, alunos, professores, gestores e governo:  
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[...] por que só se atribui os resultados da educação aos docentes? Esquece-se que 
existe uma influência quase que global dos meios sociais e políticos nesses 
resultados;  
[...] sem repensar a sociedade, seus valores cristalizados em tradições e obrigações 
inúteis, inférteis, como garantir uma educação de qualidade que promova a 
manifestação do desejo de aprender e ensinar de forma mútua?;   
[...] há troca de papéis Escola X Família, onde a instituição tomou para si a 
responsabilidade familiar;   
[...] a resposta pode estar fora da escola, além dos muros desta instituição que só 
ensina se existir aquele que supostamente está ali apenas para aprender. Será que 
estes querem uma escola como a que oferecemos? 
 

Em quatro respostas foi dito que o sistema dificulta a formação de professores, pois 

não possibilita condições verdadeiras e suficientes para que essa formação prática e 

democrática ocorra no cotidiano escolar:  
 
[...] é preciso compreender que ideias, práticas existem, no entanto muitas não 
funcionam e ao invés de se verificar, de melhorar, ver por qual motivo não 
funcionou, simplesmente colocam novas ideias, ou seja, adicionam mais uma sem 
verificar os resultados das anteriores. 
 

 Em outras quatro respostas, comentou-se a aplicação dos recursos. Além da 

inadequação e desvios dos seus devidos propósitos, o que sobra serve para oferecer cursos de 

má qualidade aos professores. Deveria haver fiscalização quanto aos recursos destinados à 

educação e uma cobrança mais rígida das universidades formadoras dos professores,  

cobrança no que se refere à qualidade da formação:  
 
[...] arraigados numa sociedade totalmente estratificada, boa parte da população 
brasileira não vê na educação um trampolim para ascensão social. Assim, as práticas 
docentes refletem os anseios e prioridades de um país elitista, sobrecarregando o 
docente, que ganha de maneira irônica o status de salvador social mas que, não por 
acaso, tem muitas dificuldades em exercer sua função de educador. Isto deve-se a 
fatores como: estrutura da escola, plano de carreira, desinteresse dos alunos, baixos 
salários, etc.;  
[...] muitos professores não conhecem ou não exercem o poder que tem para mudar a 
consciência da sociedade, poucos professores participam e ajudam a tomar decisões 
na gestão, seja ela didático-pedagógica ou financeira, mesmo porque a participação 
nas decisões é voluntária e tem nenhum incentivo. Por isso muitos acham que estão 
trabalhando de graça e esquecem que para se ter uma boa formação profissional, 
condições dignas de trabalho e recursos para uma boa aula, devem participar 
ativamente da gestão democrática da escola. 
 

 Quatro respostas assinalaram o comodismo:  
 
[...] sistema: onde tudo se justifica por nada se fazer. Somos todos subordinados a 
uma forma de trabalho rotineira, imutável que ainda não é do interesse da sociedade 
e forma a grande massa ausente nas tomadas de decisão;   
[...] a problemática se dá em um contexto amplo, não há possibilidade de 
compreendermos a totalizante conjuntura educacional a partir, apenas, de um olhar 
limitado. A educação faz parte de um emaranhado de relações, sociais, econômicas e 
sobretudo, políticas. Sendo assim, se não houver um projeto educacional de fato, 
pensado a longo prazo e descartando a liquidez de resultados pífios e nada 
representativos, nunca teremos melhor ensino, de qualidade. 
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 Ao interpretar dados colhidos, ao tecer algumas constatações, após comentá-las em 

entrevistas, fica a ideia de se buscar continuidade em certa perspectiva de trabalhar. Em 

algumas escolas existiu grande receptividade, manifestou-se vontade de desenvolver sempre 

trabalho conjunto entre a escola, a pesquisa como forma de trabalho e as instâncias 

institucionais de formação. Desta forma, pode-se desenvolver uma cultura de participação que 

contextualize as exigências legais da gestão democrática. 

 A baixa participação dos professores em um trabalho voluntário pode-se atribuir à 

sobrecarga de trabalho; estes participam de tudo que é obrigatório, o que tem que ser feito por 

imposição da Diretoria e assim, quando se solicita participação voluntária, sobrecarregando, o 

desconforto manifesta-se como rejeição a qualquer atividade além das já impostas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A produção de conhecimento em políticas e gestão da educação engloba um extenso 

campo de estudos e pesquisas. Este projeto de pesquisa foi realizado dentro do cotidiano 

escolar em uma Diretoria de Ensino. Teve como objetivo provocar reflexões, registrar 

intervenções e oferecer-se como subsídio prático-teórico em torno à temática “participação 

dos professores na gestão da escola pública através de órgãos colegiados, em especial [neste 

estudo] o Conselho de Escola”. 

Estes órgãos têm sua definição e amparo em mecanismos legais do Estado 

democrático brasileiro: Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

entre outros; tal definição veio sendo regulamentada e ampliada nos estados e municípios de 

acordo com suas respectivas legislações, normas, portarias, etc. 

Realizada uma pesquisa bibliográfica acerca da produção acadêmica englobando o 

período que vai da promulgação da Constituição Federal de 1988 até o ano de 2012, foi 

possível constatar a relevância do tema e a crescente realização de trabalhos nos temas: gestão 

democrática, democracia, escola e comunidade e gestão democrática da escola pública. 

O local de realização desta pesquisa foi a Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba, 

situada na Zona Leste de São Paulo, uma cidade com muitos problemas sociais, problemas de 

infraestrutura e grande quantidade de “escolas prioritárias”. Esta denominação, aplicada pela 

Secretaria de Educação de São Paulo àquelas escolas com baixos índices de avaliação no 

Saresp, refere-se às escolas que recebem maior atenção em virtude da necessidade de  

melhorar os índices de avaliação; a qualidade do ensino ali praticada seria, na perspectiva 

desta política de “maior atenção”,  decorrência direta implicada numa melhor avaliação. 

Como descrito no corpo deste trabalho, o Conselho de Escola é um órgão colegiado 

com poder deliberativo, amparado em lei e incentivado pelo governo federal, estadual e 

municipal; tal legislação preconiza participação dos diversos membros que compõem o 

universo escolar com paridade entre seus membros. 

Apesar do poder formal que este órgão possui, muitas vezes ele não é exercido, ora 

pela falta de conhecimento e esclarecimento, ora pela falta de engajamento do corpo docente 

que se limita às funções cotidianas de sala de aula, ora porque o poder decisório tem sido 

tradicionalmente concentrado na pessoa do diretor (burocrático e/ou paternalista), ora pela 

dificuldade de perceber/aquilatar os processos inerentes e decorrentes da atuação do 
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Conselho. A percepção e avaliação de processos que geram melhoria não se daria de forma 

imediatamente quantificável, como produtividade, mas, sim, haveria percepções no âmbito de 

uma cultura político-pedagógica peculiar ao “clima institucional”. O passo da (já conquistada) 

gestão democrática para conquistar a democratização da gestão seria um desafio a ser 

compreendido e empreendido. 

Este trabalho buscou investigar além das causas deste desafio/problema. Ao propor a 

intervenção dentro de um complexo universo de relações – Diretoria de Ensino, equipe 

gestora e professores – partiu de um objetivo: incentivar a participação de professores que é 

viável, através de conscientização quanto à necessidade de participação e envolvimento nas 

decisões. Procurou-se examinar como se efetiva a participação do coordenador agindo num 

espaço de formação (as ATPCs), tendo em vista a necessária formação para melhorar a 

participação (no Conselho). Uma das conclusões mais recorrentes nas pesquisas do 

levantamento bibliográfico é que este profissional tem como modelo de administração a 

forma autocrático-centralizadora, favorecendo a não democratização deste órgão que subsiste 

por força da lei, sem  práticas apropriadas pelos representantes. 

Observado este descompasso entre a política de gestão democrática e a não 

democratização nas práticas, sugere-se a necessidade de buscar melhor correspondência entre 

a prática de gestão nas escolas e a elaboração de políticas oficiais; sugere-se também que a 

qualificação pela formação seja fruto de requalificada prática formadora por parte do Estado, 

reequacionando a cultura política e as complexidades da gestão democrática. O instituído e o 

instituinte mutuamente se qualificando, portanto. 

A evidência da legislação em afirmar a fundamental participação na gestão 

democrática e na construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico como fator de 

qualificação do ensino praticamente equivale à permanência de alguns obstáculos, com igual 

evidência: sobrecarga de trabalho, horários incompatíveis com a jornada laboral, hábitos 

arraigados compatíveis com uma cultura institucional burocrática e/ou centralizadora. 

A efetiva participação, em suas consequências últimas e mais abrangentes, realiza-se 

através da permanente crítica e reorientação curricular na realização de um Projeto Político-

Pedagógico. Tal compreensão considera a escola como um espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos que atuam/atuarão individual e coletivamente na 

sociedade;  considera também, como garantia de qualidade, a imprescindível participação dos 

professores na gestão pois, assim comprometidos com o PPP, haverá como se alcançar 

melhoria na condição de trabalho, na equipe gestora sempre em processo democrático, o que 

propiciará um ambiente fértil e fecundo para o aprendizado. 
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Neste trabalho foi utilizado o modelo da Oficina Técnica (OT), forma peculiar de 

atuação da Diretoria de Ensino. Ali se apresentou e se discutiu uma pesquisa desde seus 

referenciais: a formação de professores, coordenadores e gestores com vistas à participação. 

Tal trabalho visou alcançar o universo macro da Diretoria de Ensino e, envolvendo 

diretamente coordenadores pedagógicos, com estes construiu “material reflexivo”; tal material 

seria utilizável nas ATPCs, espaço de atuações reflexivas no cotidiano da escola.  

Entretanto, no decorrer do processo pôde-se verificar que um modo de pesquisa-

inserção deste grau e complexidade temáticos não obteve o retorno necessário para se 

alcançar suficiente retorno. Os tempos não são coincidentes: tempo-calendário da unidade 

escolar, tempo-prazos da pesquisa universitária e tempo-políticas da Diretoria de Ensino, da 

Secretaria Estadual de Educação. O tempo-prazos da pesquisa e aferição de indicadores tende 

a ser mais curto; o tempo-calendário das escolas tende a conformar rotinas e problemas locais 

com abundância de projetos sugeridos pela instância oficial.  

Um outro tipo de tempo seria o da formação crítica. Cruzam-se aí alguns autores e/ou 

postura teórica com a autoria dos profissionais; este (tempo) tende a tomar formas de ser nos 

prazos em que a cultura se politiza. 

Em meio a estas cogitações e reajustes foi realizada uma correção no curso e uma 

reorientação na pesquisa, consolidada após a contribuição da banca de qualificação (junho de 

2013). Utilizou-se a construção e aplicação de questionário para professores e coordenadores; 

com estes, agendou-se entrevista sobre análise dos questionários.  

No corpo do trabalho foram expressos os procedimentos desta inserção, a 

complexidade temática que lhe deu suporte e os “tempos cruzados” em que algumas 

considerações pudessem ser melhor trabalhadas. Neste quadro geral (o trabalho) apontam-se 

algumas possibilidades de continuidade em investigações que foram consideradas relevantes e 

plausíveis no dinamismo estrutural das escolas:  

a) elaborar um modelo de formação que venha a contribuir para uma efetiva consciência 

participativa dos integrantes do sistema de ensino; apoia-se, tal modelo, não apenas na 

resposta dos professores que citam seu real interesse em participar da gestão mas, 

além disso, apoiando dinamismos diversos, aqueles nas unidades escolares; 

b) aprofundar a investigação da gestão necessária, aquela cujo exercício democratiza a 

gestão na escola; tal investigação seria referência para políticas de formação docente. 

Veja-se o último anexo, artigo-reflexão encaminhado à Escola de Formação da 

Secretaria Estadual (EFAP), mencionando e posicionando esta pesquisa no âmbito de 

programa geral da Secretaria: Melhor Gestão, Melhor Ensino (MGME); 
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c) desde julho de 2013, há um “questionário” implantado pela Secretaria da Educação 

como mecanismo para se verificar a existência, o andamento e as realizações deste 

órgão. Tal levantamento é eficaz e retrata a realidade? Tal questionamento oferecia 

material reflexivo motivador de futuras oficinas técnicas. 

A consideração final é a de que o Conselho de Escola pode, sim, constituir-se em um 

espaço democrático, capaz de favorecer a distribuição de poder no interior da escola, capaz de 

promover a participação politizante através da participação dos professores. A conotação 

político-pedagógica desta participação, nos “vários tempos” deste processo complexo (a 

escolarização), retoma e rompe com tradicionais “vícios”  já estruturados. Em que medida? 
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APÊNDICE A – Material utilizado na Oficina Técnica realizada no espaço 

de formação da Diretoria Regional, em 20 de março de 2013 
 

 

Temos estudado e discutido alguns autores no processo do mestrado Progepe/Uninove. 

Selecionamos alguns autores que estudaram/pesquisaram a escola pública; um ponto em comum 

entre todos estes autores reconhece que a gestão é a execução da política, isto é, na gestão a 

política “acontece” e o poder se realiza. Solicitamos a leitura atenta aos trechos destes autores 

selecionados. Para a leitura e posterior discussão nos reuniremos em pequenos grupos. 

Para Licínio Lima (2001, p. 28), “a escola é uma instituição rígida, 

departamentalizada, especializada, com regras universais [...], mas também é debilmente 

articulada, com muitas normas informais, com um sistema de comunicação ineficiente”. 

Max Weber (1978, 2004) escreveu o seguinte:  
 
[...] a base do pensamento da gestão escolar burocrática está centrada na idéia de que 
há uma forma/técnica ideal (e eficiente) de se realizar os objetivos (com eficácia), 
em uma aparente mescla entre a racionalidade econômica e a técnica. Assim, 
tomando a burocracia como referência para organizar a gestão escolar, tem-se que 
entender que o conceito de gestão se articula com os poderes de mandar e com a 
hierarquia, com o domínio dos saberes e técnicas que lhe seriam próprios [...] e  com 
a definição, mais uma vez hierárquica, de regras. 

 
Marilena Chauí (1997, p. 9) afirma que  

 
O crescimento da burocracia apresenta-se no discurso da ótima organização que se 
sustenta basicamente em quatro pontos: 
a) A racionalidade dos meios, ou tecnocracia; 
b) Uma hierarquia que dá base para uma lógica de autoridade e de tomada de 

decisões; 
c) A presença de uma tradição ou cerimonial pré-determinado; 
d) Os dirigentes ficam ocultos por trás das ações de direção. 

 
Souza (2012, p. 159) nos relata a forte marca política da ação dos dirigentes e as 

tramas e redes de poder que se estabelecem nas relações cotidianas nas escolas: 
 
[...] a gestão escolar pode ser compreendida como um processo político (explícito ou 
não) de disputa de poder [...] as pessoas que agem na/sobre a escola pautam-se 
predominantemente pelos olhares e interesses acerca dos passos desse processo. 
Assim visam garantir que as suas formas de compreender a instituição e os seus 
objetivos prevaleçam sobre as (formas e objetivos) dos demais sujeitos, a ponto de, 
na medida do possível, levá-los a agirem como elas pretendem.  

 
Luiz Pereira (1976) escreve:  

 
[...] nas escolas muitas vezes parece haver um conjunto de elementos que dificulta o 
alcance dos objetivos formais. Esses elementos estão vinculados às relações que 
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transcendem as de trabalho; os grupinhos de conversa entre professores e demais 
para crítica ao diretor; os grupos de fumantes que se reúnem na cozinha ou no pátio 
durante/entre as aulas; as panelinhas do diretor, formadas por aqueles que lhe são 
mais simpáticos.  

 
Segundo o mesmo autor,  

 
[...] uma das manifestações do colapso da administração da escola está na existência 
de grupos espontâneos formados pelos membros adultos da escola, cujas reuniões e 
atividades implicam desvio das obrigações profissionais e criam situações de 
conflito entre os subordinados e o diretor, que não consegue controlá-los. 
(PEREIRA, 1976, p. 104). 

 
 Um outro ponto em comum entre os autores assinala que a gestão burocrática seria o 

tipo de racionalidade legal para exercer a dominação, com as características: precisão, 

continuidade, disciplina, rigor e confiança. A realidade de sua unidade escolar confirma estes 

autores? Vamos compilar as respostas a essa indagação e, após discutirmos, faremos uma 

síntese que brevemente será enviada a cada escola. 

Selecionamos, em seguida, outros autores que “definem” gestão escolar autônoma e de 

qualidade. Após a leitura, discutir em grupo: Você concorda? A realidade de sua unidade 

escolar confirma (ou nega) estas assertivas? 

Naura Syria Carapeto Ferreira (1998) afirma  
 
Um processo de gestão que construa coletivamente um projeto pedagógico de 
trabalho tem já, na sua raiz, a potência da transformação. Por isso, é necessário atuar 
nas escolas com o máximo de competência, a fim de que o ensino realmente se faça, 
a aprendizagem se realize, as convicções se construam no diálogo e no respeito e as 
práticas se efetivem no companheirismo e na solidariedade. 

 
Vitor Henrique Paro (1993) afirma: que “As vantagens de uma administração escolar 

participativa, em que as decisões são tomadas pelo grupo, não se referem apenas à 

democratização interna da escola, mas também ao fortalecimento da unidade escolar 

externamente.” 

Complementarmente, Dirce Mendes da Fonseca (FONSECA et al, 1994) observa que  
 
[...] é preciso estar atento a alguns pressupostos que aparecem como a necessidade 
circunstancial de demonstrar uma aparência ficticial. [...] [Os] gestores têm se 
utilizado da retórica democrática, sem um exercício democrático de práticas no setor 
educacional, especialmente, no interior das escolas. Assim, o papel do educador-
dirigente tem que ser recuperado [...] pela responsabilidade social que a sociedade 
lhe confere, sob a ótica de uma instituição social. 
 

Neidson Rodrigues (1993) afirma que  
 
[...] autonomia não é uma abertura para a inexistência de princípios ou de leis que 
regulem a vida social, mas significa que cada um deve ser coparticipante legítimo na 
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elaboração, bem como participar do processo de decisão de leis e regulamentos que 
julga válidos e necessários. 
 

Ilca Oliveira de Almeida Vianna (1986) observa que  
 
O exercício efetivo da autonomia do cidadão e sua consciente participação no 
processo educacional da comunidade deverão constituir ponto de partida para o 
Planejamento Participativo [...] a educação não poderia ser apenas veículo 
mantenedor de uma situação, negligenciando, em muito, a capacidade criativa do 
homem para encontrar respostas ou soluções para seus problemas, principalmente se 
essas soluções forem estudadas e propostas por um grupo de pessoas com o mesmo 
interesse, convivendo no mesmo espaço geográfico e no mesmo tempo. 
 

Para Paulo Freire (1987),  
 
[...] os homens humanizam-se, trabalhando juntos para fazer do mundo, sempre 
mais, a mediação de consciências que se coexistenciam em liberdade. Aos que 
constroem juntos o mundo, compete assumirem a responsabilidade de dar-lhe 
direção. Dizer a sua palavra equivale a assumir conscientemente, como trabalhador, 
a função de sujeito de sua história, em colaboração com os demais trabalhadores – o 
povo. 

 
 Para reflexão em grupos. Leitura e discussão, opinando conforme a realidade de 

sua unidade escolar. 

 A abertura ao processo participativo e a consciência da corresponsabilidade em ajudar a 

decidir num trabalho coletivo são parte importante no processo educacional. E são, também, opção 

intrínseca aos procedimentos de investigação e intervenção nesta dissertação. Algumas concepções 

fundamentais nos parecem sobressair; assinalamos a seguir estas concepções fundantes: 

 Democratização: é criação de um clima formal e informal entre indivíduos e grupos 

para a disputa democrática do poder, aqui compreendido como condição que permite às 

pessoas exercerem influência reconhecida. 

Democracia é entendida, também, como a participação nas decisões de planejamento e 

controle através do diálogo, da negociação e da parceria bem encaminhada. 

 O desenvolvimento da organização escolar acontece através do desempenho em 

gestionar.  

Perguntamos: é possível aumentar a participação das pessoas nas atividades 

organizacionais, resultando disso condições favoráveis à realização pessoal e grupal?. 

Os resultados desta reflexão foram sistematizados e encaminhados a todas as unidades 

escolares. Ali serão discutidos em ATPC (antigo HTPC). O fruto desta discussão será 

encaminhado ao pesquisador que, novamente sistematizando, proporá um programa de 

formações em nível de Diretoria de Ensino. 
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APÊNDICE B – Material enviado pelo pesquisador para os coordenadores 

via correio eletrônico para ser trabalhado na ATPC, fruto da OT 
 

 

Algumas reflexões foram construídas pelos grupos dentro da dinâmica realizada na 

Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba, no dia 20 de março de 2013, com o título “Um 

caminho para construir/percorrer: aperfeiçoar a gestão escolar, como exercício de 

autonomia para a qualificação do ensino público”. 

Com base nestas afirmações cada coordenador irá trabalhar em sua escola, nas ATPCs 

e enviar as reflexões da sua escola conforme a produção da ATPC (antigo HTPC). 
 
A gestão democrática é uma filosofia que precisa ser aprimorada porque ainda não 
tem a participação da maioria; muitos ficamos omissos pela sobrecarga de trabalho, 
preferem ficar na zona de conforto para não ter mais desgaste que já tem, não 
concordam com as mudanças do sistema e demonstram resistência em certas 
ocasiões. 
 
A gestão está sofrendo alterações, contudo o caminhar é lento e árduo. Há muitos 
fatores sociais, culturais que dificultam, mas temos que acreditar que ainda é 
possível. 
 
Não vemos a escola como uma instituição rígida, mas sim como uma escola flexível 
e democrática. 
 
O grupo só atinge seu objetivo sendo democrático em um ambiente de harmonia, 
para que atinja seus objetivos. 
 
A partir do momento que a escola vira um campo de disputa ela deixa de ser uma 
escola, perdendo a identidade em um campo educativo; a escola é para formação de 
indivíduos, não para debater interesses de um partido, de um sindicato, entre outros. 
 
A questão do poder subir a cabeça, é foro íntimo. Há indivíduos que fazem isso com 
muita propriedade e infelizmente a instituição educacional pública fica a mercê 
dessa situação, não sendo claro os mecanismos que poderiam neutralizar isso. 
 
Um aspecto que dificulta a articulação com a comunidade é a burocratização, pois 
impede a participação de representantes da comunidade já que a instituição possui 
posição definida sobre problemas cotidianos. Há o receio de que a pessoa 
representante do conselho seja incapaz de gerir as funções próprias definidas em lei. 
 
Verificamos que na formação e dinâmica dos grupos, na maioria das vezes, existem 
pessoas indicadas pelos gestores que apenas assinam os documentos sem questionar. 
 
Não existe nas escolas a gestão escolar participativa; para que isso aconteça 
precisamos adotar algumas medidas. 
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PERGUNTAS OU QUESTÕES PRA FACILITAR O ENCAMINHAMENTO 

 

1. Como foi a conversa na ATPC? Colocar aqui as anotações que surgiram da reunião 

da ATPC. Enviar para o endereço de e-mail do Luiz Carlos Bioto Filho. 

2. A leitura e discussão deste texto (acima) provocaram quais posicionamentos?  

Anotar e enviar. Houve opiniões que acrescentaram temas ou questionamentos? Anotar e 

enviar.  

3. Após receber os relatos das escolas, comentando COMO FOI A LEITURA E 

CONVERSA NA ATPC, faremos uma síntese e enviaremos a todas as pessoas. 
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APÊNDICE C – Questionário para coordenadores 
 

 

1 – Como é a participação dos professores no Conselho de Escola? Justifique? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2 – Qual é o teor desta participação? Exemplifique? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3 – Quais obstáculos os professores encontram para a efetiva participação no Conselho de 

Escola? Explique? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4 – Quais são os fatores que concorrem para a formação e cidadania ativa junto ao Conselho 

de Escola? Justifique? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5 – Qual é o nível de conhecimento dos professores a respeito da legislação vigente sobre o 

tema Conselho de Escola? Justifique? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Formação profissional 
 
 

As propostas e políticas de formação, os arrazoados normativos, os movimentos de 

luta dos docentes, sustentam uma visão mitológica da docência. “Em sua essência, esta 

perspectiva reflete um modelo ideal de um professor que tem que ser crítico, intelectual, 

progressista, reflexivo e que pratica a docência tendo em conta um projeto de futuro e de 

sociedade” (ARROYO, 2007). De fato, nos alerta Arroyo (2007), este professor não existe. O 

que existe são professores imersos em situações presentes de incertezas, de sobrecarga de 

trabalho, de insegurança, de fragmentação, de disciplinas, de hierarquias, de limitações de 

tempo, de mal-estar e submetidos que estão a uma estrutura organizacional, geralmente, 

inflexível (ZARAGOZA, 1999; ARROYO, 2007; COSTA; OLIVEIRA, 2011). 

 Qualquer proposta de formação que se pretende séria, haveria que considerar as condições 

do trabalho docente; as condições de produção de sua formação, especialmente de leitura; as 

formas cotidianas de experimentação da docência, sua produção e os saberes nelas gestados; bem 

como as representações e crenças mais ou menos partilhadas com seus pares e com a comunidade 

escolar. Como resultado, sobre a formação docente, dentre outras variáveis intervenientes no 

processo educativo escolar, recai o desafio de ser menos prescritiva e responder às exigências da 

vida prática dos professores, sobretudo no que atende a suas necessidades colocadas pela 

crescente diversidade dos públicos que atende (ARROYO, 2007; NUNES, 2007). 

Diante disto, perguntamos, dado o volume de recursos e tempo gastos com formação 

docente no Brasil, porque as mudanças nas práticas docentes são difíceis de identificar.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Questionário para professores 
 

 

TEMA: CONSELHO DE ESCOLA, GESTÃO DEMOCRÁTICA e PARTICIPAÇÃO  

 

1) Há falta de conhecimento dos professores sobre o Conselho de Escola? 

(   ) sim (   ) não 

2) Há uma falta de engajamento dos professores na gestão democrática da escola pública na 

sua representatividade no órgão Conselho de Escola? 

(   ) sim (   ) não 

3) Existe uma dificuldade em avaliar os processos inerentes ao Conselho de Escola? 

(   ) sim (   ) não 

4) O poder deliberativo fica nas mãos do diretor? 

(   ) sim (   ) não 

5) O poder dos professores não é exercido dentro do Conselho de Escola? 

(   ) sim (   ) não 

6) Os professores consideram importante participar do Conselho de Escola?  

(   ) sim (   ) não 

7) Como é a sua participação no Conselho de Escola? Dê uma nota de 0 a 5, sendo que 0 é 

nenhuma e 5 completo engajamento, e justifique. 

(   ) 0 (   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

8) Que fatores impedem ou facilitam o processo de participação dos professores no Conselho 

de Escola? Justifique. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

9) Os professores consideram importante participar do Conselho de Escola? Explique. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Formação profissional 
  
 

As propostas e políticas de formação, os arrazoados normativos, os movimentos de 

luta dos docentes, sustentam uma visão mitológica da docência. “Em sua essência, esta 

perspectiva reflete um modelo ideal de um professor que tem que ser crítico, intelectual, 

progressista, reflexivo e que pratica a docência tendo em conta um projeto de futuro e de 

sociedade” (ARROYO, 2007). De fato, nos alerta Arroyo (2007), este professor não existe. O 

que existe são professores imersos em situações presentes de incertezas, de sobrecarga de 

trabalho, de insegurança, de fragmentação, de disciplinas, de hierarquias, de limitações de 

tempo, de mal-estar e submetidos que estão a uma estrutura organizacional, geralmente, 

inflexível (ZARAGOZA, 1999; ARROYO, 2007; COSTA; OLIVEIRA, 2011). 

 Qualquer proposta de formação que se pretende séria, haveria que considerar as condições 

do trabalho docente; as condições de produção de sua formação, especialmente de leitura; as 

formas cotidianas de experimentação da docência, sua produção e os saberes nelas gestados; bem 

como as representações e crenças mais ou menos partilhadas com seus pares e com a comunidade 

escolar. Como resultado, sobre a formação docente, dentre outras variáveis intervenientes no 

processo educativo escolar, recai o desafio de ser menos prescritiva e responder às exigências da 

vida prática dos professores, sobretudo no que atende a suas necessidades colocadas pela 

crescente diversidade dos públicos que atende (ARROYO, 2007; NUNES, 2007). 

Diante disto, perguntamos, dado o volume de recursos e tempo gastos com formação 

docente no Brasil, porque as mudanças nas práticas docentes são difíceis de identificar.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: OS PROFESSORES E O CONSELHO DE ESCOLA: UMA ALIANÇA 

NECESSÁRIA 

Pesquisador responsável: LUIZ CARLOS BIOTO FILHO 

Orientador: Prof. Dr. ADRIANO SALMAR NOGUEIRA E TAVEIRA 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: UNINOVE/PROGEPE 

Telefones para contato: (11 ) 95113-6576 – (11 ) 971923294  

E-mail: luizbioto2012@gmail.com 

 

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos          R.G. __________________________ 

 

 O(A) Sr.(Srª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “OS 

PROFESSORES E O CONSELHO DE ESCOLA: UMA ALIANÇA NECESSÁRIA”, de 

responsabilidade do pesquisador LUIZ CARLOS BIOTO FILHO, realizado na UNINOVE – 

Universidade Nove de Julho, PROGEPE – Programa de Mestrado Profissional em Gestão e 

Práticas Educacionais. 

Consideramos importante que a proposta pedagógica e o desenvolvimento 

institucional da unidade escolar ocorram através de “algo” que se forma e aperfeiçoa ali, nas 

relações da participação entre estudantes, professores, funcionários e equipe gestora. Esse 

“algo” se apresenta no desempenho e nas atitudes para consolidar a gestão democrática. 

Consideramos que por aí se concretiza pedagogicamente a realização de pessoas e de um 

grupo, numa trajetória planejada que pode ser denominada Projeto Político-Pedagógico. 

A pesquisa será realizada em duas fases distintas, a primeira será feita em uma OT 

realizada na Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba com os coordenadores pedagógicos do 

ensino fundamental das escolas desta diretoria. Nesta OT será apresentado o trabalho e todos 

darão sua opinião sobre o tema, conforme a realidade de sua unidade escolar. Esta “coleta” 

será um material a ser trabalhado pelo pesquisador e, posteriormente, por correio eletrônico 

será repassado para as escolas. Ao final da OT consolidaremos uma reflexão para ser 

trabalhada nas escolas, gerando um futuro intercâmbio via correio eletrônico. 
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No segundo momento será feita a coleta de dados junto aos professores no período da 

ATPC das unidades escolares selecionadas; desta forma os professores poderão dar sua 

opinião sobre o tema: Conselho de Escola, Gestão Democrática e Participação. 

As dúvidas poderão ser esclarecidas a qualquer tempo com o pesquisador por e-mail 

ou telefones e, se for necessário, pessoalmente com o mesmo. 

Fica assegurada a completa confidencialidade das informações conversadas e a 

privacidade dos sujeitos da pesquisa; não se vai mencionar nomes, localização ou outros 

dados que possam vir a contrariar o direito à privacidade. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº __________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como co-pesquisador voluntário, do 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

 

Itaquaquecetuba, _____ de _________________ de 2013. 

 

 

_____________________________  

                          Assinatura  
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ANEXO A – Convocação para OT 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE ITAQUAQUECETUBA 

Rua Jundiaí, 84- CEP: 08577-320- Itaquaquecetuba – SP. 
TELEFONES: 4732-9500 

E-mail: deitq@see.sp.gov.br 
 

 
 

Itaquaquecetuba, 18 de março de 2013. 
 
 

Comunicado – Declaração: 
Nº 039 /2013 NPE 

 
 
Prezados(as) gestores(as) 
 

Para dar continuidade às ações do Núcleo Pedagógico convocamos, nos termos do 
inciso II, do artigo 8º, da Resolução nº 58/2011, um (1) Professor Coordenador por 
Unidade Escolar para participar da Orientação Técnica que acontecerá na seguinte 
conformidade: 
 
Data: 20/03/2013. 
Horário: das 08h30’ às 14h30’. 
Local: Auditório da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba. 
 
Tema: Os Professores e o Conselho de escola: uma aliança necessária – trata-se de pesquisa 
em andamento no Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Práticas Educacionais 
(PROGEPE/UNINOVE) junto a escolas desta Diretoria de Ensino. 
Orientação: Prof. Dr. Adriano Salmar Nogueira e Taveira/Uninove 
Pesquisador: Prof. Luiz Carlos Bioto Filho. 

 
Atenciosamente, 

   
 
 

Gislene Arminda de Almeida Paiva 
Dirigente Regional de Ensino 

 
 

Tânia Souza de Luna 
Diretor Técnico I – Núcleo Pedagógico 
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ANEXO B – Publicação em Diário Oficial 
 

 

56 – São Paulo, 123 (51) Diário Oficial Poder Executivo  
Seção I terça-feira, 19 de março de 2013 
 
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE ITAQUAQUECETUBA 
Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 18-3-2013 
Convocando, nos termos do inciso II, do artigo 8º, da Resolução nº 58/2011- um (1) Professor 
Coordenador por Unidade Escolar para participar da Orientação Técnica que acontecerá na 
seguinte conformidade: 
Data: 20/03/2013. 
Horário: das 08h30’ às 14h30’. 
Local: Auditório da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba. 
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ANEXO C – A formação e a pesquisa 
 

 

No âmbito do programa MGME – Melhor Gestão, Melhor Ensino – a Secretaria 

Estadual de Educação vem propondo e realizando um amplo trabalho de formação em que se 

articulam: a instância de formações – a EFAP, e a coordenadoria do ensino básico – a CGEB. 

Há reflexões, palestras, observação, registro e exposição de situações concretas de 

aprendizagem seguidas de discussões sobre as mesmas; no conjunto, as ações têm por 

horizonte gestão e ensino, considerados fator e ocasião de melhorias. 

Meu orientando no mestrado Luiz C. Bioto e eu mantivemos contatos com alguns 

momentos desse amplo trabalho. A temática que ele escolheu estudar versa sobre Conselho de 

Escola: participação de professores e democratização da gestão; tendo a pesquisa focalizado 

as escolas prioritárias encontramos interfaces com ações desse programa MGME.  

Realço aqui alguns aspectos em que coincidem o amplo trabalho da Secretaria e uma 

pesquisa de mestrado: 

 

1. Um primeiríssimo aspecto a ser destacado é a disponibilização e abertura para 

caminhar juntos, a pesquisa e a Diretoria Pedagógica (profa. Tania Luna) da Diretoria de 

Ensino de Itaquaquecetuba (profa. Marli R. Siqueira). Alguns dos momentos relevantes da 

pesquisa aconteceram conjugados aos momentos de formação da Diretoria de Ensino – dentro 

das assim denominadas OTs, oficinas técnicas. São diferentes os tempos e os prazos: da 

pesquisa científica, da Diretoria Pedagógica/Diretoria de Ensino na rede e da dissertação num 

programa universitário, o Progepe/Uninove. O que os aproximaria? O que pôde aproximar 

estes ritmos diferentes? Articulações aproximam, reunidas em torno a práticas pedagógicas: 

relações “dodiscentes” em salas de aula, observação/registro do aprendizado, reflexão em 

colegiados.  

 

2. O programa MGME propõe que a formação ocorra através de atuações articuladas; 

atuações de professoras, das diretoras, das supervisoras e dos professores designados aos 

núcleos pedagógicos (PCNP). Atuações articulam saberes através de observar e registrar salas 

de aula e situações de aprendizado. Na formação universitária, estes saberes acontecem 

fragmentados, confiados às disciplinas. Neste trabalho da rede busca-se articular, a discussão 

multiprofissional busca retotalizar saberes desde o ponto de vista do aprendizado. Retotalizar 

saberes é postura multidisciplinar e multisetorial. A reflexão sobre a prática ultrapassa a 
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perspectiva individual/funcional e disciplinar e... (segundo a tese do Luiz, em andamento) 

busca a abrangência de um Projeto Político-Pedagógico; abrangência é sinônimo de 

participação, colegiado e atuação corresponsável.  

 

3. Um dos momentos em que participei diretamente foi na preparação e no encontro 

no Seminário centralizado (início de setembro). A valorização do aprendizado era pontuada 

por: melhor escrita e melhor leitura; melhorias, portanto, nas habilidades dos estudantes. 

Comentei no Seminário que o “grande ator” de todo esse empenho está apenas comentado, ele 

é observado e comparece “falado”, não comparece falando: é o estudante. Seus saberes 

aparecem medidos e não aparecem medindo. As avaliações incidem sobre ele, e nada dizem 

sobre a medida. Isso (eu perguntei) nos coloca a todos quais interrogantes?  

 

4. A dissertação do mestrando Luiz Carlos considera que saberes se articulam em 

observações, discussões e registro na trajetória do Conselho de Escola; isto é, os vários 

segmentos e os vários profissionais que compõem uma unidade escolar se articulam e 

dialogam nas funções opinativa/deliberativa deste órgão oficial (o Conselho). Democratizar a 

gestão e, por tabela, democratizar “o clima” das interações na instituição contribui com o 

ensino e com o aprendizado. Contribui como? Democratizar é encaminhamento pedagógico? 

A construção do Projeto Político-Pedagógico da escola nos permite perceber isso.  

 

5. Pareceu-nos que, em vários momentos, o trabalho da Secretaria neste programa 

fomenta a pesquisa. E esta veio sendo uma interface importante, articuladora de diferentes 

tempos/prazos. Os membros da comunidade escolar são convidados a pesquisar: a rede está 

buscando produzir “matéria-prima” pedagógica pra si mesma, ela observa/registra e expõe 

situações e planejamentos como “matéria reflexiva”. Cada pessoa e cada profissional pode 

envolver-se em reflexões/discussões com base em saberes observados, saberes registrados e 

expostos à discussão. Isto é sistematizar; por meio de reuniões e discussões 

multiprofissionais, alimentadas por estudos, seminários e leituras, a rede pode tomar a escola 

como se esta fosse um livro e um laboratório pra si mesma.  

 

6. E, com intenção de fruir nas interfaces, no desenvolvimento da pesquisa, utilizamos 

a compreensão freireana: refletir sobre a própria prática, um modo de torná-la mais própria. 

Refletir significa aproximar-se (a rede) de seu potencial e limitações. Esta qualidade de 

reflexão dá profundidade àquela meta: melhorar as habilidades. Estamos movendo-nos em 
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determinada concepção de pesquisa, com a qual democratizar posturas estimula melhor 

participação e qualifica opções; portanto, mais do que aprimorar habilidades, um clima de 

democracia melhora as várias dimensões da escolarização. Melhora em que sentido? No 

sentido de aproximar escolarização e educação, fazendo não apenas boa instrução escolar e 

sim oportunizando aprendizado em nível de cidadania. 

 

Prof. Adriano Salmar Nogueira e Taveira, 

Programa Progepe, mestrado profissional em educação, Uninove, para a  

Escola de Formação Paulo Renato (EFAP), Secretaria Estadual de Educação. 

 

 
 
 

 
 


