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RESUMO 

Propomos-nos a analisar as significações imaginárias sociais sobre o “conselho escolar” 

construída entre as instituições políticas e educacionais. Há uma associação direta do conselho 

escolar com a democracia; da mesma forma esse discurso está presente na academia 

científica, nas legislações e nos sujeitos das instituições políticas e educacionais. O trabalho 

está baseado nas categorias democracia, conselhos e significações imaginárias sociais. 

Elegemos o município de Jaboatão dos Guararapes/PE como espaço empírico, cuja política 

educacional vem privilegiando um redimensionamento do significado do conselho escolar no 

intuito de superar a lógica de unidade executora que o tem caracterizado. A abordagem 

metodológica para apreender o imaginário social instituinte está fundamentada na noção geral 

de formação discursiva e na análise de conteúdo, centrando nas categorias semânticas. A 

dimensão temporal e institucional, especificamente, a abordagem macro, realizada a partir do 

estudo histórico e cultural da sociedade brasileira e de Jaboatão dos Guararapes permitiram 

uma compreensão da totalidade do objeto estudado, para tanto sendo utilizados matérias de 

jornais, as legislações e o estudo bibliográfico. Analisamos a origem, a natureza e a 

historicidade da significação “conselho”. A apreensão microssocial foi baseada em 

informações, interações institucionais e relações pessoais a partir do Livro de Atas do CISE 

das escolas pesquisadas, do Livro de Atas da Câmara dos Vereadores e das entrevistas 

realizadas com os sujeitos representantes do governo, do sindicato e das escolas. Os 

resultados evidenciam um hibridismo e tensões quanto à significação do conselho escolar 

como garantidor da democracia nas escolas públicas. O que encontramos a respeito do 

conselho escolar não está associado somente à democracia. O ato fundador da democracia, 

participação (Constituição/88) e conselho escolar (LDB/96), não foi capaz de se reproduzir no 

tempo de forma uniforme. Num momento histórico específico, o conselho escolar surgiu para 

se contrapor à democratização, às eleições diretas para diretor, para combater o 

patrimonialismo, para buscar resultado e administração eficaz. Participação e democracia são 

símbolos privilegiais do período democrático e do conselho escolar; no período da ditadura, 

os representantes desta, manipulavam esses símbolos também. Em Jaboatão dos Guararapes, 

predominaram os “bestializados” e o cidadão-general doutor, em vez de uma cidadania 

republicana. Os diversos sentidos e usos do conselho escolar no tempo histórico demonstram-

nos o processo de naturalização que hoje está imerso na discussão sobre esse órgão, 

bloqueando o imaginário radical social-histórico. 
PALAVRAS-CHAVE: Democracia. Conselho Escolar. Significações Imaginárias Sociais. 



7 
ABSTRACT 

 
We propose to analyze the social imaginary significations about the "school board" built 

amongst the political and educational institutions. There is a direct association between 

“school board” and democracy, the same way this speech is present in the scientific academy, 

in legislations and subjects of political and educational institutions. This work is based on the 

democracy, board and social imaginary significations categories. We chose the city of 

Jaboatão dos Guararapes / PE as an empirical space, which educational policy has been 

favoring a redefinition of the meaning of the “school board” in order to overcome the logic of 

executor unit that has been characterized it. The methodological approach for understanding 

the social instituting imaginary is based on the general notion of discursive formation and 

content analysis, focusing on semantic categories. The temporal and institutional magnitudes, 

namely, the macro approach, carried out since the study of cultural history of Brazilian society 

and “Jaboatão dos Guararapes” allowed a full understanding of the object under study and for 

that were used newspaper reports, legislations and bibliographical study. We analyze the 

origin, nature and history of the meaning of "board”. The micro social understanding was 

based on information, institutional interactions and personal relationships from the Book of 

Minutes of Meetings of the CISE of the surveyed schools, the Book of Proceedings of City 

Council and interviews with representatives from government, unions and schools. The results 

reveal hybridism and tensions about the significance of the “school board” as a guarantor of 

democracy in public schools. What we found about the school board is not associated only 

with democracy. The founding act of democracy, participation (Constituição/88) and school 

board (LDB/96) was timely behind by not being able to reproduce uniformly. In a particular 

historical moment, the school board came to oppose democratization against direct elections 

for director, to fight patronage, to search outcomes and effective administration. Participation 

and democracy, privileged symbols of the democratic period, and the School Board; during 

the dictatorship epoch, these representatives, manipulated these symbols as well. In Jaboatão 

dos Guararapes, “the bestialized" and the so called “general-citizen doctor” predominated, 

instead of a republican citizenship. The various meanings and uses of the “school board” in 

historical times show us the naturalization process that is now the discussion on this institute 

immersed, blocking the radical social-historic imaginary. 

 
KEYWORDS: Democracy. School Board. Signification of Social Imaginary. 
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INTRODUÇÃO 
 

 É importante reenfatizar que o tema gerador não se encontra nos homens isolados da realidade, nem 
tampouco na realidade separada dos homens. Só pode ser compreendido nas relações homens-mundo. (FREIRE, 

2005, p.114) 
 

O interesse por estudar a gestão escolar dita democrática através de mecanismos 

coletivos de participação se deu inicialmente por nossa experiência enquanto membro de 

órgão colegiado representando a categoria de professores da escola na qual trabalhamos. A 

partir de documentos que norteavam a prática do colegiado, de algumas “capacitações” feitas 

pela Secretaria de Educação do município de Jaboatão dos Guararapes e de nossa vivência 

enquanto membro desse colegiado não conseguíamos entender em que medida a nossa 

participação no conselho escolar contribuía para a gestão democrática da escola. 

 Cabe ainda ressaltar que havia uma grande resistência por parte dos profissionais da 

escola, fossem eles professores ou funcionários, em querer participar do Colegiado, quando 

havia eleição, de dois em dois anos, para a escolha de membros. Por que será que há 

resistência das pessoas em participar de mecanismos coletivos de participação como o 

conselho escolar? Por que há regimentos, leis, que, a princípio, orientam toda forma de 

condução do conselho escolar e, ainda assim, não garantem a efetiva participação dos 

envolvidos na gestão da escola? Será que é de responsabilidade só dos membros do conselho 

escolar fazer valer a democracia na gestão da escola pública? 

 Essas questões nos remeteram a leituras a respeito da origem de mecanismos de 

participação - os conselhos, a formação e a cultura da sociedade brasileira, a participação 

enquanto política pública, o conceito de democracia, a gestão da escola e instituição, e a uma 

retomada da Constituição/1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 

9.394/96. 

 Assim, as leituras e o conhecimento empírico fizeram-nos despertar a respeito das 

significações e dos sentidos atribuídos aos conselhos escolares pelos governos que 

administraram o município de Jaboatão dos Guararapes/PE desde a outorgada Lei Orgânica de 

1990 (já que é o primeiro documento que faz referência a uma gestão democrática das escolas 

públicas municipais em Jaboatão dos Guararapes), pelos profissionais em educação 

representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de Jaboatão dos 

Guararapes (SINPROJA), pela Secretaria de Educação da Cidade de Jaboatão dos 



15 
Guararapes/PE (SEDUC), pelos gestores e ex-gestores de escolas públicas municipais. 

 Tendo como ponto de partida as propostas da gestão democrática implementadas nas 

políticas púbicas em educação que têm no conselho escolar a legitimação dessa 

democratização da gestão, particularmente no município de Jaboatão dos Guararapes/PE, o 

problema de pesquisa levantado parte do seguinte questionamento: Se procede que o 

conhecimento construído é socio-histórico, na perspectiva de C. Castoriadis (2002), quais 

foram e quais têm sido as significações imaginárias sociais do conselho escolar instaurado 

pelos sujeitos políticos e educacionais (governo, sindicato, escolas e academia científica)? 

 O objetivo geral da pesquisa é analisar as significações imaginárias sociais sobre o 

conselho escolar. Pretendemos focar nossos estudos nas significações imaginárias sociais 

construídas entre as instituições políticas e educacionais, sobre o mecanismo coletivo de 

participação que é o conselho escolar, buscando apreender as significações e os sentidos 

expressos do imaginário social, pois entendemos o conselho escolar como instituição do 

imaginário social, ou seja, como um ente criado e inventado num tempo socio-histórico pelos 

diversos sujeitos que, em luta e em tensão de interesses e desejos, constroem a sua realidade 

através de instituições sociais que se “autonomizam”, aparecendo-lhes como algo natural. Isso 

significa dizer que não assumimos a postura teórico-política de propagar a necessidade e a 

inevitabilidade de que a tal democracia vingue, sendo necessário e imprescindível aquilo que 

se chama de conselho escolar. 

 Temos como pressuposto que circulam nas instituições educacionais e políticas um 

verdadeiro hibridismo quanto à concepção do conselho escolar, isto é, por um lado, defende-

se esse mecanismo de participação como necessário para uma gestão democrática; por outro, 

as demandas suscitadas reforçam o seu caráter instrumental e hierarquizado (patrimonial) 

inibindo a capacidade autônoma das instituições educativas, ou seja, associa-se atualmente a 

democracia ao conselho escolar, utilizando-o quase que como um sinônimo; porém as 

constatações das pesquisas educacionais, como veremos mais adiante detalhadamente, 

apontam para os limites do conselho escolar como instrumento aglutinador/mobilizador de 

práticas democráticas. Apesar disso, o conselho escolar ainda é visto como o órgão 

democrático a ser perseguido. 

 Com base nisso, questionamos: 

• Qual tem sido o significado do conselho escolar proposto pela reforma educacional 

nas escolas públicas brasileiras e na literatura acadêmica? 

• Se a instituição da sociedade se dá pela instituição do sentido, já que o objetivo é 
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fornecer sentidos que, uma vez criados, tornam-se a garantia do existir da própria 

sociedade, podemos afirmar que o conselho escolar está naturalizado e, por isso, as 

pesquisas acadêmicas evidenciam o seu distanciamento/fracasso, pois não são capazes 

de apreendê-lo como instituição do imaginário social? 

• Se o mundo é essencialmente histórico, e o imaginário social é o que regula o dizer e o 

fazer e orienta a ação dos membros da sociedade, na qual determina tanto as 

maneiras de sentir e desejar como as maneiras de pensar, que concepção ou 

concepções de conselho escolar foi/foram sendo instituída(s) pela rede municipal de 

ensino da cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE? 

• Até que ponto a implantação do conselho escolar nas escolas municipais públicas da 

cidade de Jaboatão dos Guararapes rompeu com o imaginário social patrimonialista e 

patriarcal? 

 Com isso, pretendemos realizar uma pesquisa cujos objetivos específicos são: 

• Caracterizar e analisar historicamente os significados sobre a finalidade e a 

importância do conselho escolar na escola pública; 

• Investigar o processo de naturalização do conselho escolar; 

• Identificar e caracterizar a concepção ou as concepções de conselho escolar que 

foi/foram sendo instituída (as) no município da cidade de Jaboatão dos 

Guararapes/PE; 

• Identificar até que ponto a implantação do conselho escolar na rede pública de ensino 

municipal de Jaboatão dos Guararapes rompeu com o imaginário social patrimonial e 

patriarcal. 

Nos estudos sobre o tema da participação da comunidade escolar e local na gestão escolar 

através de conselho escolar, verificamos que os trabalhos se dedicam mais a demonstrar como 

a escola deve se organizar para ser democrática a partir do conselho escolar e menos a 

descrever e analisar como tem se organizado a gestão da escola, democrática ou não. 

A apresentação do estudo do estado da arte que faremos a seguir expressa não apenas uma 

questão técnica que se visualiza no estado da arte, mas expressa também o pensamento 

mediano das instituições acadêmicas pesquisadas. A importância de fazer o estudo do estado 

da arte pelas dissertações e teses evidencia o que as instituições acadêmicas expressam a 

respeito do mecanismo coletivo que é o conselho escolar. 

No estudo do estado da arte feito a partir do banco de dissertações e teses de algumas 
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universidades brasileiras e da CAPES1, foi possível apreender que há uma unanimidade 

quanto ao conselho escolar como órgão capaz de contribuir com a democratização da escola, 

embora constatem que esse mecanismo não funciona ou que está em construção. Isso não 

significa dizer que toda experiência de conselho escolar seja um fracasso. 

 Apesar de o período das pesquisas investigadas apresente ser relativamente longo, pois 

analisamos pesquisas de 1993 até 2009, esperávamos encontrar uma maior quantidade de 

estudos feitos em relação à temática de conselhos escolares na gestão da escola, no entanto 

foram encontrados dezesseis2 trabalhos na íntegra, o que significa que achamos outros estudos 

a respeito do conselho escolar via internet, mas não estavam disponíveis totalmente e, sim, 

parcialmente, por isso não foram elencados aqui. 

 Do total dos trabalhos encontrados, 06 foram desenvolvidos no programa de pós-

graduação da Unicamp, em São Paulo (Genovez/1993, Lima/1995, Villela/1997, Guerra/1998, 

Sung/2003, Innocente/2007), 03 na Universidade Federal de Pernambuco (Marques/2005, 

Matos/2006, Andrade/2007), 03 na Universidade Federal do Ceará (Camarão/ 2006, 

Oliveira/2006, Assis/2007), 02 na Bahia (Danon/2005, Schwingel/2006), 01 na Universidade 

Federal de Santa Maria/RS (Conceição/2007) e 01 na Universidade Federal de Mato Grosso 

(Taborda/2009). Esses trabalhos se apresentam entre os anos de 1993 e 2009. Todos eles 

tratam do conselho escolar, de gestão democrática e de participação. 

 Na maioria dessas pesquisas, os autores seguem a perspectiva de demonstrar como a 

escola deve se organizar para ser democrática, a partir do conselho escolar, como em Genovez 

(1993), Lima (1995), Villela (1997), Guerra (1998), Danon (2005), Matos (2006), Schwingel 

(2006), Oliveira (2006), Andrade (2007), Conceição (2007), Assis (2007), e Taborda (2009). 

O que essas pesquisas assinalam é o distanciamento entre a Lei outorgada a respeito do 

conselho escolar e a realidade das escolas públicas quanto à vivência da prática do conselho 

escolar, de modo a concluírem qual o caminho que a escola ou o sistema de ensino deve 

seguir para ser democrático.  

 Genovez (1993), da Unicamp/SP, apresenta dissertação cujo título é Conselho de 

escola: espaço para o exercício da participação? Um estudo de caso. A autora problematiza: 

Será o conselho de escola, com sua natureza, composição e funcionamento um verdadeiro 

mecanismo oportunizador do exercício democrático participativo e co-gestionário? 

                                                 
1 Disponível em <http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses>. Acesso em 12 fev. 2010. 
2 Genovez (1993), Lima (1995), Villela (1997), Guerra (1998) Sung (2003), Marques (2005), Danon (2005), 

Matos (2006), Schwingel (2006), Oliveira (2006), Camarão (2006), Assis (2007), Andrade (2007), Conceição 
(2007), Innocente (2007) e Taborda (2009). 
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 Segundo Genovez, a vontade dos professores em fazer do conselho de escola que era 

consultivo para deliberativo foi conquistado através da lei, mas não se concretizou na prática. 

A autora buscou efetuar um estudo desses fatores intervenientes, procurando detectar os 

pontos falhos do conselho de escola com vistas à melhoria do seu desempenho. 

 Genovez (1993, p. 99 a 102) conclui que o conselho de escola apesar de seu precário 

funcionamento conforme segundo ela ficou demonstrado nos resultados da pesquisa, poderá 

se firmar como local privilegiado para o exercício democrático. “Caberá à escola utilizar do 

conselho para enfrentar o poder e seus disfarces a fim de desmistificá-lo”. E conclui dizendo, 
Representando uma proposta descentralizadora e co-gestionária, o Conselho de 
Escola poderá se firmar como um órgão legítimo de expressão popular que, após 
superação de obstáculos (que vão desde aspectos legais, prática equivocada ou 
manipulada, até chegar a sua nova estrutura e funcionamento) poderá contribuir para 
a modificação das feições autoritárias da escola, propiciando a vivência democrática. 

  

O estudo de Lima (1995), da Unicamp/SP, se propôs a verificar a efetivação da 

democratização da escola pública através do conselho de escola- CE e da associação de pais e 

mestres- APM. Lima problematiza quais seriam as possibilidades de se superar a participação 

instituída, restrita e burocratizada do CE e da APM na escola pública, a fim de se alcançar 

uma participação transformadora. Apresenta como pressuposto que o CE e a APM apenas têm 

referendado burocraticamente as decisões determinadas pelos órgãos centrais. 

Lima (1995) conclui que a teoria mostrou a potencia e a fragilidade do processo de 

participação, podendo ser utilizada enquanto mantenedora do estabelecido ou podendo 

contribuir com a transformação da sociedade. A prática mostrou que para a comunidade 

participar não basta conceder espaço, propagandas ou incentivos, pois estes estão carregados 

de conotação de poder, através das doações e do controle. Ele acredita que dispositivos legais 

e uma prática participativa de deliberação propiciem a atuação participativa do aprendizado 

socializador, que conduza a autonomia da escola e a sua autogestão por aqueles que fazem a 

escola. 

Villela (1997) também da Unicamp/SP, questiona que condições internas e externas à 

escola propiciam ou dificultam o funcionamento de seu Conselho Deliberativo? Desenvolve 

seu estudo em uma escola que apresenta determinados critérios como, por exemplo, que o 

conselho de escola tivesse preocupado em participar. A autora conclui que através dos dados 

coletados e do referencial utilizado que os conselhos se forem revistos, estruturados para 

poder tomar decisões voltadas para as questões ligadas ao ensino, ou se contarem com a 

participação da comunidade e de outros segmentos organizados da sociedade civil 
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transformar-se-ão em canais adequados da participação efetiva embasada nos princípios de 

cidadania, de equidade e de liberdade, conquistados coletivamente. 

Dando continuidade ao estudo do estado da arte, encontramos a dissertação de Guerra 

(1998), da Unicamp/SP, cujo título é Conselho de Escola: construindo a participação no país 

da exclusão, questiona se é possível avançar, isto é, superar os obstáculos que dificultam o 

funcionamento pleno deste colegiado de tal forma que ele se transforme verdadeiramente no 

articulador de um novo modelo de administração escolar.  

O autor apresenta como pressuposto que o conselho de escola não é uma panaceia de 

efeito universal, remédio miraculoso para todos os males da educação paulista. O conselho de 

escola é encarado como resultado do embate de forças políticas num determinado momento 

histórico.  

Guerra (1998) defende o conselho de escola como uma instituição inacabada, em 

processo de construção. Ele conclui que o desempenho do referido conselho ainda está aquém 

das perspectivas e expectativas presentes no contexto em que se deu a alteração de sua 

natureza. Ele enfatiza o papel que os educadores podem desempenhar na ampliação deste 

espaço de inclusão e participação. 

Danon (2005) em estudo realizado pela Universidade Estadual da Bahia a respeito dos 

conselhos escolares busca analisar a ação política do colegiado escolar, verificar se o 

colegiado escolar democratiza de fato a gestão na escola proporcionando a participação 

horizontal de toda comunidade.  

Danon (2005) conclui que é necessário reafirmar a necessidade do Colegiado Escolar 

configurando-se em espaço para fazer a democracia acontecer na escola. Deve-se despertar 

para a necessidade de uma linguagem comunicacional, que considere todas as línguas faladas 

na escola. Para tanto, o Colegiado precisa ser instalado em um espaço próprio, consagrando-

se em uma instituição com endereço reconhecido pela comunidade, segundo o autor. 

Matos (2006) em estudo realizado pela Universidade Federal de Pernambuco busca 

perceber se o conselho vem incorporando ou não práticas participativas na gestão escolar e 

quais implicações têm sido em sua forma de atuação no desenvolvimento de gestão de uma 

escola pública. 

A autora conclui que os resultados das análises revelaram que o Conselho Escolar se 

afasta das diretrizes materializadas pela Lei nº 5.136/98 e da política de democratização das 

escolas, pois há uma ausência de atuação de ordem pedagógica na escola pesquisada. Para a 

autora, a democratização das relações de poder é lenta e gradual, e que é preciso capacitação, 
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acompanhamento, discussões, conscientização política e amadurecimento para que os 

membros do conselho escolar entendam suas funções e atribuições. 

Schwingel (2006) da Universidade Federal da Bahia busca analisar como ocorrem o 

processo participativo e o exercício da autonomia na escola pública municipal. O estudo de 

Schwingel (2006) encontra o distanciamento da participação e da autonomia na escola pública 

municipal de Salvador. Embora a autora não enuncie propriamente que tratará da prática do 

Conselho Escolar, mas essa participação e essa autonomia são analisadas pela autora a partir 

de Leis que mencionam a participação das comunidades escolar e local através de conselho 

escolar na gestão escolar. 

Oliveira (2006) da Universidade Federal do Ceará busca avaliar as práticas de 

participação da gestão colegiada nas escolas públicas estaduais do estado do Ceará, de modo a 

analisar as convergências e divergências entre o que prevê as legislações sobre a gestão 

democrática e sua implementação em escolas públicas do Estado do Ceará e qual o nível de 

relacionamento dessas escolas com outros órgãos do sistema. 

O autor conclui que ao contrário do que se idealizam sobre a convivência entre 

membros da comunidade escolar e local, os mecanismos adotados pelos sistemas de ensino 

não lograram bom termo. O autor diz ainda que o conselho escolar existe só pró-forma de 

nome, não funciona de fato e os seus membros desconhecem sua função e o seu papel como 

conselheiros na gestão da escola. 

Andrade (2007) em pesquisa feita pela Universidade Federal de Pernambuco estuda o 

papel do conselho escolar na democratização da gestão educacional da cidade do Recife/PE. 

O autor questiona se a atuação dos conselhos escolares transcende os limites da escola e 

interfere na definição de políticas junto às instâncias superiores do sistema de ensino.  

Andrade (2007) conclui que a desarticulação entre as instâncias de participação 

favorece a centralização do poder de decisão na Secretaria de Educação. A dificuldade de 

participação que é apontado demasiadamente como um problema da escola, é demasiado um 

problema do sistema, segundo o autor. Tornar-se necessária formação continuada para os 

membros do conselho escolar, pois se evidenciou que uma ampla maioria dos membros do 

conselho declara não saber de suas funções constituindo o obstáculo principal para o bom 

desempenho do papel do conselho escolar. 

Dando continuidade ao estudo do estado da arte, Conceição (2007) da Universidade 

Federal de Santa Maria/Rio Grande do Sul busca em seu estudo analisar o conselho escolar 

como instrumento de construção de democracia no interior da escola pública, direcionando o 
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olhar para as formas de ocultamento do caráter participativo dos conselhos sem detrimento da 

centralização do poder na gestão da escola. O autor parte da compreensão de que este 

conselho é fruto das políticas de descentralização, largamente implementada pelo modelo 

econômico neoliberal durante os anos 90 no Brasil. 

A pesquisa demonstrou, segundo o autor, a existência de inúmeras contradições na 

implantação, constituição e funcionamento dos conselhos escolares, muitas vezes 

contrariando a própria legislação, o que levou a perceber o quanto é fundamental o 

esclarecimento e o entendimento de todos a respeito, tanto da legislação que regulamenta a 

gestão numa perspectiva democrática na escola pública, quanto de sua interligação com o 

ideário neoliberal que se apropria dos espaços da escola. Para o autor, não há garantias de que 

a democracia tenha êxito no espaço escolar, impregnado de traços tecnicistas e 

centralizadores. Entretanto, essa democracia não deve ser negada na organização das relações 

e na gestão da escola. 

O estudo de Assis (2007) da Universidade Federal do Ceará teve como objetivo 

analisar a política de gestão democrática na escola pública cearense com base na atuação dos 

conselhos escolares. O resultado da investigação empírica, realizada em dois conselhos 

escolares de escolas públicas no município de Baturité/CE, revela que, como oferta do Estado 

ou conquista da sociedade civil, a gestão democrática da escola pública se faz com 

ambiguidades e contradições, ora questionando políticas governamentais, ora legitimando-as. 

Os conselhos escolares são espaços híbridos, funcionam com descontinuidades, porém o 

pequeno alcance das conquistas não apaga as aproximações gradativas a um modo de ser 

democrático sinalizando para ampliação da cidadania na escola. (ASSIS, 2007). 

Taborda (2009) da Universidade Federal do Mato Grosso – Programa de Pós-

Graduação em Educação a respeito do conselho escolar como unidade executora busca 

responder se é possível que o conselho escolar, criado sob a lógica de unidade executora, 

possa se constituir em espaço democrático capaz de favorecer a distribuição de poder no 

interior da escola e promover a participação política e social dos seus conselheiros. 

A autora conclui que a existência do Conselho Escolar, nos moldes implantados, não 

constituiu conquista da comunidade escolar, mas cumprimento de determinação legal que 

buscou padronizar o funcionamento dos órgãos deliberativos para que as escolas estivessem 

aptas a receber e gerenciar os recursos repassados. Sua função limita-se as atividades técnico-

procedimentais. A principal conclusão é a de que a implantação e funcionamento dos 

Conselhos Escolares nas escolas Municipais de Juara/MT não provocaram mudanças 
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estruturais na cultura escolar no que diz respeito à participação político-social dos atores 

envolvidos nos processos de tomadas de decisão.  

Outras pesquisas tentam apreender se movidos por um movimento contrário que não 

está explícito na Lei e sim nas ações dos sujeitos há um movimento de reconfiguração e de 

significação das práticas democráticas materializadas em conselho escolar. É o que veremos a 

seguir. 

 Em sua pesquisa, Sung (2003), da Unicamp/SP,  investiga os sentidos da participação 

colegiada e voluntariada e conclui que são formas de participação pouco emancipatórias, pois 

desfavorecem um ambiente de luta e de reivindicações; caberia aos educadores, juntamente 

com os pais e a comunidade, promover uma participação escolar que supere seus significados  

para descortinar o manto que encobre interesses dos grupos dominantes.  

 Camarão (2006), da Universidade Federal do Ceará, também investiga os sentidos da 

participação; nesse caso, no entanto, ela buscou analisar como se formam os sentidos sobre a 

participação nos conselheiros e quais suas condições de produção. A autora conclui que a 

participação não existe como algo já cristalizado na escola, mas dotada de sentidos que se 

inter-relacionam na heterogeneidade, que se cruzam, se chocam, mobilizados por sujeitos, 

memórias, sentimentos, e desejos, possibilitando a dialogicidade. 

 Em Marques (2005), da Universidade Federal de Pernambuco, a autora busca 

apreender se há um movimento de reconfiguração e de significação das práticas democráticas 

materializadas no conselho escolar. A autora conclui que a democracia vem se solidificando 

como uma prática política, contribuindo na formação política dos sujeitos sociais pertencentes 

ao espaço escolar. 

 Por fim, outra pesquisa que se diferencia das demais buscou investigar se há relação 

entre os indicadores de matrícula final como evasão, promoção e retenção e a participação da 

comunidade escolar na gestão da escola pública. Innocente (2007), da Unicamp/SP, conclui 

que não foi encontrada relação entre participação e resultados das escolas, ou seja, uma maior 

participação do conselho escolar não levou, necessariamente, ao aumento do índice de 

promoção e diminuição da retenção e da evasão. 

 O quadro abaixo resume a posição dos autores expostos acima frente ao conselho 

escolar: 

Quadro 01: Posição frente ao conselho escolar 

Autor Posição frente ao Conselho Escolar Observação 
Genovez (1993) O Conselho não se concretizou na prática, mas vê o 

conselho escolar como espaço capaz de contribuir para a 
Idealizador, conselho 
escolar como 
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mudança das feições autoritárias da escola. oportunizador de 

mudanças autoritárias 
dentro da escola. 

Lima (1995) A prática mostrou que para a comunidade participar não 
basta conceder espaço, propagandas ou incentivos, pois estes 
estão carregados de conotação de poder, através das doações 
e do controle. 

Precavido, mas aposta 
no conselho escolar. 

Villela (1997) Os conselhos se forem revistos, estruturados para poder 
tomar decisões voltadas para as questões ligadas ao ensino, 
ou (...) transformar-se-ão em canais adequados da 
participação efetiva embasada nos princípios de cidadania. 

Vê o conselho escolar 
como possibilidade de 
exercício da 
participação. 

Guerra (1998) O conselho de escola é encarado como resultado do embate 
de forças políticas num determinado momento histórico; 
contudo, ele enfatiza o papel que os educadores podem 
desempenhar na ampliação deste espaço de inclusão e 
participação. 

Apesar dos conselhos 
de escola investigados 
estar aquém das 
expectativas, o autor 
deposita as esperanças 
do conselho de escola a 
partir dos professores. 

Danon (2005) É necessário reafirmar a necessidade do Colegiado Escolar 
configurando-se em espaço para fazer a democracia 
acontecer na escola. 

Associa colegiado 
escolar a espaço de 
democracia. 

Matos (2006) A democratização das relações de poder é lenta e gradual, e 
que é preciso capacitação, acompanhamento, discussões, 
conscientização política e amadurecimento para que os 
membros do conselho escolar entendam suas funções e 
atribuições. 

Associa conselho 
escolar a espaço de 
democracia. 

Schwingel (2006) A participação e a autonomia são analisadas pela autora a 
partir de Leis que mencionam a participação das 
comunidades escolar e local através de conselho escolar na 
gestão escolar. 

Conselho escolar 
associado a 
participação e 
autonomia. 

Oliveira (2006) O autor diz ainda que o conselho escolar existe só pro-
forma de nome, não funciona de fato e os seus membros 
desconhecem sua função e o seu papel como conselheiros na 
gestão da escola 

Constata o não 
funcionamento, mas 
tem no Conselho sua 
referência. 

Andrade (2007) A dificuldade de participação que é apontado 
demasiadamente como um problema da escola, é demasiado 
um problema do sistema, segundo o autor. Tornar-se 
necessária formação continuada para os membros do 
conselho escolar, pois se evidenciou que uma ampla maioria 
dos membros do conselho declara não saber de suas funções 
constituindo o obstáculo principal para o bom desempenho 
do papel do conselho escolar. 

Associa conselho 
escolar a espaço de 
democracia. 

Conceição (2007) Apesar das contradições, o conselho escolar é necessário 
para se discutir o poder e o domínio de poucos sobre quase 
todos. 

Conselho escolar 
sinônimo de 
democracia. 

Assis (2007) Os conselhos escolares são espaços híbridos, funcionam 
com descontinuidades, porém o pequeno alcance das 
conquistas não apaga as aproximações gradativas a um 
modo de ser democrático sinalizando para ampliação da 
cidadania na escola. 

Ideal a ser conquistado 
através do conselho 
escolar: a democracia. 

Taborda (2009) A implantação e funcionamento dos Conselhos Escolares 
nas escolas Municipais de Juara/MT não provocaram 
mudanças estruturais na cultura escolar no que diz respeito à 
participação político-social dos atores envolvidos nos 
processos de tomadas de decisão. 

Constatação, para a 
autora a criação do 
conselho escolar como 
unidade executora 
constitui-se em 
obstáculo para sua 
transformação em 
espaço democrático. 
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Sung (2003) São formas de participação pouco emancipatórias, pois 

desfavorecem um ambiente de luta e de reivindicações; 
caberia aos educadores, juntamente com os pais e a 
comunidade, promover uma participação escolar que supere 
seus significados para descortinar o manto que encobre 
interesses dos grupos dominantes. 

Apesar da participação 
em conselhos de escola 
investigados estar 
aquém das 
expectativas, o autor 
deposita as esperanças 
do conselho de escola a 
partir dos professores, 
pais e comunidade. 

Camarão (2006) A participação não existe como algo já cristalizado na 
escola, mas dotada de sentidos que se inter-relacionam na 
heterogeneidade, que se cruzam, se chocam, mobilizados por 
sujeitos, memórias, sentimentos, e desejos, possibilitando a 
dialogicidade. 

Participação enquanto 
sentido, mas toma o 
conselho como 
realidade a priori. 

Marques (2005) A democracia vem se solidificando como uma prática 
política, contribuindo na formação política dos sujeitos 
sociais pertencentes ao espaço escolar. 

Conselho escolar = 
democracia. 

Innocente (2007) 
 
 
 
 

Não foi encontrada relação entre participação e resultados 
das escolas, ou seja, uma maior participação do conselho 
escolar não levou, necessariamente, ao aumento do índice de 
promoção e diminuição da retenção e da evasão. 

Crente, apesar das 
evidências a 
participação e a 
democratização são 
processos em 
construção. 

Nota: Realizado a partir do estudo do estado da arte entre janeiro de 2010 a março de 2010. 

 Na metodologia, apenas Sung (2003), Camarão (2006) e Marques (2005) recorreram 

ao estudo sócio-histórico e, parcialmente, a concepção de significação criadora. Todos os 

outros utilizaram a entrevista e documentos oficiais, indicando metodologicamente uma 

concepção naturalizadora do conselho escolar. 

 É possível inferir que a participação da comunidade na gestão da escola é cada vez 

mais presente e defendida nos discursos acadêmicos, nas leis, nas políticas públicas 

implementadas. O conselho escolar é tido por algumas legislações como um dos possíveis 

caminhos para a participação da comunidade escolar e local na gestão da escola. A realidade 

demonstrada através das pesquisas revela que ainda há uma expressiva distância entre essas 

determinações legais e a experiência cotidiana da escola. 

Inúmeros são os motivos demonstrados pelas pesquisas que limitam a prática de 

participação na gestão da escola ou no sistema de ensino: a burocracia (LIMA, 1995); o não 

conhecimento de suas funções enquanto membro de um colegiado (MATOS, 2006), 

(OLIVEIRA, 2006); o colegiado enquanto algo não desejado pela comunidade (DANON, 

2005), (TABORDA, 2009); a desarticulação entre as instâncias de participação que favorecem 

a centralização do poder da secretaria de educação (ANDRADE, 2007); a abdicação de querer 

participar (CONCEIÇÃO, 2007). 

Quanto ao estudo de Lima (1995), o qual coloca que a burocracia emperra a 
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participação, pensamos que a burocracia não emperra a participação. Ela, na verdade, não 

contribui para as mudanças de poder entre os membros do conselho escolar, logo, participação 

existe, agora cada um no seu lugar.  

Quanto ao não conhecimento de suas funções enquanto membros do colegiado ser um 

empecilho para a prática participativa, vários também foram os autores concordes a essa 

premissa. Como solução, defendem a capacitação para os membros do conselho escolar. 

Pode-se evidenciar essa premissa nos estudos de Villela (1997), Sung (2003), Matos (2006), 

Andrade (2007), Oliveira (2006), Schwingel (2006) e Assis (2007). Apreendem-se estudos um 

tanto normativos uma vez que, ao verificarem que o conselho escolar não funciona como 

deveria funcionar, propõem o caminho que deve seguir para que supere as suas “falhas”.  

Em se tratando de se o colegiado institui um modelo de gestão democrática, os estudos 

de Genovez (1993), Danon (2005), Matos (2006), Conceição (2007), Schwingel (2006) e 

Assis (2007) se assemelham, pois buscam responder se o conselho escolar democratiza a 

gestão.  

 Outro ponto semelhante evidenciado em algumas pesquisas foi a posição do sistema 

de ensino em relação à escola, isto é, o distanciamento da secretaria de educação em relação à 

escola. Os estudos que mostraram esse ponto foram os de Danon (2005), Andrade (2007), 

Schwingel (2006), Conceição (2007) e Oliveira (2006). Isso é importante para tentarmos 

compreender e questionar até que ponto a gestão da escola pode ou deve ser democrática. 

Acreditamos, portanto, assim como Lima (2002, p.47) em seu trabalho sobre as 

contribuições de Freire para a prática das dimensões organizacionais e administrativas da 

educação, que 
Não é, porém, possível admitir uma desarticulação total e uma desconexão 
permanente entre ambas, conceber uma organização escolar democrática e autônoma 
no contexto de uma administração centralizada e autoritária ou, ao invés, reconhecer a 
existência de uma administração democrática, participativa e descentralizada de um 
sistema educativo composto por unidades escolares de organização e gestão não 
democráticas. 

 

 Em seu estudo, Danon (2005), ao tratar dessa questão que é a posição do sistema de 

ensino, diz que este, levando em consideração a reorganização da escola pública enquanto 

território de inclusão social, incentivando e aumentando os mecanismos de ação popular na 

escola de modo a alocar a responsabilização pela construção de um projeto emancipatório, 

deve remodelar-se. 
As unidades escolares deixariam de ser integralmente subordinadas aos órgãos 
gerenciais da administração estatal, transformando-se em centros de produção e debate 
político. Um desafio se apresenta: reconhecer em cada escola um território identitário 
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ímpar. A autonomia reivindicada é uma exigência para contemplar a diversidade 
cultural circulante na escola e no seu entorno. (DANON, 2005, p.137). 
 

Para Danon (2005), é preciso uma autonomia que pressuponha uma mudança de 

postura da administração pública central diante das escolas, uma atitude de mediação e não de 

detentor único do saber e do poder que diz o que se tem que fazer, ou seja, exige-se da escola 

que tenha posturas democráticas em suas relações, mas não é o que se configura quando se 

trata das relações entre a Secretaria de Educação e a escola. 

Nesse caso, parafraseando Santos (2009), transformar em lei a gestão democrática da 

escola pública através da prática do conselho escolar significa nada mais que o exercício do 

patriarca que diz “eu dou a democracia para vocês”. A comunidade escolar e local deve 

expressar se quer ser democrata através da participação em conselho escolar. Mas, numa 

sociedade patriarcal e patrimonialista como a nossa, o patriarca não pode ouvir o outro, pois 

isso se constitui em uma ameaça. 

Quanto à influência do neoliberalismo nas políticas públicas em educação, os estudos 

de Sung (2003), Danon (2005), Marques (2005), Matos (2006), Andrade (2007), Conceição 

(2007), Innocente (2007), Assis (2007) e Taborda (2009) não deixaram de abordar essa 

influência. De fato não deixaram de mencionar o modo como as ideias neoliberais se 

apropriaram de um discurso vindo de movimentos sociais a respeito da participação. Notamos 

que o discurso do neoliberalismo nas políticas educacionais dentro dos trabalhos de 

dissertações e teses que elencamos aqui não aparecem em todos, mas apenas em trabalhos 

realizados a partir dos anos 2000, como já mencionado acima.  

Decerto, sabemos que as propostas de gestão democrática na escola pública surgidas 

após o momento de redemocratização do País, em 1988, aliadas às ideias neoliberais do 

Estado mínimo põem em xeque a efetiva gestão democrática na escola pública. Alguns 

estudos, ao mencionarem que a responsabilidade por fazer valer a proposta democrática na 

escola pública está naqueles que fazem parte de mecanismos de participação, como o 

conselho escolar, não contribuem para as mudanças de fato a respeito da instituição escolar. 

Essas pesquisas, ao invés de questionar o instituinte, questionam o instituído. 

Assim é que Conceição (2007, p. 73 e 74) conclui dizendo: 
Portanto o que se propõe ao Conselho Escolar, que se quer comprometido com a 
escola democrática e participativa, é que este discuta sobre o poder e sobre o domínio 
de poucos sobre quase todos. Rever o instituído. E esta é uma tarefa necessária desse 
colegiado que se quer reinventar, perguntar e propor sobre a forma com que poderão 
contar com a participação efetiva de todos os segmentos que o compõem. 
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Nota-se, a partir da citação acima, que mais uma vez é de responsabilidade dos 

membros do conselho escolar fazer valer a proposta democrática da escola. O próprio autor 

cita “Rever o instituído” e não se questiona sobre o instituinte. Por que precisamos de um 

conselho escolar? A favor de que ou de quem está o conselho escolar? Alguém não querer 

participar de mecanismos de participação como o conselho escolar se deve ao fato de a 

sociedade brasileira ter sido durante muito tempo, impedida de participar, devido ao momento 

de ditadura que vivenciamos enquanto forma de governo, como alude o referido autor em 

partes de seu estudo? Estamos levantando essas questões, mas o nosso foco de perguntas 

dessa pesquisa é outro. 

Foi possível apreender que as pesquisas que se assemelham no que diz respeito à 

contribuição que o colegiado pode dar à democratização da gestão escolar foram quase todas, 

embora alguns estudos constatem que o conselho escolar não funciona ou que está em 

construção. Os estudos que se assemelham quanto a esse ponto são os de Genovez (1993), 

Villela (1997), Lima (1995), Guerra (1998), Sung (2003), Danon (2005), Matos (2006), 

Andrade (2007), Conceição (2007), Oliveira (2006), Assis (2007), Marques (2005), 

Schwingel (2005), Innocente (2007) e Taborda (2009). 

Parafraseando Mandelert (2006), qualquer estudo que parta da premissa de que escola 

e comunidade devem andar juntos desconsidera a complexidade das relações, pois estas não 

podem ser tratadas em um desenho metodológico de causalidade direta: maior envolvimento 

da comunidade igual à democracia na gestão escolar. Isso porque acreditamos que a relação 

escola-comunidade pode ser produtora e reprodutora de desigualdades sociais, assim como 

conter paradoxos e contradições várias. 

Quanto às divergências, foram poucas. As mais notáveis foram entre Lima (1995) e 

Schwingel (2006), pois, para esta última, é preciso criar oportunidades para as comunidades 

exercerem a autonomia e a participação, ao que Lima se contrapõe dizendo que não basta 

criar oportunidades para que as comunidades escolar e local aprendam a exercer a autonomia 

e a participar das decisões da unidade escolar, pois esses espaços podem estar carregados de 

sentidos patrimonialistas e antidemocráticos. Foi o que se pôde evidenciar no estudo de Lima 

(1995). 

Outro ponto divergente foi entre Innocente (2007) e Schwingel (2006) quanto à 

participação. Para Innocente, a participação no conselho escolar não resultou em melhorias no 

resultado final da escola, enquanto, para Schwingel (2006, p. 125), a participação da 

comunidade resultou em pontos positivos na aprendizagem dos alunos. “Quanto mais 
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participarem das deliberações da escola, mais presentes e atentos estarão à aprendizagem de 

seus filhos”. Nesse caso, como só quem participa do conselho escolar são os representantes, 

então só os filhos dos representantes têm assegurada a melhoria na aprendizagem? 

 De um modo geral, constatamos através do estudo do estado da arte o desinteresse da 

comunidade escolar em participar dos espaços destinados à discussão sobre o bem comum, a 

falta de participação, a inoperância dos mecanismos coletivos, a escola dissociada da 

Secretaria de Educação e da sociedade, a preocupação com a “forma” de ser do Colegiado. O 

que leva muitos ao abandono do espaço público? Ou a uma impotente articulação de defesa 

do bem público? 

Destarte, cabe ainda mencionar que o artigo publicado na revista da Associação 

Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), em 2010, pelos autores Martins 

e Silva não nos deixa mentir quanto ao quantitativo de pesquisas destinadas à temática de 

mecanismos de participação na unidade escolar; “ressalte-se que chama a atenção a pouca 

incidência de estudos em torno dos órgãos colegiados, canais legítimos de representação no 

espaço escolar (apenas 59 trabalhos, 15%), um dos principais focos de preocupação no início 

deste levantamento.” (MARTINS e SILVA, 2010, p.435). 

 Martins e Silva (2010) apresentam artigo que é parte integrante de um estudo do 

estado da arte sobre a gestão da escola pública, sua autonomia e o funcionamento de seus 

órgãos colegiados; com base na produção acadêmica das teses e dissertações durante o 

período de 2000 a 2008 em universidades brasileiras, buscam compreender e identificar de 

que forma os estudiosos de políticas públicas vêm analisando a gestão de escolas, os órgãos 

colegiados e seu papel na constituição da autonomia escolar. 

 Os autores acima classificam as teses e dissertações encontradas em quatro categorias. 

Na categoria Espaços e canais de participação intraescolares, os autores encontraram 59 

trabalhos (15% do total das teses e dissertações), dos quais 54 tratam do funcionamento 

institucional e dos contornos políticos do “conselho escolar” e dos “colegiados escolares”, 

demonstrando expressiva produção sob essa perspectiva, duas produções sobre conselho de 

classe, uma sobre Associação de Pais e Mestres e uma sobre o Grêmio estudantil. 

 Para os autores supracitados, a incipiente produção focada nos órgãos colegiados pode 

indicar um campo de tensão diante de um quadro político-institucional em que grande parte 

das pesquisas se dedicam a examinar o tema limitando-se, em alguns casos, a repetir slogans e 

modelos teóricos que se encaixam nas mais diversas realidades. 
Os impasses da política educacional e a perplexidade dos profissionais que atuam na 
área frente à ausência de efetivação de mecanismos que transformem em realidade 
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os princípios democráticos defendidos por amplos segmentos em defesa da escola 
pública de qualidade para todos, têm sido os elementos que vêm impactando as 
investigações nesse campo. (MARTINS e SILVA, 2010, p.436). 

  

 Diante dessas constatações, perguntamos-nos: em uma sociedade patrimonialista e 

patriarcal com tradição de Getúlio Vargas, tradição do golpe militar, tradição de um império 

opressor, tradição de quase 400 anos de escravidão, como é que surge um conselho escolar 

sem nenhum dado concreto emancipatório? Essa questão é apenas reflexão, não se constitui 

em nossos problemas de pesquisa que já foram elencados. 

 Entendemos por patrimonialismo a forma de governar em que não há distinção entre 

os limites do público e os do privado e em que as ações e as formas desse modo de governar 

orientam até hoje as nossas instituições. Por patriarcalismo, entendemos a forma de fazer ser 

do poder patrimonial, embora não se resuma a ele e nem se constitua a partir dele. No 

patriarcalismo, os laços sociais “são estabelecidos por dependência, instituindo o 

companheirismo (compromissos pessoais) em vez do estatuto (impessoalidade), que 

estabelece o poder em seu nome.” (SANTOS, 2010, p. 26). 

 Buscando como referencial Castoriadis (2002) e considerando o conselho escolar 

como instituição, alguns trabalhos vistos no estudo do estado da arte que fizemos a partir do 

banco de teses e dissertações da CAPES e de algumas universidades brasileiras buscam 

compreender o conselho escolar simplesmente como um sistema funcional, ou seja, querem 

explicar a sua existência e as suas características através da sua função. Não levam em 

consideração o simbólico e sua relação ao imaginário social. 

  Para Castoriadis, não podemos compreender as instituições como um sistema 

simplesmente funcional e nem apenas como uma rede simbólica. Para ele, no plano social, "a 

emergência de novas instituições e de novas maneiras de viver não é uma descoberta, é uma 

constituição ativa". (CASTORIADIS, 2000, p.162) 

 Sendo o conselho escolar uma instituição do imaginário social e não algo natural, dado 

do além que sempre teve a função de desempenhar a democracia na gestão da escola pública, 

como aparece na LDB nº 9.394/96, na Constituição do Estado de Pernambuco (1989), na Lei 

Orgânica Municipal da cidade do Jaboatão dos Guararapes/PE (1990), no antigo Plano 

Nacional de Educação, Lei nº 10.172/2001, e como apontam diversos estudos, entre os quais 

os dos estados de São Paulo (Lima/1995, Genovez/1993, Villela/1997, Guerra/1998, 

Innocente/2007), da Bahia (Danon/2005, Schwingel/2006), do estado de Pernambuco 

(Marques/2005, Matos/2006, Andrade/2007), do Ceará (Oliveira/2006, Assis/2007), do Rio 
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Grande do Sul (Conceição/2007), do Mato Grosso (Taborda/2009), o que seria o conselho 

escolar? Ou o que foi o conselho escolar? Por que o conselho escolar é hoje o que é? Por que 

precisamos de um conselho escolar? 

 Este estudo se insere numa vertente teórica sobre democratização e gestão escolar a 

partir das significações instituídas e instituintes a respeito de mecanismos coletivos de 

participação na gestão da escola pública, em particular do conselho escolar, de modo a não 

desconsiderar as relações micro/macro, indivíduo/sociedade, singular/total, simbólico/formal. 

 O interesse maior não é verificar se o conselho escolar funciona ou não, mas buscar 

analisar, através dos documentos, dos sujeitos envolvidos diretamente, como, em que 

condições e quando o conselho escolar foi instituído como sinônimo de democracia; 

dificultando, ou impedindo um olhar crítico e reflexivo sobre essa criação socio-histórica para 

não cairmos na simples lamentação dos limites da democracia e de seus veículos como os 

necessários para sua consecução. A cultura democrática efetiva imporá, certamente, quando 

desejada pelos seus sujeitos, a criação de veículos representativos e expressivos de sua 

coletividade.  

 Para atender ao que propõe este trabalho dissertativo, apresentamos no Capítulo 1 a 

fundamentação teórico-metodológica da pesquisa, destacando as categorias teóricas, analíticas 

e os pressupostos metodológicos deste estudo. Recorremos principalmente a Cornelius 

Castoriadis que entende que a sociedade é produto do imaginário social, o que significa dizer 

que somos produtos (e produtores) das instituições imaginárias sociais. As instituições não 

surgem apenas ou simplesmente por causalidades, mas são criadas pela imaginação social. O 

imaginário implica afeto, representação e intencionalidade. A sociedade, para existir, recorre a 

símbolos, à linguagem e a rituais. 

 Os conceitos de criação e de autonomia são duas categorias fundamentais dentro da 

concepção de imaginário. A criação, ponto central do pensamento de Castoriadis, é parte 

fundamental da existência da sociedade como tal. O ato de criar, inerente à faculdade humana, 

é o imaginário e, para isso, se utiliza do simbólico não somente para exprimir-se, mas para 

existir. Quanto à autonomia, categoria fundamental também para Castoriadis, significa a 

autoinstituição explícita e refletida da sociedade, ou seja, o reconhecimento de suas próprias 

criações, deliberadas ou não, em suas regras, normas, valores e significações. 

 A categoria teórica Conselho é tratada no segundo capítulo desta dissertação por exigir 

um aprofundamento mais apurado desde a concepção de conselho enquanto conselho até as 

evidências do conselho na área educacional, em particular, os conselhos escolares. Assim, a 
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partir do material que conseguimos coletar na literatura acadêmica sociológica, histórica e 

política tentamos apreender o sentido, a origem e os tipos de conselhos existentes em diversas 

sociedades. Após esse estudo bibliográfico, estudamos a presença do “Conselho” no Brasil e 

seus diversos tipos e órgãos. Posteriormente, introduzimos um estudo sobre o conselho 

escolar no Brasil. Este capítulo visa demonstrar a socio-historicidade do objeto “conselho”. 

 No Capítulo 3, enfocamos o lócus da pesquisa, assim como a nossa “formação” 

cultural, social e política, de modo que possamos compreender o nosso imaginário social e 

entender o conselho escolar como instituição do imaginário social. Neste capítulo, estudamos, 

pela bibliografia socioantropológica-histórica, a cultura política e cívica da e na sociedade 

brasileira. Autores como Murilo de Carvalho, Roberto da Matta, Raimundo Faoro, Paulo 

Henrique Martins, Marilena Chauí e Evson Santos contribuem para a reflexão sobre nossa 

“formação” cultural, social e brasileira. 

 Faoro (2001) retrata como o Brasil foi governado desde a colônia por uma 

comunidade patrimonial e burocrática que acabou por frustrar o desenvolvimento de uma 

nação independente. Para Da Matta (1997) e Chauí (2000), há uma constante recriação e 

ressignificação da hierarquia, do autoritarismo e da aristocracia no Brasil que nos impedem de 

estabelecer e manter padrões democráticos. Já para Evson Santos (2009), é preciso considerar 

a reinterpretação e a reatualização dos símbolos, dos rituais e dos mitos sem os quais não é 

possível justificar e valorizar tais afirmações que dizem que seremos sempre autoritários e 

hierárquicos, como pressupõe Da Matta. Para Paulo Henrique Martins (2002), o autoritarismo 

brasileiro é um conjunto secular de representações registrado nas medulas das instituições de 

poder em geral. No Brasil, para Martins (2002), o autoritarismo conserva as mesmas 

significações da experiência colonial, ou seja, tende a naturalizar as diferenças culturais entre 

os indivíduos a partir de critérios como raça, sexo, cor, religião e outros.  

 No Capítulo 4, analisamos as significações imaginárias sociais do conselho escolar a 

partir das leis, das atas do Conselho de Integração Sócio-educativo (CISE), do Estatuto do 

Magistério, das atas da Câmara dos Vereadores, do jornal Diário de Pernambuco e das 

entrevistas realizadas com os sujeitos políticos (governo, sindicato e escolas) do município de 

Jaboatão dos Guararapes. Aqui demonstraremos os vários sentidos e usos de “conselho 

escolar” no tempo e sua relação com a democracia e a administração escolar em várias 

instituições - políticas (deputados, vereadores e sindicatos) e educacionais (secretaria de 

educação, diretores de escolas) - até instituir na forma da Lei Orgânica (1990) – que tem que 

se pautar pela Constituição de 1988. Só posteriormente a LDB/96 será instaurada. Assim, 
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fizemos um estudo histórico da Constituição de 1988, da LDB/96, da Lei Orgânica Municipal 

(LOM) de Jaboatão dos Guararapes como ato fundador, e não apenas como um conjunto de 

artigos, alíneas e parágrafos, mas constituído e instituído por um imaginário social (uma 

temporalidade e espacialidade próprias e únicas, que não se transportam no vento) que não 

será o mesmo da Lei Orgânica, dominada fortemente por vereadores patrimonialistas, visto 

que os sujeitos políticos populares estavam afastados, por manobras dos vereadores, do 

processo político de instauração da LOM e/ou minimamente engajados. Neste capítulo, 

recorremos ao Diário de Pernambuco de fevereiro de 1981 a abril de 1997, às atas da Câmara 

de Vereadores e às entrevistas com secretários de educação, sindicalistas e diretores de 

escolas. Este capítulo demonstra, também, a dissociação da visão edênica da Constituição de 

1988, batizada politicamente de “constituição-cidadã”, e da LDB/96 em contraposição a uma 

realidade empírica concreta: Pernambuco e Jaboatão dos Guararapes. 

 Por fim, pontuaremos as considerações finais da pesquisa e indicaremos a bibliografia 

utilizada no referencial teórico e no tratamento dos dados. 
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CAPÍTULO 01 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO – METODOLÓGICA 

 

 Este capítulo apresenta as categorias teórico-analíticas que nortearam o presente 

trabalho no intuito de melhor fundamentá-lo. Com isso, busca-se discutir, neste primeiro 

capítulo, as categorias teórico-analíticas fundamentadas no pensamento do filósofo C. 

Castoriadis (1987), (1992),  (2002), (2006), (2007), (2010): social-histórico, significações 

imaginárias sociais, imaginário social, imaginário radical, instituinte e instituído que nos 

permitiram compreender o conselho escolar como criação socio-histórica. 

 As demais categorias também foram importantes para o nosso trabalho e serão tratadas 

posteriormente: democracia, participação e conselho, sendo este último tratado no segundo 

capítulo.   

 Em seguida apresentamos a metodologia utilizada na pesquisa, tendo como 

contribuições para o exame dos dados a análise de conteúdo segundo Bardin (2002) e as 

noções de inter e intradiscurso conforme Orlandi (1994).  

  

1.1 A sociedade enquanto instituição imaginária social 

 

 Trataremos, a seguir, de argumentar sobre o modo de acordo com o qual elencamos as 

significações imaginárias sociais como categoria teórico-analítica deste trabalho. 

Apresentaremos o conhecimento dos pressupostos teórico-metodológicos a partir dos quais 

justificamos o valor dessa modalidade de estudo, assim como a compreensão teórico-

metodológica para a condução de estudos sobre significações imaginárias sociais e os 

procedimentos metodológicos adotados. 

 Adiantamos que a dimensão estética, enquanto possibilidade poética de apreensão do 

mundo, se apresenta como uma outra linguagem e, ao mesmo tempo, como uma forma 

possível de conhecimento sobre a realidade através da sensibilidade, das paixões, dos desejos 

e dos sentimentos de maneira geral. 

 As categorias social-histórico, significações imaginárias sociais, imaginário social, 

imaginário radical, autonomia, instituinte e instituído elencadas por Castoriadis3, significam, 

                                                 
3 Cornelius Castoriadis nasceu em 11 de março de 1922 na Grécia. Aos 12 anos de idade manifesta seu interesse 

pela filosofia e pelo marxismo. Aos 15 anos se junta a Juventude Comunista Grega, mas se opõe rapidamente 
a este ao incorporar-se ao Trostkismo, tempos depois refugiado em Paris (1948) rompe com o trostkismo e 
funda com Claude Lefort a revista Socialismo ou Barbárie que dura até 1966/67. Em Antenas, estudou 
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em suma, trazer à cena, fazer existir algo até então não existente, criar seja em nível social ou 

individual e conjuntizar. Na Instituição Imaginária da Sociedade, o autor demonstra sua 

elaboração teórica e a existência da sociedade como fazer/representar do coletivo anônimo. 

 O ponto central do pensamento de Castoriadis é a criação. A existência da sociedade 

como tal só é possível a partir da capacidade criadora do homem. “Essa criação não pode ser 

pensada como obra de um ou de alguns indivíduos definidos, mas como obra do imaginário 

coletivo anônimo, do imaginário instituinte, ao qual daremos aqui o nome de poder 

instituinte.” (CASTORIADIS, 2002, p.184). 

 A instituição é, segundo Castoriadis (2010, p.159), “uma rede simbólica, socialmente 

sancionada, em que se combinam em proporções e em relações variáveis um componente 

funcional e um componente imaginário.” No entanto, para o autor, não podemos compreender 

as instituições e, menos ainda o conjunto da vida social como um sistema simplesmente 

funcional, nem tampouco como simplesmente uma rede simbólica, ainda que a produção 

material da sociedade não seja diretamente símbolo, no entanto é impossível sem uma rede 

simbólica, daí a importância destinada à questão da linguagem pelo autor, por exemplo.  

 Lévy (2001) também reconhece as instituições como simbólicas e imaginárias, no 

entanto, para esse autor, a função da instituição é a referência a um ponto fixo e estável, ou 

seja, o autor enfatiza o aspecto funcional da instituição. As instituições, para ele, são o 

“conjunto de regras e dos valores que definem a ordem social, das obrigações que se impõem 

a cada um e que tornam possíveis as transações e as trocas.” (LÉVY, 2001, p.132). 

 Para Barbier (1996), esse conceito de instituição contemplado por Lévy seria o que o 

autor chama do momento de universalidade4 do conceito de instituição, isto é, o seu conteúdo 

são a ideologia, os sistemas de normas, os valores estabelecidos de socialização.  Segundo 

Barbier, pensar a instituição em ciências humanas, hoje em dia, é pensar simultaneamente em: 

instituído/universalidade, instituinte/particularidade e institucionalização/singularidade. 

(Idem, ibd., p. 136). 

 Segundo Enriquez (1997), as instituições configuram-se como elementos de regulação 

social global, apresentando-se como conjuntos culturais, simbólicos e imaginários. Desse 

modo, elas oferecem uma cultura, um sistema de valores, normas, pensamentos que modelam 

as ações dos sujeitos. As instituições fornecem uma estrutura de referência não só para 

aqueles que nela se inserem como para a própria sociedade. 
                                                                                                                                                         

Direito, Economia e Filosofia. 
4 Para Barbier (1996) o conceito de instituição apresenta três momentos: momento da universalidade, momento 

da particularidade e momento da singularidade. 
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 Para compreender a instituição como simbólica e funcional, Castoriadis (2010) diz que 

o simbólico e o funcional só podem ser compreendidos a partir do imaginário. Pecam as 

visões que reduzem as significações ao funcional e ao simbólico. O imaginário não está 

separado do funcional ou do simbólico. “Este imaginário deve entrecruzar com o simbólico, 

do contrário a sociedade não teria podido 'reunir-se', e com o econômico-funcional, do 

contrário ela não teria podido sobreviver.” (CASTORIADIS, 2010, p.159). 

 O sentido corrente mais básico de imaginário, como nos lembra Castoriadis (2010), é 

referente a coisa inventada, seja na forma absoluta (uma história imaginada), seja no 

deslizamento (em que símbolos disponíveis são investidos de outras significações). Nos dois 

casos, o imaginário se separa do “real”. Aliás, o próprio real, a realidade é produto do 

imaginário. O imaginário é criação imotivada que só é no e pelo estabelecimento de imagens. 

 Considerando o ato de criar como algo inerente ao ser humano, o imaginário é a 

criação incessante, psíquica e social. Para entender a importância do uso do termo imaginário 

nesta pesquisa, faz-se necessário explanar que, ao usar o termo imaginário, não estamos nos 

referindo meramente a uma fantasia imaginativa ou a um tipo de reflexo individual e 

distorcido do mundo real.  

 O imaginário se evidencia como um fator constante que gera tudo aquilo que pode ser 

criado. É uma criação incessante voltada para a adaptação e a ressignificação da dimensão 

simbólica representativa do real. É um espaço amórfico em que se originam e se 

potencializam a expressão e a percepção simbólica do indivíduo e da sociedade. 

 O imaginário é a faculdade humana de criar e, para isso, se utiliza do simbólico, não 

somente para exprimir-se, mas para existir, passar do virtual a qualquer coisa a mais. O 

imaginário é o eixo que norteia cada comunidade social. A relação do imaginário com o 

racional é que o próprio racional é, segundo Castoriadis, obra do imaginário, pois “não 

existimos para dizer o que é, mas para fazer ser o que não é”. (CASTORIADIS, 2010, p.197). 

 Para Barbier (1996, p.152), ao analisar o imaginário de uma sociedade, veremos em 

negativo o conjunto das contradições e das violências sociais que nela imperam. Mas, por 

outro lado, iremos encontrar também os caminhos e descaminhos de uma comunidade social 

sempre inacabada no seu dilaceramento. 

 Dentro da concepção de imaginário, Castoriadis desenvolve o conceito de autonomia; 

aliás, os conceitos de criação e autonomia são duas categorias fundamentais dentro da 

concepção de imaginário. O projeto de autonomia defendido por Castoriadis é eixo central do 

que ele denominará projeto revolucionário, ou seja, projeto de construção de uma sociedade 
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autônoma. 

 A autonomia, para Castoriadis (1992), (2010), tem o sentido de superação das 

diferentes formas de alienação que, na sua obra, é entendida como heteronomia. Para o autor, 

o fazer pensante e o pensar político são um componente essencial da autotransformação da 

sociedade. “Essa autonomia, essa liberdade, implica ao mesmo tempo e pressupõe a 

autonomia e a liberdade dos indivíduos, ela é impossível sem esta última.” (CASTORIADIS, 

2002, p.228). A autonomia é a autoinstituição explícita e refletida da sociedade que reconhece 

as suas próprias criações e significações. 

 Castoriadis (2002), valendo-se da experiência da Grécia Antiga, não faz afirmações 

definitivas sobre autonomia e a trata como um germe, uma vez que a interrogação explícita e 

ilimitada se manifesta, incidindo não sobre fatos, mas sobre as significações imaginárias 

sociais e seu fundamento possível, ou seja, a autonomia é um momento de criação que 

inaugura não só outro tipo de sociedade, mas também outro tipo de indivíduos. 

(CASTORIADIS, 1992, p.139).  

 Essa autonomia não é uma autonomia de descobrir uma razão imutável, uma lei que se 

daria de uma vez por todas, mas sim de questionar a lei e seus fundamentos. Para Castoriadis 

(1983), uma sociedade justa não é uma sociedade que adotou, de uma vez e para sempre, leis 

justas. Uma sociedade justa é uma sociedade em que a questão da justiça permanece 

constantemente aberta. 

 Em relação ao social, este é inconcebível como obra ou produto de um indivíduo ou de 

uma multidão de indivíduos, inderivável a partir da psiquê como tal e em si mesma. Para 

Castoriadis, não há oposição entre indivíduo e sociedade, pois o indivíduo é resultado de uma 

fabricação social. O indivíduo é instituição social. O indivíduo social é o instrumento mais 

eficaz já fabricado pela sociedade através da techné. E é através da linguagem, instituição 

social, sem a qual a sociedade não fabricaria o indivíduo social. 

 Se não há oposição entre indivíduo e sociedade, o mesmo não se pode dizer entre o 

para si da psiquê e o para si socio-histórico. A oposição entre o para si da psiquê e o para si 

socio-histórico é que permite a possibilidade de ruptura no processo de socialização, a 

criatividade e a reflexividade5.  

 E o que é o social-histórico? Segundo Castoriadis, engloba o que está solidificado e o 

que está em mutação na sociedade. Não se pode separar a sociedade de sua história, e a 

                                                 
5 Para maiores detalhes ler: CASTORIADIS, Cornelius. Sujeito e verdade no mundo social-histórico: 

Seminários 1986-1987. Tradução Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 



37 
história implica alteração e mudança. Para Castoriadis, temos que superar a separação rígida 

entre história e sociedade, diacronia e sincronia, e mostra, na história, a presença do aleatório, 

do improvável e do indeterminado. O social-histórico é o coletivo anônimo, o humano-

impessoal que preenche toda formação social dada. 

 Baseando-nos no pensamento de Castoriadis, entendemos que o imaginário psíquico é 

a capacidade e o ato incessante de criação que o ser humano tem em sua essência. E o 

imaginário social-histórico é quando essa criação, seja o novo ou o diferente, é compartilhada 

com outros e posta em prática. 

 No entanto, essa distinção é apenas ilusória, haja vista o imaginário social-histórico se 

expressa e se inspira no imaginário psíquico e vice-versa. Ambos se alimentam e só existem 

porque coexistem. Não faria sentido algum um sem o outro. 

 
O conhecer e o agir do ser humano são, portanto, indissociavelmente, psíquicos e 
social-históricos. Esses dois pólos, a psiquê e a sociedade, não podem existir um 
sem o outro, e não são redutíveis um ao outro. (CASTORIADIS et. al., 1992, p. 92). 

  

 Desse modo, podemos dizer que a instituição é, no sentido fundador, a criação 

originária do campo social-histórico do coletivo anônimo. O indivíduo e os indivíduos são 

instituição e instituição cada vez diferente, em cada sociedade diferente. A instituição é a 

instituição das significações imaginárias sociais, constituição de um mundo de sentidos que 

unifica e dá a identidade singular ao social-histórico. (CASTORIADIS, 1992). 

 Barbier (1996), em reflexão sobre o conceito de instituição, apresenta os debates que 

se deram a respeito da sua conceitualização, aparecendo em muitos momentos como algo 

impreciso e com duplo sentido. No entanto, dentre inúmeros teóricos que trataram do conceito 

de instituição, nenhum deles apresenta a instituição sob o aspecto revolucionário, a partir de 

uma leitura linguística, como Castoriadis, segundo Barbier. 

 O conceito de instituição foi rejeitado pelo “campo científico, mas retomou novo vigor 

ao cair nos jardins das práticas psiquiátricas e pedagógicas, enquanto Castoriadis ia-lhe 

fornecendo uma fundamentação teórica e definindo as dimensões de instituinte e instituído”. 

(BARBIER, 1996, p. 132). 

 Para Barbier (1996), instituição é célula simbólica instituinte e instituída. É o ponto de 

convergência das instâncias econômica, política e ideológica da sociedade; a instituição é 

também “a encruzilhada onde se dá o choque do desejo e do imaginário contra o real maciço e 

silencioso”. (p.153). Segundo ele, a instituição não passa da transparência simbólica do 



38 
imaginário. E o simbólico torna-se campo social em que se desenham todas as contradições 

entre o projeto e a práxis, entre o êxtase material e a ausência de deus, o instante e a duração, 

a aventura e a estabilidade, a natureza e a cultura. (BARBIER, 1996, p.152). 

 Já vistos os conceitos de instituição, imaginário, social e social-histórico, passemos 

agora ao conceito de imaginário social. O imaginário social é a instituição social histórica; é 

aquilo em que e por que se manifesta. É a instituição de um magma de significações, as 

significações imaginárias sociais.  

 O imaginário social é a criação de significações e (criação) de imagens ou figuras que 

são seu suporte; é responsável pela instituição/criação do socio-histórico através da 

posição/criação das significações imaginárias sociais. 

 Se o imaginário social é a capacidade criadora por parte do coletivo, o imaginário 

radical é a imaginação produtiva ou criadora na psiquê/soma, responsável pela criação em 

nível individual. Só se faz através do instituinte e do instituído. No entanto, cabe ressaltar que 

o imaginário radical, como social-histórico, decorre do coletivo anônimo e como psiquê-

soma, é fluxo representativo/afetivo/intencional. 

 Alguns devem estar se perguntando por que Castoriadis atribui importância ao 

imaginário. O mesmo indaga: “Por que imaginário? Porque sustento que a história humana, 

assim como as diversas formas de sociedade que conhecemos nesta história, é essencialmente 

definida pela criação imaginária.” (CASTORIADIS, 2002, p. 183). 

 O imaginário significa a posição de novas formas determinantes, criadas por cada 

sociedade, que fazem existir um mundo no qual essa sociedade se inscreve e ocupa um lugar. 

É por meio delas que a sociedade constitui um sistema de normas. No núcleo dessas formas 

determinantes encontram-se as significações imaginárias sociais, significações que suas 

instituições encarnam. Por exemplo, Deus é uma significação do imaginário social, como 

também a racionalidade moderna. (CASTORIADIS, 2010). 

 O imaginário social é um magma de significações encarnadas em instituições, regula 

o dizer e orienta a ação dos membros dessa sociedade, na qual determina tanto as maneiras de 

sentir e desejar como as maneiras de pensar. 

 A instituição da sociedade e suas significações se desenvolvem em duas dimensões: 

uma dimensão conjuntista-identitária e outra dimensão imaginária. A dimensão conjuntista-

identitária se refere a duas lógicas: a lógica identitária e a lógica conjuntista. São formas de 

pensar que há vinte séculos, desde o pensamento greco-ocidental, se constituem, se elaboram, 

se ampliam e se aprimoram. É a instituição da razão como pensamento. Para Castoriadis 
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(2010), a instituição da razão não foi nem acidental nem inevitável. 

 A lógica identitária, que é a elaboração da matemática, exerceu fascínio sobre a 

filosofia desde Pitágoras e Platão até Husserl, ou seja, a matemática pareceu sempre 

demonstrar o único modelo disponível e efetivamente perfeito de uma verdadeira 

demonstração. E a lógica conjuntista consiste na unificação da matemática, junto com uma 

importante elucidação de questões relativas a seus fundamentos, implicando que realmente se 

dispõe da equivalência operacional propriedade-conjunto. (CASTORIADIS, 2010). 

 Segundo Castoriadis, a lógica identitária só tem sentido se for para dizer que existem 

conjuntos. Ao mesmo tempo, só existem conjuntos na e pela lógica identitária, no e pelo 

legein. 

 O legein é conjuntizante e identitário. É a dimensão conjuntista-conjuntizante do 

representar/dizer social (distinguir-escolher-estabelecer-juntar-contar-dizer). É condição e, ao 

mesmo tempo, criação da sociedade, condição criada por aquilo que ela mesma condiciona. 

 Se o legein significa dizer de um modo geral, teukhein é a dimensão conjutista-

conjuntizante do fazer social (juntar-ajustar-fabricar-construir). Legein e teukhein são criações 

absolutas do social-histórico. O que nos permite afirmar que não podemos conceber o sujeito 

como determinado ou reflexo da vida material, nem deslocado de suas condições concretas de 

existência, mas como um ser que, imerso na história, constitui-se instituindo sentidos e 

significações sociais. 

 A capacidade da coletividade de reconhecer, fixar, conservar, transmitir, fazer, variar e 

alterar implica um modo de ser dessa coletividade que não pode ser concebido como natural, 

que deve ser instituído.  

 
Portanto, implica já o legein e o teukhein como indispensáveis para a instituição da 
própria sociedade, já que tal instituição não pode ocorrer se “coisas”, “indivíduos”, 
“objetos” “signos”, “instrumentos”, já não foram separados, reunidos, designados, 
juntados, fabricados de maneira apropriada e com vistas à existência da sociedade. É 
preciso que a sociedade se fabrique e se diga para poder fabricar e dizer. 
(CASTORIADIS, 2010, p.310). 
 

 É o imaginário radical o responsável pelo dizer e fabricar como sociedade instituinte. 

A sociedade não é nem conjunto nem sistema ou hierarquia de conjuntos, ela é magma e 

magma de magmas. Tudo o que existe e que pode efetivamente ser dado como representação, 

natureza, significação na sociedade só pode existir no magma. O magma é aquilo de que se 

podem extrair organizações conjuntistas em número indefinido, mas que não pode jamais ser 

reconstituído por composição conjuntista dessas organizações. (CASTORIADIS, 2010). 
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 Em outras palavras, o magma é o conjunto de significações imaginárias sociais. Tem o 

papel de estruturar as representações do mundo em geral que serão internalizadas pelo 

psiquismo humano, na sua fabricação, designando as finalidades da ação, impondo o que se 

pode fazer e não fazer. 

 E aqui, chegamos à categoria chave de nosso trabalho: as significações imaginárias 

sociais, embora já as tenhamos citado anteriormente ao discutirmos sobre imaginário social. 

Castoriadis (2010), no último capítulo do livro A Instituição Imaginária da Sociedade, 

apresenta mais claramente o que são as significações imaginárias sociais; ele tentará 

demonstrar se as significações apresentam caracteres comuns ou mantêm entre elas relações 

exploráveis e quais, e também a de esclarecer mais precisamente a relação que, cada vez mais, 

elas mantêm com a lógica tradicional. 

 Segundo o autor, estão descartadas as significações como um conjunto, pois o modo 

de ser das significações é outro, é o de um magma. A significação só pode ser significação, só 

pode entrar no próprio discurso em que se quer dizer o que se tenta dizer na medida em que, 

por um de seus aspectos, ela se deixa captar como se fosse algo definido e distinto, sem o que 

não saberíamos mais de que estávamos falando. (CASTORIADIS, 2010, p.283). 

 As significações imaginárias sociais, assim como a sociedade, não são dadas e nem 

podem ser objeto distinto e definido, nem um sistema qualquer de tais objetos. O que permite 

pensar a sociedade, em sua identidade, como essa sociedade e não outra é a particularidade ou 

a especificidade de seu mundo de significações enquanto instituição desse magma de 

significações imaginárias sociais. 

 Em contrapartida, Castoriadis (2010, p.409) alude à questão de que não se podem 

pensar as significações imaginárias a partir de uma relação que elas teriam com um “sujeito” 

que as “traria” ou a elas “visaria”. A menos que seja secundariamente e não essencialmente. 

“As significações imaginárias sociais não existem sob a forma de uma representação”. (Id., 

2010, p.173). E ainda enfatiza: “para que uma significação social imaginária exista são 

necessários significantes coletivamente disponíveis, mas sobretudo significados que não 

existem sob a forma sob o qual existem os significados individuais.”(CASTORIADIS, 2010, 

p.175). 

 De um modo geral, as significações imaginárias sociais são inconcebíveis e 

impossíveis sem as pessoas, e todas presentificando e figurando a instituição e suas 

significações imaginárias sociais. 
Dizer das significações imaginárias sociais que elas são instituídas, ou dizer que a 
instituição da sociedade é instituição de um mundo de significações imaginárias 
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sociais, é dizer também que essas significações são presentificadas e figuradas na e 
pela efetividade de indivíduos, atos e objetos que elas “informam”. 
(CASTORIADIS, 2010, p.401). 

  

 O papel das significações imaginárias é o de fornecer uma resposta a perguntas que 

nem a realidade nem a racionalidade podem fornecer. Com isso, Castoriadis tece algumas 

críticas ao pensamento de Durkheim, Marx e Weber.  

 Para o primeiro desses, há uma pressão externa e coercitiva obrigando o indivíduo a 

agir (Durkheim), por isso Durkheim vai delimitar o campo de estudo da Sociologia ao dizer 

que nem todo acontecimento humano é fato social. Ao que Castoriadis coloca: “Julgou-se 

necessário afirmar que os fatos sociais não são coisas. O que tem que ser dito, evidentemente, 

é que as coisas sociais não são 'coisas'; elas só são coisas sociais e essas coisas na medida em 

que 'encarnam', ou melhor, figuram e presentificam, significações sociais”.(CASTORIADIS, 

2010, p.400). 

 Já para Marx o peso do determinismo econômico da classe determina a maneira como 

o indivíduo concebe a realidade e age nela. Para Castoriadis (2010), não basta apenas o 

surgimento de tal máquina representando o capitalismo para que as relações entre os 

indivíduos sejam capitalistas. “As máquinas capitalistas (...) não bastam sequer para induzir 

relações capitalistas, se não são dados, ao mesmo tempo, indivíduos que sejam (contraditória 

e conflitualmente) 'indivíduos capitalistas'.” (CASTORIADIS, 2010, p.403). 

 Weber vê que não há sobreposição do social ou da classe em relação ao indivíduo, pois 

ambos se constroem e se legitimam no decorrer do processo da vida social. Ao elaborar o 

tipo-ideal como referência pra se pensar a sociedade, isso é apenas o meio que Weber dá para 

visar e construir as significações sociais efetivas. Se não há sentido para um sujeito, não há, 

efetivamente, sentido para ninguém, não há significação social e instituição dessa 

significação, segundo Castoriadis (2010). 

 Castoriadis (2010, p.412) chama a atenção para o fato de que as significações 

imaginárias sociais não devem ser confundidas com os diversos tipos de significações ou de 

sentidos a partir dos quais Weber tentava pensar a sociedade. “As significações imaginárias 

sociais são aquilo através de que tais visões subjetivas concretas ou médias tornam-se 

possíveis.” 

 De uma maneira geral, podemos dizer então que não há uma pressão externa e 

coercitiva obrigando o indivíduo a agir, como pensara Durkheim, nem o peso do 

determinismo econômico da classe determinando a maneira como o indivíduo concebe a 
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realidade, conforme enfatizara Karl Marx, e nem apenas que não há sobreposição do social ou 

da classe em relação ao indivíduo, de modo que ambos se constroem e se legitimam no 

decorrer do processo da vida social, como afirmara Weber. 

 Baseando-nos em Castoriadis, entendemos que as significações imaginárias sociais 

não podem ser relacionadas a um sujeito que pudesse carregá-las, seja por meio de um 

inconsciente coletivo ou de uma representação social utilizada pela sociologia clássica. As 

significações não são evidentemente o que os indivíduos representam consciente ou 

inconscientemente ou aquilo que eles pensam. As significações imaginárias sociais são aquilo 

diante e a partir de que os indivíduos são formados como indivíduos sociais e podem 

participar do fazer e do representar social. 

 Os conceitos de Castoriadis nos permitiram considerar o conselho escolar como 

instituição social-histórica, ou seja, instituição do imaginário social, algo criado e inventado 

num tempo socio-histórico pelos diversos sujeitos que em luta e tensão de interesses e desejos 

constroem a sua realidade através de instituições sociais que se “autonomizam”, aparecendo-

lhes como algo natural. Toda luta social implica investimento emocional, desejo. Por isso, o 

conselho escolar associado à democracia é apenas uma fórmula retórica, já instituída pela 

“coletividade anônima” (presente nas forças conservadoras e progressistas), pois ela está 

esvaziada de desejo e de afeto. 

 A capacidade criadora do ser humano não tem fim, bem como dificilmente ela se torna 

previsível ou suscetível de predeterminações. É claro que entendemos que o processo criativo 

e a capacidade de transformação sempre nascem de alguma situação preestabelecida, pois é 

justamente na alteridade com o antigo que o novo pode aparecer. Portanto, é inconcebível 

imaginar qualquer forma de criação como uma ideia surgida do nada. Ao mesmo tempo, 

afirmar que o novo surge a partir do antigo não significa necessariamente dizer que, a partir 

de um estudo do antigo, prediremos o novo, pois muitas vezes o novo criativo é regido por 

nuances imperceptíveis e, consequentemente, tende a aparecer sob formas imprevisíveis. 

 As significações imaginárias sociais só podem ser apreendidas pelos efeitos que 

produzem, por suas repercussões em nível da eficácia social mobilizadora de uma 

coletividade como amálgama de sentidos motivados por desejos, crenças, sonhos, mitos e 

símbolos. 

 Por que não optamos por representação social para esta pesquisa e, sim, por 

significação imaginária social? Entendemos que a representação social não nos seria 

suficiente, pois apenas enfatiza os elementos simbólicos que os homens expressam mediante o 
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uso de palavras e de gestos. Segundo Franco (2004), as representações sociais estão 

vinculadas aos diferentes grupos socioeconômicos, culturais e étnicos que as expressam por 

meio de mensagens, e que se refletem nos diferentes atos e nas diversificadas práticas sociais. 

 Concebendo as representações sociais como comportamentos em miniatura, Franco 

(2004) acredita que o que um indivíduo diz não apenas pode inferir suas concepções de 

mundo, como também deduzir sua orientação para a ação. Ora, segundo Castoriadis (2010, 

p.169), o sentido não resulta da combinação de signos, visto que “existem significações 

relativamente independentes dos significantes e que desempenham um papel na escolha e na 

organização desses significantes.” E, mais adiante, ainda afirma que as significações 

imaginárias sociais “não existem sob a forma de uma representação”. (CATORIADIS, 2010, 

p.173). 

 A sociedade só existe como instituinte e instituída, e a instituição é inconcebível sem a 

significação. O legein e o teukhein se fazem aqui: o conselho escolar só foi e é o que é porque 

a sociedade brasileira já foi capaz de criar o “conselho” como “real”, “destacar”, 

“funcionalizar”, como nome e empiricidade, nas bases imaginárias do patrimonialismo.  

 O conselho escolar brasileiro não é um conselho operário-estudantil. Ele só é o que é – 

e o que poderá ser – porque a sociedade é capaz de imaginação social e de criar suas próprias 

instituições e de se alimentar delas e por elas: um pacto autoritário machista e hierarquizador 

que apenas se manifesta nas formas simbólicas e ritualísticas dos poderes. O estudo do 

imaginário implica a interpretação e, consequentemente, atribuir e captar os sentidos 

manifestos (LÉVY, 2001). 

 

1.2 A Democracia, seus significados e contornos 

 

 Os debates teóricos e políticos, mundialmente, a respeito da democracia têm sido um 

desafio à luta política e ideológica em vários países. Analisar esse conceito requer uma 

investigação das várias posições assumidas ao longo dos tempos, assim como compreender 

que a democracia só pode ser definida levando em consideração os homens e as mulheres que 

lutaram por ela. 

 A palavra democracia tem sido utilizada e referendada a toda hora e em qualquer 

lugar. O seu significado tem sido, na mesma medida, discutido amplamente. Para Apple 

(2001, p.15), 
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O significado de democracia é igualmente ambíguo em nossos dias, e a conveniência 
retórica dessa ambiguidade é mais evidente do que nunca (Apple, 1998). Pode-se 
entender, por exemplo, que as alegações de democracia sejam usadas para embasar 
movimentos por direitos civis, por maiores privilégios eleitorais e proteção ao direito 
de livre expressão. Mas a democracia também é usada para favorecer as causas das 
economias de livre mercado e dos fiadores para opções escolares, e para defender o 
predomínio dos dois maiores partidos políticos. Ouvimos a defesa da democracia 
usada inúmeras vezes, todos os dias, para justificar praticamente tudo o que as pessoas 
querem fazer: “Vivemos numa democracia, certo?”. 

 

 Falar em democracia não significa falar em vontades individuais, interesses 

particulares atendidos, mas é isso que tem sido feito e entendido por algumas pessoas. Isso faz 

com que o termo democracia se torne algo irrelevante, ineficiente e perigoso num mundo cada 

vez mais complexo, segundo Apple (2001). Castoriadis (1987b), no entanto, chama a atenção 

de que, em uma democracia, o povo pode fazer toda e qualquer coisa, mas também precisa 

saber que não deve fazer toda e qualquer coisa. A democracia, para Castoriadis (1987b), é o 

regime da autolimitação. 

  Para Touraine (1996), a democracia é uma ideia nova a partir do momento em que os 

regimes autoritários do Leste e do Sul da Europa desmoronaram, da derrocada da União 

Soviética e do fortalecimento dos Estados Unidos após a guerra fria. O autor vai levantar 

vários questionamentos sobre o conteúdo social e cultural da democracia na atualidade e vai 

dizer que, enquanto o mercado cria distâncias e impõe modelos dominantes, uma sociedade 

não é naturalmente democrática, mas que ela se torna democrática a partir do momento em 

que as leis e os costumes vierem a corrigir a desigualdade dos recursos e sua concentração, e 

permitir a comunicação.  

 Já para Dallmayr (2001, p.14), “o desenvolvimento da democracia compreende mais 

que a mera substituição de um tipo de governo por outro (...)”. Alastrou-se ao longo da 

história ocidental uma disputa sobre as virtudes e os defeitos da democracia, entendida como 

o governo do povo. Tempos depois, ao longo dos últimos séculos, as discussões se limitaram 

a uma comparação entre regimes, ou seja, entre os méritos e os deméritos da democracia em 

comparação à monarquia e à aristocracia. Baseando-se numa tradição que remontava à 

Antiguidade, concluía-se que a democracia estava sofrendo diversos males que lhe são 

inerentes, como a volubilidade e a demagogia, tornando-se menos atraente que os regimes 

concorrentes. Agora, entretanto, essas discussões parecem desaparecer, e isso deu margem à 

aceitação da democracia nas sociedades em todo o mundo. Ainda assim, Dallmayr (2001, 

p.11) nos alerta de que “o reconhecimento de nenhuma forma eliminou a contestação, pelo 

contrário, quanto mais amplamente a democracia é enaltecida, mais forte é a controvérsia que 
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envolve seu significado e suas características constitutivas.” 

 Sabe-se que há várias democracias colocadas como políticas e sociais, burguesas e 

socialistas, representativas e participativas. Sartori Apud Touraine (1996) recusa a separação 

entre essas formas de democracia. Primeiro porque, para ele, não é possível empregar a 

mesma palavra para designar duas realidades diferentes se não houvesse elementos 

importantes comuns entre si; e, segundo, porque um discurso que chega a designar um regime 

autoritário e, até mesmo, totalitário, como democracia acaba por se destruir.  

 Bobbio (1992) entende a democracia a partir de três princípios institucionais. Primeiro 

como um conjunto de regras que estabelecem quem está autorizado a tomar decisões coletivas 

e quais procedimentos deverão ser adotados; segundo, ao afirmar que um regime é tanto mais 

democrático quanto maior for o número de pessoas que participam, direta ou indiretamente, 

na tomada de decisões; e, por fim, que o Estado Liberal é o suposto histórico-jurídico do 

Estado Democrático.  

 Sendo assim, Bobbio (1992) compreende a democracia como procedimento, como um 

conjunto de regras de um jogo democrático, interpretando-a como princípio do processo 

eleitoral, ao que Touraine (1996, p.20) questiona: “Se a democracia não passa de um conjunto 

de regras e procedimentos, por que razão os cidadãos deveriam defendê-la de forma ativa?”.  

 Dallmayr (2001) afirma que a mudança na visão do mundo iniciada pelo começo da 

modernidade foi tão drástica quanto o deslocamento paralelo ou subsequente do poder real 

para o governo popular. Para ele, não se pode negligenciar a dimensão experiencial da 

democracia: o fato de ser inerente a lutas e a agonias concreto-temporais. 

 
O mesmo pode-se dizer da procrastinada evolução da democracia em tempos 
modernos, que teve de passar pelo divisor de águas da gloriosa revolução na 
Inglaterra, as revoluções americana e francesa no final do século XVIII, e os muitos 
levantes revolucionários e semirevolucionários que marcaram o crescimento da 
sociedade industrial no Ocidente ao longo dos últimos duzentos anos. 
(DALLMAYR, 2001, p.13) 
 

 A evolução da democracia moderna, com atenção às suas variedades republicanas e 

liberal-individualistas junto ao enfoque para formulações mais recentes feitas no fim da época 

moderna ou da pós-moderna, é discutida por Dallmayr (2001). Para esse autor, a tarefa da 

teoria democrática atualmente é a de “repensar ou reconceitualizar o governo popular de 

forma a fugir dos encantos da soberania ou da identidade coletiva (de direita e de esquerda) e 

de fazê-lo sem invalidar ou se desviar do governo popular para privilegiar o mercado e o 

liberalismo de cooperação ou o neoliberalismo”. (DALLMAYR, 2001, p.20).  
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 As discussões acerca da democracia na primeira metade do século passado foram 

marcadas por diferentes concepções de mundo e do processo de modernização dos países 

ocidentais. Entretanto, Losurdo (2004) chama a atenção para o fato de que no centro da 

ideologia dominante há um mito chamado a glorificar o Ocidente como país-guia, ou seja, um 

mito segundo o qual o liberalismo teria gradualmente se transformado, por um impulso 

interno, em democracia, e numa democracia cada vez mais ampla e mais rica. 

  No decorrer do século XX, a prática da democracia foi aperfeiçoando vários de seus 

elementos fundamentais, como a possibilidade de oposição, a alternância no poder, a 

organização, o controle e o financiamento dos partidos, a liberdade de reunião e de expressão, 

a utilização da mídia e das pesquisas, além de outras instituições. Entretanto, para Losurdo 

(2004), a conquista do sufrágio universal – por muitos considerado como elemento 

conquistado – como direito político, que agora aparece como óbvio, foi o resultado de uma 

dura luta secular travada essencialmente contra o liberalismo teórico e prático, que excluía do 

direito de votar e de ser votado não só as mulheres, mas também todos os trabalhadores não 

proprietários. 

 Losurdo (2004), através da obra de pensadores liberais como Tocqueville, Constant, 

Stuart Mill e Hayek, entre outros, mostra como todos eles se empenharam, de um modo ou de 

outro, em combater ou esvaziar o potencial subversivo do sufrágio universal. Outro mito 

dominante que o autor coloca é o de fazer crer que a democracia e o livre mercado capitalista 

se identificam6. 

 Dando prosseguimento ao que caracteriza a democracia, outro elemento contestado é o 

da representatividade. Alguns autores, como Baptista (s/d) veem que a expressão das 

aspirações das minorias na sociedade ainda é um dos motivos de deterioração da democracia. 

A questão da representatividade, em que se apoia toda a legitimação do poder, embora 

também tenha evoluído, não alcançou ainda um objetivo básico do ideal democrático: 

exprimir as aspirações das minorias da sociedade. 

 
A chamada democracia representativa, cuja legitimidade está calcada na vontade da 
maioria, pode tornar-se, sob o prisma dos grupos sociais minoritários, uma 
verdadeira tirania da maioria, capaz de ignorá-los e até reprimi-los, sem violação da 
lei (o que a torna opressão legal). A vontade da maioria do povo pode estar tão longe 
dos ideais de justiça quanto a vontade de um ditador qualquer, ainda que, à primeira 

                                                 
6 Para Losurdo (2004), durante séculos, o mercado do Ocidente liberal compreendia a presença do escravo-

mercadoria. Os escravos, a maioria dos cidadãos negros, foram mercadorias a ser vendidas e compradas, e 
não consumidores autônomos. Nos países onde a tradição liberal está profundamente enraizada, esta se 
mostra entrelaçada com a instituição da escravidão. 
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vista, pareça inconcebível tal afirmação.(BAPTISTA, S/D, p. 196). 
 

 Para Touraine (1996, p. 24 e 25), a democracia não é somente um conjunto de 

garantias institucionais. É a luta de sujeitos, impregnados de sua cultura e liberdade, contra a 

lógica dominadora dos sistemas. O regime democrático é, ainda, a forma de vida política que 

dá maior liberdade ao maior número de pessoas, que protege e reconhece a maior diversidade 

possível. 

 Segundo Castoriadis (2002), para as discussões a respeito do significado da 

democracia, é preciso superar a visão indivíduo-substância, ou seja, a visão de que tudo está 

definido em suas determinações essenciais fora ou antes de toda sociedade. Isso significa 

dizer que os homens dão sentido às suas instituições através das significações imaginárias 

sociais que essas instituições encarnam, e estas não estão a priori na existência do homem. 

 
a democracia não é um modelo institucional, como também não é um “regime” no 
sentido tradicional do termo. A democracia é a autoinstituição da coletividade pela 
coletividade, e esta autoinstituição como movimento. É bem verdade que esse 
movimento se apóia sobre instituições determinadas, e é facilitado, ao mesmo tempo, 
por essas instituições, assim como pelo conhecimento, difundido na coletividade, de 
que nossas leis foram feitas por nós e de que podemos mudá-las.( CASTORIADIS, 
2002, p.216)  

 

Para Castoriadis (2002), discutir democracia é discutir política. Para ele, a política, 

criação social-histórica rara e frágil, não existe sempre e em todos os lugares, o que existe em 

toda sociedade é o político. E o político, para ele, significa a dimensão que diz respeito ao 

poder, ou seja, a(s) instância(s) instituída(s) que pode(m) emitir imposições sancionáveis e 

que deve(m) sempre compreender o que chamamos de um poder judiciário e de um poder 

governamental. 

O político é, para Castoriadis (2002, p.259 e 260), “tudo o que concerne a este poder 

explícito (os modos de acessá-lo, a maneira apropriada de geri-lo, etc.) e a política é um 

questionamento das instituições estabelecidas, uma “atividade explícita e lúcida concernente à 

instauração das instituições desejáveis; e a democracia é o regime de autoinstituição explícita 

e lúcida, na medida do possível, das instituições sociais que dependem de uma atividade 

coletiva explícita.” 

Para muitos, a democracia é apenas uma forma de governo, daí seu significado estar 

atrelado, na maioria das vezes, à questão do político; é por isso que Castoriadis (2002) chama 

a atenção para o significado do político e da política. Para ele, é possível haver, assim como já 

houvera, sociedade sem Estado, sem aparelho burocrático hierarquicamente organizado, 
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separado da sociedade e exercendo domínio sobre ela.  

Para alguns autores como Gaetano Mosca, Schumpeter Apud Coutinho (2002) o 

político é feito pela minoria e não pode ser feito pela soberania popular.  Para esses autores, o 

povo não pode governar, pois é incapaz de tomar um determinado posicionamento e avaliar o 

que lhe interessa efetivamente. Nesse caso, então, a democracia é usada como um engodo 

para que as elites se mantenham no poder e se legitimem? 

Lima (2002), em estudo sobre o pensamento de Paulo Freire na organização escolar, 

contrapõe-se a essa abordagem de democracia. Assim como Freire, Lima (2002, p.33 e 34) 

“rejeita as teorias elitistas da democracia e opõe-se a perspectivas formalistas e instrumentais, 

subordinadas à 'liderança competitiva', à 'organização oligárquica' e à 'racionalidade 

burocrática', de autores como Schumpeter, Michels ou mesmo Weber”. 

Assim como Freire (1996, p.132) alertava que “O discurso ideológico nos ameaça de 

anestesiar a mente, de confundir a curiosidade, de distorcer a percepção dos fatos, das coisas, 

dos acontecimentos”, Castoriadis (2002, p.215) também coloca que “é preciso virar a mesa e 

chamar de branco o que até agora a tradição chamou de preto”. 

 O discurso sobre o significado de democracia é muito extenso. É preciso antes de tudo 

ter em mente que a democracia é algo instituído pelos homens e pelas mulheres, para os 

homens e as mulheres. Somos nós que damos significados e legitimamos o que entendemos 

por democracia.  

 Assim, acreditamos que não seja possível afirmar que a democracia necessariamente 

proteja a liberdade dos cidadãos, ou que promova um governo eficiente, ou, ainda, que evite a 

ingovernabilidade, que evite o governo da burocracia ou qualquer outra promessa tão comum 

nas teorias prescritivas da democracia. Desse modo, a importância da democracia não decorre 

de que ela seja a melhor forma ou a forma mais eficaz para produzir justiça, paz e 

prosperidade; talvez outras formas de governo tenham as mesmas chances de atingir tais 

objetivos. Para nós, o mérito da democracia está no próprio exercício da atividade política. 

 Como afirmara Castoriadis (2006, p.152), “o ponto essencial é que em democracia não 

temos uma ciência da coisa política e do bem comum, temos as opiniões das pessoas”. A 

democracia proporciona esse processo de interrogação que não é um questionamento solto no 

ar, mas que deveria implicar que o que o povo decidiu não é a verdade última, que ele pode se 

enganar. Portanto, para o autor, 

  
precisamos de uma verdadeira democracia que instaure processos de reflexão e de 
deliberação os mais amplos possíveis, dos quais participe a totalidade dos cidadãos. 
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Isso, por sua vez, só é possível se os cidadãos dispuserem de uma verdadeira 
informação, de uma verdadeira formação e de oportunidades para exercer na prática 
seu juízo. (CASTORIADIS, 2006, p.234 e 235). 
 

 Sendo o mérito da democracia a oportunidade do exercício da política, e entendendo a 

política como um questionamento concernente à instauração das instituições desejáveis, é 

necessária, então, uma ampliação cada vez maior dos espaços e das esferas públicas para que 

a totalidade dos cidadãos participe, não como meros espectadores de situações que já vem 

determinadas, mas como sujeitos com direito de escolha e de poder sobre esse direito. 

 O objetivo da política, para Castoriadis (2002), é a liberdade, por ele denominada de 

autonomia. A autonomia da coletividade só pode realizar-se pela autoinstituição e pelo 

autogoverno explícitos, o que é impossível sem a autonomia efetiva dos indivíduos que a 

compõem. “A sociedade concreta, a sociedade que vive e que funciona não é mais que os 

indivíduos concretos, efetivos, 'reais'.” (CASTORIADIS, 2002, p.262). Portanto, a autonomia 

dos indivíduos é inconcebível e impossível sem a autonomia da coletividade e vice-versa. 

 A primeira condição para esse impasse entre a autonomia da coletividade e a 

autonomia do indivíduo é colocada por Castoriadis (2002) pela possibilidade efetiva de 

participação da formação da lei, da instituição. Para ele, não podemos ser livres sob a lei se 

não podemos afirmar que essa lei é a “minha”, ou ao menos de ter a possibilidade efetiva de 

participar de sua formação e de sua posição, ainda que “minhas” preferências não tenham sido 

prevalecidas. 

 Após investigarmos, a partir de vários autores, o conceito de democracia, e etendendo-

a, a partir de Castoriadis (2002, p.260), como regime de autoinstituição explícita e lúcida das 

instituições sociais que dependem de uma atividade coletiva explícita, propomos nos 

parágrafos seguintes discutir o conceito de participação, já que, para a realização de uma 

atividade coletiva explícita, é necessária a participação dessa coletividade. 

  

1.3 A Participação enquanto elemento sine quo non da democracia 

 
“(...) porque as democracias se nutrem na ampla participação. Quanto mais avançamos na conquista da 

democracia, mais descentralizadas serão suas instituições”. GADOTTI Apud ROMÃO (1992, p.11 e 12). 
 

 Essa frase acima de autoria de Gadotti, escrita no prefácio do livro de Romão, 

demonstra a relação entre democracia e participação na visão do autor. Como a democracia 

foi tratada anteriormente, buscamos, agora, tratar da palavra participação desde a sua origem 
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etimológica até as suas implicações no âmbito das unidades escolares; para tanto, faz-se 

necessária no momento uma pequena incursão pelo que tem sido a participação na 

contemporaneidade. 

 Castoriadis (2006, p.199 e 200) diz que a democracia contemporânea está organizada 

de tal modo que a participação dos cidadãos seja de fato impossível, e cita, por exemplo, a 

crise de representatividade de alguns políticos, assim como a privatização das pessoas, o 

desinteresse dos cidadãos e o vazio do programa de certos partidos. Dentro desse regime 

atual, as pessoas não podem realmente fazer nada. Segundo Castoriadis (2006), para que as 

pessoas “participem, precisam ter a certeza, constantemente comprovada, de que sua 

participação ou sua abstenção farão alguma diferença”. 

 Castoriadis entende que, para a coletividade tomar as decisões fundamentais numa 

produção, exige-se um nível muito alto de cultura e de atividade política. 
De fato, é preciso que as pessoas se sintam realmente responsáveis, não há dúvida 
disso. Você não poderá ter uma coletividade realmente democrática, não só a 
autogestão na produção, mas no nível puramente político, sem uma verdadeira 
atividade das pessoas. Contudo, tampouco se trata de ser fetichista a esse respeito: 
pode haver instituições que facilitem essa participação. Hoje, para ser responsável, 
para tentar participar, é preciso dar prova de um verdadeiro heroísmo dia e noite. É 
preciso criar uma situação em que você possa participar sem ser heróico 24 horas 
por dia. (CASTORIADIS, 2006, p.196). 

 

 Participação faz parte da democracia e tem sido a palavra de ordem nos dias de hoje. 

Todos defendem a participação. Gutierrez (2004) diz que o debate sobre participação é muito 

amplo. Ele busca demonstrar que as práticas participativas são bastante complexas e que a 

possibilidade de ser bem sucedido não depende apenas das intenções e dos esforços dos 

envolvidos, mas também de sua inserção numa dimensão organizacional específica, assim 

como da capacidade dos envolvidos de conseguir construir um diálogo efetivo e verdadeiro. 

 Já para Ribeiro Apud Couto (2000), o que garante a participação está mais ligado a 

fatores emocionais do que racionais. 

 
O estado moderno, o Estado de direito, os direitos humanos, a forma republicana de 
governo, a democracia tudo isso que fomos aprendendo a admirar como ícones da 
modernidade e sinais de uma vida melhor, inclusive eticamente, têm em comum 
serem extremamente racionais. Ora, podemos ter um arcabouço racional para nossas 
relações sociais e políticas, mas o que garantirá nossa adesão a elas, nossa constante 
participação, é um fator que escapa à razão e é de ordem afetiva. 
 

 O que significa participação? Utilizando-se da etimologia, Diaz Bordenave (1994) 

atenta ao fato de que a palavra participação vem da palavra parte e destaca que participação é 
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fazer parte, tomar parte ou ter parte. Apresenta como exemplo que podemos fazer parte da 

população de um país, como, por exemplo, o Brasil, sem, contudo, tomarmos parte nas 

decisões importantes, e que alguém pode fazer parte de nossa empresa, mas não ter parte 

alguma no negócio. 

 Consideramos importante nesse ponto analisar como o dicionário da Língua 

Portuguesa, de Rios (2006, p.413), conceitua participação. Sendo a participação, substantivo 

feminino, derivada de participar, compreende: 1. Fazer saber. 2. Anunciar, comunicar. 3. Ter 

ou tomar parte (em alguma coisa). 4. Associar-se pelo pensamento ou pelo sentimento. 5. 

Solidarizar-se com. 6. Entrar em contato. 

 Como podemos perceber, a riqueza de nossa língua pode ser fonte de acomodação e 

pobreza para aqueles que se nutrem da cultura do silêncio. É comum atribuir-se a participação 

o conceito de fazer saber, informar, comunicar. Nesse caso, para muitos, informar é igual a 

participar. É o caso de uma democracia representativa, em que os representantes não têm 

nenhum interesse em que façamos parte das discussões políticas e tampouco que participemos 

de tais decisões e da distribuição dos recursos produzidos. Sentem-se legitimados pelo voto 

ou pela nomeação para fazer o que bem entendem e apenas informar à comunidade, de forma 

autoritária, as decisões tomadas. 

 Sobre a participação, Diaz Bordenave (1994, p.12) diz que “estão a favor dela tanto os 

setores progressistas que desejam uma democracia mais autêntica, como os setores 

tradicionalmente não muito favoráveis aos avanços das forças populares”. Adiante, o autor 

ainda afirma que “ela pode se implantar tanto com objetivos de liberação e igualdade como 

para a manutenção de uma situação de controle de muitos por alguns”. 

 Por mais que se fale em participação, o seu conceito varia de grupo social para grupo 

social. Silva (s/d), em artigo publicado, coloca que a participação, para os progressistas, seria 

um meio de facilitação para que a população tivesse um crescimento de sua consciência 

crítica, fortalecendo, assim, seu poder de reivindicação e se preparando para ter mais poder na 

sociedade. Já para os planejadores democráticos, através da participação da população na 

fiscalização dos serviços públicos haverá um controle do povo sobre as autoridades, 

promovendo a qualidade dos serviços públicos e diminuindo a corrupção. 

 Para Gutierrez e Catani (1998, p.63), 

 
transferir a autoridade e a responsabilidade pela gestão de um bem público para 
grupo diretamente envolvido no trabalho é uma prática democrática e socialmente 
justa, desde que não se escondam por trás o incentivo a ações de natureza 
corporativa, e tampouco a intenção por parte do Estado de se desfazer de suas 
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obrigações para com a população. 

   

  Como podemos ver, a participação pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, 

pode ser usada pelas ideias mais progressistas que há e, por outro, também pode ser usada por 

aqueles que não estão nem um pouco interessados no avanço das forças populares nas 

decisões. Desse fato podemos inferir que não há democracia sem participação, entretanto 

participação sem democracia é bem provável e comum. Nesse caso, é importante 

compreender os discursos de participação historicamente, sobretudo aqueles estimulados e 

apreciados pelo poder público. (SOUZA, 2000). 

 O desenvolvimento reduzido à ordem econômica expõe, segundo Souza (2000, p.80), 

as situações de miséria e pobreza, as quais são minimizadas pelo que se chama de 

desenvolvimento social. Esse desenvolvimento social é a tentativa de minimizar a distância 

social gerada pelo crescimento econômico vigente, a partir de uma perspectiva curativa e não 

a partir de uma compreensão da realidade do desenvolvimento enquanto realidade social. 

 Dentro dessa perspectiva curativa, a preocupação maior é que a ordem social se 

mantenha e facilite o próprio desenvolvimento econômico. Nesse contexto, a autora vai 

evidenciar que a participação “aparece como fenômeno capaz de estimular e suscitar a 

atenção e a ação das camadas populares na consecução das políticas e propostas de 

desenvolvimento econômico”. (Id., ibid., p.80). 

 Para Souza (2000, p.81), participação é 

 
o próprio processo de criação do homem ao pensar e agir sobre os desafios da 
natureza e sobre os desafios sociais, nos quais ele próprio está situado. Como tal, é 
um processo dinâmico e contraditório. (...) A participação não é uma questão do 
pobre, do miserável, ou do marginal; é uma questão a ser refletida e enfrentada 
por todos os grupos sociais que não chegam a penetrar as decisões que dizem 
respeito às suas condições básicas de existência. Por esse ângulo, a participação, 
longe de ser política de reprodução da ordem, é, sobretudo, questão social. (grifo 
nosso). 

  

 Com esse entendimento, Souza (2000) compactua com outros autores que a 

participação é inerente ao homem. Já Demo (1999) vê que a participação é conquista. 

 Ainda que muitos queiram justificar a não participação nos dias de hoje por conta de 

termos vivido um período de ditadura que nos impediu de participar, vale a pena ressaltar que 

no próprio período da ditadura militar tivemos experiências de participação7. 

                                                 
7 Gonh (2007) e Dagnino (2002) irão demonstrar experiências de participação em conselhos durante a ditadura 

militar, nas décadas de 70 e 80. 



53 
 Mas, como já dissera Lucas (1985), a participação está na moda e, como muitas 

palavras na moda, ela é vaga. O autor é de opinião que os interesses conflitantes que se dão 

entre os grupos sejam harmonizados de maneira que permitam que as pessoas façam o que 

pensam ser conveniente e não que anulem gratuitamente seus interesses. Da mesma forma, ele 

diz que diferentes métodos de participação podem ser estabelecidos para se levar em conta as 

necessidades e circunstâncias, mas de acordo com certos argumentos prevalentes.  

 Lucas (1985) apresenta, em Democracia e Participação, algumas passagens de sua 

visão pessimista e, em muitos casos, contraditória quanto à participação, como, por exemplo, 

quando cita que todas “as formas de participação estão sujeitas a um entrave básico, qual seja: 

quanto mais pessoas participarem de uma decisão, mais formal e, portanto menos verdadeira 

ela será”. (Id., ibid., p.108) Mais à frente, o mesmo autor diz: “quanto mais pessoas estiverem 

envolvidas no poder decisório, haverá maiores informações e maior troca de ideias, o que é 

bom”.(p.110). 

 Gohn (2007, p.13 e 14) demonstra que o tema da participação tem uma longa tradição 

de estudos e análises, principalmente na ciência política. É um tema que permite um olhar 

ampliado para a História; dependendo da época e da conjuntura histórica, ela aparece 

associada a outros termos, como democracia, representação, organização, cidadania, 

solidariedade, exclusão, etc. 

 Baseando-nos em Gohn (2007), tentaremos apresentar a análise da participação 

através dos níveis conceitual, político e da prática social.  

 Iniciando com o nível conceitual, Gohn (2007) nos apresenta a participação na 

concepção liberal tendo em conta que o liberalismo sempre busca a constituição de uma 

ordem social que assegure a liberdade individual; a participação significa o fortalecimento da 

sociedade civil, “não para que esta participe da vida do Estado, mas para fortalecê-la e evitar 

as ingerências do Estado”. (Id., ibid., p.15). 

 Segundo a autora, a interpretação liberal sempre objetiva reformar a estrutura da 

democracia representativa e melhorar a qualidade da democracia nos marcos das relações 

capitalistas. A participação liberal se baseia apenas em um princípio da democracia, o de que 

todos os membros da sociedade são iguais, e a participação seria o meio, o instrumento para a 

busca de satisfação dessas necessidades. 

 Dentro dessa concepção liberal encontra-se o significado da participação 

corporativa, que entende a participação como um movimento espontâneo das pessoas: 

haveria um sentimento de identidade e concordância com uma ordem social superior chamado 
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“bem comum”. A outra participação é a comunitária que é uma forma institucionalizada de 

participação assim como a participação corporativa. 

 Há a participação autoritária, que é aquela orientada para a integração e o controle 

social da sociedade e da política. Segundo Gohn (2007), esse tipo de participação ocorre em 

regimes políticos autoritários de massa de direita, como também em regimes democráticos 

representativos. Ocorre quando se estimulam, de cima para baixo, programas que visam 

apenas diminuir os conflitos sociais. Talvez tenha sido essa a forma de participação que houve 

nas décadas de 70 e 80 no Brasil e que se apresenta ainda hoje em alguns casos. 

 Continuando com a análise, Gohn (2007) traz importantes considerações. Além dessas 

formas de participação, existem outras formas de se conceber a participação, denominadas 

democráticas, revolucionárias e democráticas radicais, todas no nível conceitual da palavra 

participação. 

 A participação democrática consiste na soberania popular como princípio regulador 

da forma democrática. A participação é concebida como um fenômeno que se desenvolve 

tanto na sociedade civil (movimentos sociais, organizações autônomas) quanto no plano 

institucional (instituições formais políticas). O sistema representativo, via processo eleitoral, é 

o critério supremo de organização dos indivíduos nas formas de representação 

institucionalizada. 

 Conforme Gohn (2007), a participação democrática traz vícios da concepção liberal, 

como o da delegação de um poder de representação, não importando a forma como foi 

constituída essa representação, ou seja, demarca posições entre a sociedade civil e o sistema 

político. “Defende-se o ideal liberal da competição no interior da sociedade civil e afirma-se 

que, no interior do Estado, as hierarquias devem ser respeitadas”. (GOHN, 2007, p.18). 

 Nas formas de participação revolucionária, a participação se dá a partir de coletivos 

organizados para lutar contra as relações de dominação e pela divisão do poder político. Por 

exemplo, o sistema partidário é um ator fundamental nessa concepção. 

 Em busca de uma interpretação radical sobre a participação, teóricos e ativistas 

questionam e buscam substituir a democracia representativa por outro sistema, chamado 

democracia participativa. É o que autores como Santos (2002) chamam de concepção contra-

hegemônica da democracia, a democracia participativa. Essa concepção busca a criação da 

instituição de uma nova democracia que consiste em três questões: modificação das relações 

de gênero, raça e etnia; solução participativa no nível local, ou seja, questões sociais para 

serem discutidas localmente; e a compreensão do local como um eixo de descentralização, 
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desburocratização e participação por possibilitar, mesmo que não garanta, que se criem 

relações mais democráticas. 

 Nesse preâmbulo, a concepção de participação democrático-radical significa 

fortalecer a sociedade civil para a construção de caminhos que apontem para uma nova 

realidade social, sem injustiças, exclusões, desigualdades, etc. “Os partidos políticos não são 

mais importantes que os movimentos sociais, e os agentes de organização da participação 

social são múltiplos”. (GOHN, 2007, p.19). 

 Finalizado os conceitos de participação a partir do nível conceitual, passaremos agora 

ao nível político, segundo Gonh (2007), e, mais adiante, ao conceito de participação no nível 

da prática social. 

 Pateman Apud Gohn (2007), preocupado com o lugar da participação em uma teoria 

da democracia moderna, constata que, embora a participação tenha se tornado tão popular na 

sociedade, o conceito de participação perdeu importância junto aos teóricos contemporâneos 

da política e da sociologia política em relação ao papel que lhe foi atribuído pelos clássicos 

dessas mesmas disciplinas. “Seu argumento baseia-se na afirmação dos contemporâneos de 

que um aumento da participação poderia abalar a estabilidade do sistema democrático”. 

(GOHN, 2007, p.21). No entanto, hoje em dia não é mais bem assim. A participação hoje é 

enaltecida por todos os setores da sociedade, como vimos a partir de Diaz Bordenave (1994). 

 Sobre a participação política, iremos resumi-lá aqui, visto que a entendemos como 

uma participação que está atrelada às concepções de participação no nível conceitual vistas 

acima. Para Dallari (1984), a participação política é a participação individual e coletiva, é a 

participação eventual e organizada, é a conscientização e a organização, é a participação 

eleitoral. 

 Gohn (2007) coloca que, em termos de manifestações concretas, a participação 

política mais citada e valorizada nas democracias é o voto, em seguida as atividades político-

partidárias. Para Gutierrez (2004), a participação política consiste entre outros exemplos mais 

comuns, no exercício da cidadania e no direito de voto universal. 

 Para complementarmos mais ainda as discussões sobre a participação política, o 

Dicionário de política organizado por Bobbio, Matteuci e Pasquino (1998) demonstra que há 

uma variedade de atividades que são designadas como participação política, desde o ato do 

voto, a militância num partido político, a participação em manifestações, a contribuição para 

uma certa agremiação política, a discussão de acontecimentos políticos, a participação num 

comício ou numa reunião de seção, o apoio a um determinado candidato no decorrer da 
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campanha eleitoral, a pressão exercida sobre um dirigente político, a difusão de informações 

políticas e por aí além. 

 Santos e Santos (2011) trazem importantes considerações quando citam Santos (1992) 

que investiga a cultura cívica do Brasil e a questão da participação política. Santos (1992), a 

partir de dados do IBGE e de outras fontes, chama a atenção para o crescimento de sindicatos 

no Brasil entre os anos de 1900 e 1988. Entre 1961 e 1988, por exemplo, surgem 64% dos 

sindicatos até então existentes.  

 Quanto ao crescimento da participação eleitoral, entre 1945 e 1966, encontra-se 

crescimento do eleitorado em 199% para um crescimento populacional de 82%. Apesar desse 

crescimento de integração institucional, para Santos (1992), esses dados revelam que há outro 

país embutido neste. Na constituinte de 1988, 44,5% se abstiveram de votar; os contatos dos 

eleitores com o político se fazem para fazer pedido (61%), para reivindicação (15%), para 

reclamação (13%) e para sugestões (11%).  

 O portal da Transparência Brasil, que desde 2000 realiza pesquisas nacionais após as 

eleições, revela importantes dados a respeito do fenômeno da compra de votos no País. Nas 

eleições de 2004, por exemplo, eleições municipais, a pesquisa apresenta que, durante a 

campanha eleitoral de 2004, 9% dos eleitores brasileiros receberam oferta de dinheiro ou 

algum bem material em troca de seu voto. E o que é mais interessante é que a região que 

apresentou mais intensidade nesse fenômeno foi a região Sul do País, com 12%, seguida do 

Nordeste, com 11%. Isso significa e coloca em xeque o olhar que muitos têm a respeito da 

região Sul do País, pois muitos afirmam que os sulistas, principalmente os gaúchos, 

apresentam uma cultura cívica maior em comparação com outros estados. (CARVALHO   

Apud  COUTO, 2000). 

 Voltando a Santos (1992), o autor também traz importantes considerações quanto à 

cultura cívica desse País. Quanto à filiação partidária, 83% de 82 milhões de brasileiros não 

são filiados a partido político, nem a associação comunitária, sendo a rejeição crescente 

conforme a renda e a escolaridade. Quando os números são direcionados aos sindicatos, 82% 

(42,5 milhões de pessoas) não eram filiados a sindicatos ou a qualquer associação 

profissional. 

 Esses dados e outros forçam o autor a se assustar com uma prática cívica democrática 

quase inexistente – e, principalmente, porque somente 10,5% de 82.514.891 de pessoas acima 

de 18 anos assumiram ter vivenciado algum conflito (trabalhista, conjugal, criminal, herança, 

vizinhança, etc.). Assim, ele conclui: “não há cultura cívica no país, apenas natureza. 
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Exuberante, é claro, como convém a um país tropical” (SANTOS, p. 71, 73, 74, 77, 94). 

 Para Carvalho Apud Da Matta e et.al. (1997), a cultura cívica é o senso de dever social 

aliado ao senso de liberdade cívica que resultam nos direitos civis. A ausência de cultura 

cívica compromete ou torna pouco eficaz o exercício dos direitos políticos. Essa ausência, 

segundo o autor, deve-se em boa parte à precariedade do desenvolvimento dos direitos civis, 

base sobre a qual devem se assentar os direitos políticos. A falta de espírito cívico é uma das 

heranças da escravidão, que o autor chama de antítese do espírito de liberdade. Carvalho 

completa ainda dizendo que, 

 
Sem a garantia das leis civis, é ilusória a cidadania civil, é ilusória a esperança do 
fortalecimento da independência pessoal, é ilusória a expectativa do 
desenvolvimento de um forte sentimento de lealdade nacional. (CARVALHO in: DA 
MATTA et. al., 1997, p.105). 
 

  Como foi possível ver, a participação no nível político compreende não só o voto, mas 

a associação a sindicatos, a filiação partidária, e, no Brasil, esse tipo de participação fica um 

tanto a desejar conforme podemos ver em Santos (1992). Essa participação política, porém, 

não está dissociada dos direitos civis. Para Carvalho in Da Matta et. al. (1997), é preciso a 

garantia, primeiro, dos direitos civis sem os quais não há direitos políticos. 

 Outros teóricos, como Sani Apud Bobbio ET al., têm reconhecido também outras 

formas de participação política e menos pacífica, nomeadamente as manifestações de protesto, 

marchas, ocupação de edifício e etc. “Segundo alguns observadores, encontraríamos, aqui, em 

face de uma revitalização da participação política que, abandonados os velhos esquemas, se 

articularia agora em outros canais”. (BOBBIO ET al., 1988, p.888). 

 Já vista a participação no nível conceitual e político, prossigamos, agora, com a 

participação no nível social, em que encontramos o termo que tem sido bastante utilizado na 

literatura vigente e nos documentos, que é a participação social.  

 Analisando a conjuntura política dos anos 1980, Gohn (2007) salienta como essa 

conjuntura construiu outras dimensões para a categoria participação. Aqueles que estavam 

engajados na busca da redemocratização do Estado concentraram o processo na questão dos 

conselhos, priorizando no debate a dicotomia do caráter que deveriam ter, ou seja, as 

discussões eram se os conselhos deveriam ser consultivos, para escutar a população, ou 

deliberativos, com poder de decisão. 

 A temática da participação nos anos 1980, no Brasil, apresentou como eixo central a 

ocupação de espaços físicos para que se fizessem ouvir outras vozes além das dos que 
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estavam no poder, para que se democratizasse a sociedade incluindo a diferença. Com isso, 

firmaram-se “as primeiras experiências de conselhos de gestão da coisa pública em uma 

ampla gama de tipos, que ia dos conselhos comunitários aos conselhos de escola; da saúde às 

câmaras de gestão de setores variados, como transportes, conselhos da condição feminina, do 

negro, etc.”. (GOHN, 2007, p.55). 

 No entanto, Gohn (2007) irá dizer que, no decorrer dos anos 1980, a participação 

tornou-se jargão popular, acabou apropriada pelo discurso de políticos conservadores, perdeu 

sua força como categoria explicativa nos processos sociopolíticos que vinham ocorrendo na 

sociedade civil.  

 A ascensão de alguns grupos de oposição às tradicionais elites políticas brasileiras ao 

poder em várias cidades e ao governo de alguns estados possibilitou, segundo Gohn (2007), 

uma requalificação na temática participação em dimensões que dizem respeito ao 

aprofundamento da democracia. Sendo assim, a participação comunitária e a participação 

popular surgidas na década de 1980 vão dando lugar a duas novas denominações, a 

participação cidadã e a participação social. 

 A participação cidadã tem o seu significado atrelado à universalização dos direitos 

sociais, na ampliação do conceito de cidadania e em uma nova compreensão sobre o papel e o 

caráter do Estado, remetendo à definição das prioridades nas políticas públicas a partir de um 

debate público. (GOHN, 2007, p.57). 

 A participação, enquanto política pública pressupõe que não será apenas a sociedade 

civil a grande dinamizadora dos canais de participação, também o serão as próprias políticas 

públicas. Conforme Gohn (2007), a categoria central da participação cidadã já não são as 

populações marginalizadas, mas a diversidade de interesses e projetos que integram a 

cidadania e disputam com igual legitimidade espaço e atendimento pelo aparelho estatal. 

 Nesse sentido, a participação “passa a ser concebida como intervenção social periódica 

e planejada, ao longo de todo o circuito de formulação e implementação de uma política 

pública, porque toda ênfase passa a ser dada às políticas públicas”.(GOHN, 2007, p.57). 

 Esse tipo de participação cidadã, segundo a autora, foi vivenciado na década de 1990 

por administrações eleitas com o apoio do Partido dos Trabalhadores.  E cita os conselhos 

gestores como o maior exemplo desse tipo de participação. Mas Gohn (2007, p.57) chama a 

atenção para o fato de que, embora atualmente sejam atores que já estiveram presentes nos 

anos 1980 nas políticas dos conselhos, a forma como eles estão articulados, seus objetivos, a 

constituição jurídica, a dinâmica de trabalho, o papel na relação sociedade-estado são 
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totalmente diferentes hoje, pois, atualmente, eles caminham no empoderamento de grupos e 

indivíduos, via capacitação política e organizacional, que leva ao resgate da autoestima e à 

construção da identidade, assim como ao acesso a oportunidades de emprego e geração de 

renda. 

 Lubambo e Coêlho (2006, p.336) apresentam trabalho sobre os resultados do estudo da 

participação em programa implantado na gestão de Jarbas Vasconcelos no estado de 

Pernambuco, em 1999, e fazem importantes questionamentos sobre o empoderamento, 

concluindo que 
las limitaciones que retardam una efectiva implantación de un modelo innovador de 
gestión se conectan, por un lado, com la construcción de niveles más significativos 
de empoderamiento em la sociedad, así como el ajuste del diseño institucional de un 
programa participativo em escala estadual y, por el outro, com aquellos elementos 
críticos que acompañan la implementación de un programa público. 

 

 Os autores acima concluem ainda que, em Pernambuco, a experiência que se deu no 

programa implantado ocorreu com limitações a mecanismos de tomadas de decisão, aumento 

fracassado de monitoramento e controle, além de não haver intenção de promover o controle 

social com responsabilidade. Esses fatores estão vinculados a uma mudança institucional mais 

ampla que só terá sustentabilidade se for acompanhada por mudanças da capacidade política 

dos atores envolvidos. Esse tipo de mudança implica transformações a longo prazo tanto nas 

instituições formais como nas práticas sociais, segundo os autores. 

 Para Tatagiba (2002), esperava-se que a participação cidadã nos espaços institucionais 

permitisse reverter o padrão de planejamento e execução das políticas públicas no Brasil, de 

modo que a participação provocasse um tensionamento nas agências estatais, tornando-as 

mais transparentes, mais responsáveis e suscetíveis ao controle da sociedade, mas não foi bem 

assim. 

 Já a participação social “não representa um sujeito social específico, mas se constrói 

como um modelo de relação geral/ideal na relação sociedade/Estado”. (GOHN, 2007, p.58). 

Para Gohn (2007), fazem parte da participação social as categorias mobilização, 

pertencimento, solidariedade e trabalho voluntário. 

 Para Jacobi (s/d), a participação está em estreita vinculação com o processo de 

descentralização, podendo ser um mecanismo essencial para a democratização do poder 

público e um espaço vital para o fortalecimento de uma cidadania ativa e para o processo de 

democratização da ação do Estado e das suas práticas institucionalizadoras. 

 O desafio de Jacobi (s/d), expresso em artigo, é analisar os impactos de práticas 
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participativas que apontam a manifestação do coletivo para uma qualidade de cidadania que 

institui o cidadão como criador de direitos para abrir novos espaços de participação socio-

política. Para o autor, a participação social se caracteriza como um importante instrumento de 

fortalecimento da sociedade civil, na redefinição sobre o público e o privado, dentro da 

perspectiva de redistribuir o poder em favor dos sujeitos sociais que geralmente não têm 

acesso a ele. 

 Já para Gutierrez (2004, p.8), a participação social é o comprometimento direto de 

pessoas e grupos populares organizados na tomada de decisões referentes ao seu interesse 

direto, ou, ainda, a participação na própria gestão dos processos que apreende também o 

pagamento de impostos e os serviços individuais compulsórios às Forças Armadas e ao Poder 

Judiciário. 

 Gonh (2007) e Jacobi (s/d) entendem que a participação social se refere aos direitos 

sociais, à proteção social e à democratização das instituições, principalmente do poder 

público. A participação social teria papel relevante em relação à democratização da gestão, da 

execução das políticas sociais, para o fortalecimento de uma cidadania e a redefinição sobre o 

público e o privado. Essa participação foi consolidada, segundo Gohn (2007), através dos 

diversos formatos de conselhos e dos diferentes mecanismos de parceria colocados em prática 

nas políticas sociais. Isso significa que os conselhos são os legitimadores dessa participação 

social. 

 No entanto, Tatagiba (2002) apresenta estudo de conselhos gestores e de 

democratização das políticas públicas no Brasil de modo a compreender até onde se pode 

falar em constituição de novas tendências na produção das políticas públicas como resultados 

de encontros de participação, seja ela cidadã, popular ou social, como agora tem se 

denominado. 

 Para Tatagiba (2002), a institucionalização da participação popular nas políticas 

públicas foi um grande avanço, uma conquista importante dos setores democráticos, mas os 

desafios apresentados pela autora são muitos, desde a natureza e a composição até a gestão 

dos fundos, a inserção institucional, a recusa do Estado em partilhar o poder, entre outros. 

Segundo a autora, apesar de os desafios serem muitos, grande tem sido a criatividade na busca 

de soluções. Para ela, só o “tempo será capaz de dizer se esses esforços serão suficientes, ou 

se os constrangimentos e as limitações atuais inviabilizarão os conselhos como um dos 

campos de luta dos setores progressistas pela ampliação e aprofundamento da democracia no 

Brasil.” (TATAGIBA, 2002, p.100). 
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 A participação social no campo das políticas sociais tem sido discutida por inúmeros 

teóricos com bastante intensidade. De um modo geral, o processo de participação da 

sociedade no âmbito das políticas sociais, no que se refere à formulação, à implementação e 

ao controle das políticas sociais, inclui as características, as potencialidades e as tensões. 

 Reconhecendo a participação social como um dos elementos principais na organização 

das políticas públicas, a Constituição de 1988 passa a valorizar a participação social não 

apenas quanto ao controle do Estado, mas também no processo de decisão das políticas 

sociais e na sua implementação, em caráter complementar à ação estatal. 

 A exposição a respeito da participação, seja ela concebida no nível conceitual, seja no 

nível político ou no social, nos trouxe importantes discussões sobre essa categoria à medida 

que nos apresentou, de forma preliminar, a questão dos conselhos vinculada ao tipo de 

participação desejada.  

 Trataremos, nos parágrafos seguintes, de delimitar a nossa explanação da participação 

ao nível da escola, quais discussões têm sido feitas, principalmente, a partir de autores como 

Gohn (1994), Barroso (1996), Gutierrez e Catani (1998), Lima (2001), Gutierrez (2004), entre 

outros. 

 

1.4 A participação no campo educacional 

 

 Apesar de termos visto os diversos conceitos sobre a participação a partir da 

perspectiva sociológica e política, seu conceito é bastante complexo. Cabe, agora, 

compreendê-la na perspectiva pedagógica o que não será tão simples também. 

 Iniciaremos nossas discussões a partir da premissa de que a participação encontra-se 

também presente na discussão a respeito das formas de administrar. E como as teorias da 

administração pública e a administração da educação no Brasil possuem uma trajetória 

convergente (SANDER, 2007), cabe, então, fazer uma pequena digressão sobre a participação 

dentro da administração. 

 A partir de 1968, como pontuam Gutierrez e Catani (1998), as discussões sobre a 

participação nas formas de administrar colocaram o padrão de relacionamento autocrático, 

hierárquico e formalista do taylorismo em xeque. Mas, para Lima (2001), o taylorismo, 

aparentemente desacreditado em alguns momentos, ressurge com renovada força enquanto 

solução nova para alcançar os velhos propósitos de controle centralizado. Veremos essa 

discussão mais adiante. 
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 Dentro da área de administrar, Oliveira et al. (s/d) refletem acerca da participação, 

buscando interpretá-la a partir de dois modelos, o instrumental e o político, originários de 

estudos na área de Recursos Humanos. Em seguida, os autores analisam a participação através 

das teorias organizacionais (Clássica, Relações Humanas, Teoria dos Sistemas e Teoria 

Contingencial) de modo a buscar aproximações entre elas. É interessante assinalar esses 

estudos aqui para percebermos que a participação é uma categoria debatida em quase todos os 

campos do conhecimento. 

 De um modo resumido, a participação instrumental, dentro da Gestão de Recursos 

Humanos (GRH), pressupõe maior controle e menor conflito; já a participação política, 

referenciada pelo modelo político de GRH, é constituída pela admissão do conflito enquanto 

elemento base para a negociação e por um menor nível de controle. 

 No que tange à participação na Teoria Clássica da Administração, na Teoria das 

Relações Clássicas, na Teoria dos Sistemas e na Teoria Contingencial, apesar de alguns 

teóricos evidenciarem diferenças, a crítica que se faz sobre elas é a de que não possuem 

diferença alguma, pois a perspectiva de participação/cooperação proposta não altera a 

perspectiva de controle já presente nas outras escolas. A participação tem foco no controle, e a 

maior responsabilidade é do líder que deve fazer com que os indivíduos tenham o propósito 

organizacional como um mecanismo de fonte de satisfação pessoal. (OLIVEIRA et. al., s/d, 

p.5). 

 Nesse contexto, a participação possui foco instrumental de maximização do resultado 

econômico, incluindo o elemento que parte do pressuposto de que eficiência social gera 

eficiência econômica; desse modo, os gerentes buscam maior eficiência social para atingir 

maior produtividade, e a premissa de que os indivíduos são agentes condicionáveis e 

previsíveis. 

 Oliveira et. al. (s/d) concluem que ambas, a participação instrumental e a política, 

existem nas Teorias da Administração. Evidenciam que a participação instrumental ainda é a 

predominante, mas que é possível uma interação desta com a participação política, de modo 

que se busquem resultados eficientes e eficazes para a organização e que esses resultados 

possam ser alcançados a partir de uma experiência participativa com perspectiva política, 

mais democratizadora. 

 Para Lima (2001, p. 118 e 119), isso é a prova viva do pensamento tayloriano que 

sobrevive ao taylorismo, pois se inscreve num quadro ideológico mais largado do capitalismo 

liberal e das concepções elitistas da democracia. “A eficácia constitui uma obsessão moderna 
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do tipo tayloriano.” Isso significa, segundo o autor, que o taylorismo existe e é 

constantemente ressignificado. Dentro dessa realidade, o autor tece críticas ainda mais 

contundentes quando diz que se operam uma recontextualização e uma reconceitualização de 

termos como autonomia, descentralização e participação, sendo hoje despojados de sentido 

político. 

 Ora, também não acreditamos numa participação democrática nas organizações cujo 

fim é a produtividade e em que, para alcançá-la, é preciso a racionalidade dos meios. Como 

afirmara Castoriadis (2006, p.200),  

 
o capitalismo burocrático, que rege as empresas e o conjunto da vida social, assim 
como a evolução global de nossa cultura, aquilo que chamo o imaginário social 
instituído, tendem a destruir os lugares tradicionais de socialização e de associação 
ou a fazer deles cascas vazias. As estruturas burocráticas destroem as solidariedades. 
(...) a instauração de uma verdadeira democracia exige muito de todo o mundo. 

    

 Tanto é que a participação instrumental foi vista como a mais predominante nas 

Teorias da Administração, ou seja, se há um discurso de participação democrática nas 

organizações, é puramente casca vazia. É certo que aqui não queremos dizer que não somos a 

favor da participação e que de fato as pessoas têm que ser levadas a participar, mas a 

participação só é participação se participar for tomada de decisões efetivas que afetam a vida 

das pessoas. (CASTORIADIS, 2006). 

 É possível dizer que, hoje, há um largo consenso quanto à necessidade de introduzir 

formas de gestão participativa nas organizações, e as motivações para isso são muitas. 

Segundo Barroso (1996), ao longo dos últimos 70 anos, a participação dos trabalhadores na 

gestão foi sendo sucessivamente reivindicada:  

 
por razões psicossociais (como forma de motivar os trabalhadores); por razões 
políticas (como forma de democratizar o governo das empresas); por razões sociais 
(como forma de conciliar a liberdade individual com a necessária integração social); 
e, finalmente, por razões “gestionárias” (como forma de melhorar a qualidade do 
trabalho, de ajustar a organização à tuburlência exterior, e resolver a complexidade 
dos problemas organizacionais). (BARROSO, 1996, p. 11).  

 

 Antes de iniciarmos nossa investigação a respeito da participação no campo 

educacional, vale a pena, ainda, ressaltar uma linha de pensamento baseada numa análise 

empobrecida e mecânica do marxismo, em que a participação é tida como uma sequência de 

tipos definidos e evolutivos dentro do processo mais amplo dos conflitos no campo da 

produção que, iniciando-se nas lutas sindicais, passaria pelas comissões de fábrica, pelos 
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conselhos, pela co-gestão, chegando até a autogestão generalizada. No entanto, a realidade 

não foi assim tão linear e previsível. (GUTIERREZ e CATANI, 1998, p.60). 

 A participação na gestão das organizações educativas constitui hoje um dos temas 

mais presentes na agenda das reformas da administração escolar, nos mais diversos países.  

Entretanto, o aparente consenso sobre a necessidade de “aumentar a participação” esconde 

divergências profundas quanto às razões políticas e administrativas de tal fato, bem como 

quanto à distribuição de poderes entre os diferentes “atores” e “parceiros” educativos: 

professores e outros trabalhadores não docentes, alunos, pais, comunidade local, etc. Assim, 

sob o conceito amplo de “participação”, misturam-se medidas de natureza e alcance 

diferentes, cujos efeitos sobre as estruturas de gestão, modos de organização e resultados da 

escola podem ser muitas vezes contraditórios. (BARROSO, 1996, p.5). 

 Barroso (1996) coloca que as principais medidas tomadas para a participação na escola 

concentram-se na descentralização da administração da educação, na devolução de poderes e 

competências aos órgãos de gestão das próprias escolas e no desenvolvimento de uma gestão 

participativa nas escolas. Acontece que, para alguns autores, isso não passa de mera retórica 

liberalizadora, necessária para preservar, sob a aparência de um processo de 

devolução/participação, o controle, por parte do Estado e de sua Administração Central, do 

funcionamento do sistema e a garantia da adequação dos resultados aos seus objetivos. 

(BARROSO, 1996, p.6). 

 Os movimentos de participação na gestão da escola pública foram e continuam sendo 

ações políticas, segundo Bastos (2005), organizadas pelos sindicatos de profissionais da 

educação, pelos partidos de esquerda e pela população que usufrui a escola pública. Tendo 

sido institucionalizada parcialmente como princípio constitucional, e não tendo sido definidos 

os mecanismos participatórios, a gestão democrática no ensino público proporcionou uma 

brecha para futuras lutas e movimentos dos profissionais da educação. (GOHN, 1997). 

 Bastos (2005) faz menção ao fato de que os movimentos pela gestão democrática não 

surgiram isolados, mas no interior de ações pela melhoria das condições de trabalho, e por 

melhores salários dos professores e funcionários públicos. O grande mentor de todas essas 

mudanças foram os conselhos populares, segundo ele. Os conselhos populares surgidos nos 

anos 1980 foram propostas dos setores de esquerda ou de oposição ao regime militar e tinham 

como núcleo central a questão da participação popular. (GOHN, 2007). 

 A relação entre escola e democracia ganhou força, principalmente, no processo de 

formulação e implementação de políticas educacionais posteriores ao regime militar, quando 
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emergiu também a preocupação cada vez maior com o que se convencionou chamar de 

qualidade da escola pública. (GHANEM, 2004). 

 Os governos de oposição, particularmente os de esquerda, valorizaram o discurso 

particionista associado às políticas de democratização da gestão, argumentos utilizados 

inclusive para distingui-los dos adversários políticos, como também a proposta da 

competência técnica.  
Gradualmente, sob a nova ordem constitucional, os governos, inclusive o federal, 
passaram a atribuir à participação uma qualidade positiva intrínseca. Resignados 
com a falência dos mecanismos administrativos, nela depositaram esperanças de 
solução para aumentar a eficiência dos serviços escolares: controlar o exercício das 
atribuições dos servidores, controlar os recursos financeiros da unidade escolar e, de 
alguma maneira, controlar socialmente os resultados produzidos pelos serviços 
escolares. (GHANEM, 2004, p.159). 
 

 Apreende-se que o discurso particionista tornou-se predominante a partir dos anos 

1980, passando a ser campo obrigatório a constar nas propostas de política educacional. 

Ninguém hoje ousa mencionar ser contrário à participação ou à democracia, aliás, todos 

defendem a participação e a democracia. 

 Como resultado dessas discussões, a partir do final da década de 1980, tornou-se 

comum encontrar diretrizes políticas educacionais definidas por expressões como 

democratização do acesso e democratização da gestão. Empreenderam-se ações para 

concretizar tanto a democratização da gestão quanto a democratização do acesso. A diretriz da 

democratização da gestão teve legislação pertinente elaborada e aprovada para regulamentar 

organismos colegiados de gestão nas unidades escolares, assim como procedimentos de 

escolha de diretores dessas unidades a partir de processos eleitorais. (GHANEM, 2004). 

 Assim, Gutierrez e Catani (1998) concordam que a participação na administração da 

escola, pelo menos teoricamente, está garantida por meio do funcionamento do Conselho de 

Escola, mas advertem que, embora compartilhe pontos em comum tanto no que diz respeito à 

natureza conceitual da participação como na experiência prática da gestão participativa, a 

escola apresenta uma peculiaridade que em si não é original nem única, mas assume uma 

dimensão muito maior do que a grande maioria das propostas de gestão participativa e 

autogestão que podem ser observadas, ou seja, a especificidade da escola pública tem que ser 

considerada, isso porque, para os autores, a escola pública brasileira lida com o Brasil real, o 

Brasil da miséria, da pobreza em todos os seus sentidos, de uma forma muito mais direta e 

urgente que a universidade ou a empresa, por exemplo. 

 A gestão participativa nas escolas, conforme Barroso (1996) seguiu o mesmo 

movimento de inclusão da participação na gestão das organizações públicas, privadas, 
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industriais ou de serviços. Para além da definição de gestão participativa proposta pelas 

teorias das organizações e da administração, os estudos realizados no domínio das escolas 

eficazes contribuíram para ampliar o conceito de gestão participativa nas escolas. Estudos 

realizados nos finais da década de 1970, em Portugal, mostraram a importância de fatores 

organizacionais no rendimento escolar dos alunos, em particular, relacionados com sua 

gestão. 

 Dessa forma, Barroso (1996, p.11) entende por gestão participativa uma gestão que 

deve promover a participação dos professores na planificação das atividades, o trabalho em 

equipe, formas de gestão colegiada, e uma cultura do reforço mútuo na resolução de 

problemas e no desenvolvimento profissional. 

 Aliado ao papel dos diversos atores que fazem a escola pública, como pais, 

professores, alunos, trabalhadores não docentes, representantes da autarquia e da comunidade 

local, Barroso propõe que a gestão participativa não se resuma a uma mera técnica gestionária 

de motivação dos trabalhadores e de rentabilização do seu trabalho, mas que ela esteja 

intimamente ligada ao desenvolvimento de uma cultura de participação na própria escola, e 

entendendo por cultura de participação o reconhecimento, por todos os membros da 

organização e pelos seus dirigentes, da participação como um valor essencial que deve 

orientar todas as suas práticas. (BARROSO, 1996, p.18). 

 As medidas de democratização da gestão escolar, concebidas e implementadas por 

setores governamentais, orientaram suas políticas por diretrizes que, de uma maneira ou de 

outra, contemplavam tanto a perspectiva da execução eficiente do modelo de escola 

transmissora do saber quanto a proposta de estabelecer mecanismos institucionais de 

participação. 

 Ghanem (2004) apresenta várias visões de participação na escola. Alguns estudos 

ressaltam, segundo o autor, que os pais não participam na gestão da escola porque não há 

iniciativas por parte do Estado, dos partidos e dos sindicatos de proporcionar espaços 

efetivamente abertos para o exercício de sua participação. Outros autores evidenciados em 

Ghanem demonstram que, apesar dos diversos esforços implantados com o objetivo de 

participação na gestão da escola, esse objetivo ainda está longe de ser alcançado, isso porque 

a maioria que se dedica a estudos sobre a democratização da gestão escolar pressupõe uma 

natural tendência à participação de pais e alunos que se concretizaria se lhes fosse oferecido, 

mediante mecanismos organizacionais, espaço nas escolas. 
 
A participação, entretanto, longe de ser uma realidade reprimida à espera de 
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liberação, seria um alvo a ser atingido mediante um caminho nem sempre fácil. 
Silva recorda que uma educação para a submissão e não-participação tem agido por 
longos anos no Brasil, criando identidades passivas e sem iniciativa, matando quase 
que por completo a criatividade humana, que sempre afloraria na presença de 
condições desencadeadoras. (GHANEM, 2004, p.165). 
 

 O que se evidenciou a respeito das políticas direcionadas à democratização da gestão 

escolar, segundo Ghanem (2004), levando em consideração os cerca de vinte anos de 

propostas e práticas no Brasil, é que algumas dessas iniciativas estiveram mais voltadas para 

as unidades escolares e, com raras exceções para práticas se referindo ao conjunto de uma ou 

mais redes escolares. Quando apresentam maior abrangência, são de fato políticas de 

desconcentração ou de descentralização administrativa.  

 Outra característica apontada pelo autor é a de que as políticas democratizadoras 

orientaram a abertura das unidades escolares para as demandas da população usuária dos 

serviços educacionais. Embora essa prática favoreça uma revisão e adequação das práticas 

educacionais, nada comprova que essas políticas tenham induzido a alteração, por exemplo, 

dos modelos pedagógicos ou, ao menos, dos níveis de rendimento dos alunos. 

 Para Gahnen (2004), as políticas de democratização da gestão se pautaram pelo 

favorecimento de uma nova relação com a coisa pública e de melhorias em certos aspectos do 

funcionamento dos serviços escolares. Possibilitaram também apresentar um domínio que, 

embora situado nos serviços públicos, está controlado historicamente como um monopólio 

das autoridades, dos professores ou de outros servidores que trabalham nas escolas. O grande 

desafio consiste em elaborar modelos apropriados “para que o necessário controle da coisa 

pública e o envolvimento popular na orientação dada aos serviços escolares não terminem por 

substituir técnicos e docentes em suas funções, onerando-se a população com um 

sobretrabalho de gestão escolar”. (GHANEM, 2004, p.168). 

 Apesar de Ghanem (2004) evidenciar que os estudos a respeito das políticas de gestão 

democrática não fazem relação entre sua implantação e mudanças na prática pedagógica e no 

rendimento dos alunos, alguns autores como Bastos (2005), defende que a gestão democrática 

da escola pública não tem a virtualidade de transformá-la numa escola de qualidade, mas de 

contribuir para a consciência democrática e a participação popular no seu interior, ou seja, tem 

o mérito de implantar uma nova cultura na escola, o que também defende Barroso (1996). 

“Enquanto a democracia não chegar ao trabalho de sala de aula, a escola não pode ser 

democrática”. (BASTOS, 2005, p.25). O conceito de gestão democrática, para Bastos, é o de 

reestabelecimento do controle da sociedade civil sobre a educação e a escola pública. 

 Gutierrez e Catani (1998) ilustram as enormes dificuldades para a prática da 
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participação no âmbito de uma cultura autoritária e contraditória no interior de organizações 

fragilizadas em termos de recursos e compostas de membros profundamente díspares, como é 

o caso da escola pública brasileira. Ainda assim, o diálogo com os atores envolvidos na gestão 

democrática da escola pública é fundamental e enriquecedor para todos e em todos os sentidos 

possíveis, segundo os autores.  

 Pelo menos no que tange às unidades escolares, Ghanem (2004) entende que houve 

um notável caminho percorrido na constituição de meios institucionais para colocar a 

educação escolar em discussão e se formarem disputas em torno de suas orientações. O que 

leva os meios de participação disponíveis a se tornarem subutilizados e esvaziados é a 

ausência dessas disputas, segundo o autor. 

 Para Barroso (1996), a introdução de modalidades participativas pressupõe uma 

alteração das relações de poder na organização. No caso da escola, essa mudança não passa só 

pelos jogos de poder dos diferentes atores considerados, mas também pelos diferentes grupos 

e coligações que materializam a convergência dos interesses específicos dos professores, dos 

trabalhadores não docentes, dos alunos e dos pais. 

 Gutierrez e Catani (1998) atentam para o fato de que a vontade de poder quantificar os 

graus de participação, aliada à inexistência de um critério consensual que a defina, leva o 

pesquisador a se deparar com duas questões que dificultam qualquer análise: primeiro, a de 

que é muito difícil dar conta da consciência individual do ator chamado a participar; segundo, 

a da associação do grau de participação ao número de pessoas consultadas de modo a induzir 

que muitos indivíduos interferindo nas decisões signifique um sistema bastante participativo. 

 Gutierrez (2004, p.8) compreende a participação como a forma através da qual todas 

as pessoas atingidas por medidas sociais, políticas e administrativas são previamente 

informadas a respeito e têm a possibilidade de manifestar-se no interior do processo decisório. 

No intuito de apontar alguns dos limites das práticas comuns de participação que se 

evidenciam no campo educacional, o autor nos propõe avançarmos nas questões da 

participação a partir das contribuições de Habermas, Kholberg e Bion no sentido de ampliar 

até que ponto a ideia de participação pode estar envolvida com a sociabilidade, a política e a 

própria subjetividade das pessoas. 

 No contexto educacional, Gutierrez (2004, p.14) chama a atenção para a questão de 

levarmos em conta a subordinação e a integração de outras dimensões específicas da educação 

para podermos perceber a participação. “Olhar a educação a partir de uma ótica apenas 

participativa é, no mínimo, limitado e parcial”. Também destaca que a concepção da 
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participação enquanto subordinada e integrada ao projeto pedagógico é diferente da 

concepção em relação ao âmbito da gestão escolar ou universitária. 

 A participação, dentro do projeto pedagógico, pode ser vista de duas formas, segundo 

Gutierrez (2004): enquanto prática pedagógica ou como conteúdo de uma disciplina e/ou 

atividade. No primeiro caso, consiste em ajudar a desenvolver habilidades específicas, como a 

capacidade de verbalização e diálogo, a alteridade, assim como em incentivar o 

desenvolvimento do educando, o gosto pela cooperação e a percepção das características e 

dos limites das interações voltadas muitas vezes para a competição. No segundo caso, pensar 

a participação enquanto conteúdo requer que não se desvie do seu objetivo mais amplo que é 

a formação de uma pessoa autônoma e consciente. Enfatiza ainda que 
A participação, e suas diferentes manifestações na realidade concreta, enquanto 
conteúdo de disciplina e/ou atividade, estão sujeitas a uma possibilidade de 
manipulação em função de interesses políticos, de grupos, ou até mesmo pessoais 
que exige uma atenção redobrada e uma análise conjuntural, para poder determinar a 
sua verdadeira natureza e os objetivos não declarados da sua presença. 
(GUTIERREZ, 2004, p.17). 

  

 A ênfase de Gutierrez (2004) é na participação no nível do projeto pedagógico da 

escola. A concepção de participação no âmbito da gestão escolar, segundo o autor, tem se 

dado mais pelo mau uso da participação, como evidenciam os cinco exemplos que parecem 

ser mais a regra do que a exceção, ou seja, não há uma relação prévia e direta entre a 

participação e a ética, ou a eficiência. Decisões corretas e eficientes podem surgir de 

procedimentos burocráticos, centralizados ou autoritários, assim como propostas antiéticas ou 

absurdas podem ser legitimadas por amplos processos participativos. (GUTIERREZ, 2004, 

p.12 e 13). 

 Já Lima (2001) entende a participação como uma referência para um projeto político 

democrático e não enquanto técnica de gestão e nem domínio das tecnologias pedagógicas. O 

autor rejeita a concepção imanentista de participação: “por isso se rejeita uma concepção 

imanentista de participação, admitindo-se a não participação, e se orienta o seu estudo na 

perspectiva de um fenômeno social e político que, enquanto tal, e dadas as suas repercussões 

em termos de poder, não é um pressuposto, ou um dado mais ou menos omnipresente.” 

(grifos nossos). (LIMA, 2001, p.71). 

 Lima (2001) chama a atenção para os estudos sobre a participação na escola. Na 

verdade, já há uma participação na escola na medida em que determinadas atividades são 

imprescindíveis para que se possa falar de escola e de processo de ensino-aprendizagem. Para 

o autor, essa participação se refere à participação imposta na medida em que ela é 



70 
indispensável em termos de funcionamento, e essa participação deve ser claramente 

diferenciada da participação na decisão, no governo, na organização e na administração da 

escola. 

 Em Portugal, a participação, segundo Lima (2001), surgiu na Revolução do 25 de abril 

de 1974 e, mais tarde, foi organizada pelos atores envolvidos e por organizações políticas e 

sociais com capacidade de adentrar o universo escolar por moldes jurídicos e por 

regulamentação formal. Dessa forma, a participação consagrada é a consagração da 

participação como direito e como instrumento de realização da democracia. 

 A participação na escola transitou do domínio da reivindicação para o da consagração 

e deste para o da regulamentação. É o que Lima (2001) vai classificar como a participação 

decretada. Quando a participação dos professores e alunos na organização e na administração 

dos estabelecimentos de ensino associa-se a uma tradição de luta e de oposição ao regime 

autoritário anterior, configura-se o que o autor chama de participação conquistada. 

 Para Lima (2001), a participação, enquanto instrumento privilegiado de realização da 

democracia representa uma forma de limitar certos tipos de poder e de superar certas formas 

de governo. Após ser consagrada como direito e como instrumento de realização da 

democracia, a participação na educação e na escola assume contornos normativos. 

 Quando a participação adquire um caráter normativo, Lima mostra-se preocupado, 

pois isso torna possível a não participação e, para o autor, a passividade e a não participação 

representam uma ruptura preocupante. 

 Lima (2001) propõe o estudo da participação praticada na escola, isto é, os critérios 

que ele sugere permitem estudar e qualificar a participação praticada pelos atores na 

organização. Para o autor, o estudo da participação praticada é indispensável do ponto de vista 

sociológico, assim como é indispensável o tratamento da participação enquanto fenômeno 

globalmente passível de caracterização, sem distinção de categorias e de grupos de atores. 

 Lima (2001) classifica a participação praticada segundo quatro critérios. 

Primeiramente em democraticidade como forma de limitar certos tipos de poder e de superar 

certas formas de governo. Nesta encontra-se a participação direta, que é a participação que 

dispensa a representação, ou seja, cada indivíduo, dentro dos critérios estabelecidos, atua 

diretamente no processo de tomada de decisões. A participação indireta é a participação 

mediatizada, realizada por intermédio de representantes destinados para tal feito. 

 A regulamentação, recurso para que os atores possam reivindicar formas de 

intervenção, é o segundo critério apontado pelo autor da participação praticada. Nesse caso, a 
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participação é organizada de tal forma que precisa de regulamentação. Nela, encontra-se a 

participação formal que é de certa forma a participação decretada; ela está sujeita a um 

conjunto de regras formais-legais estruturadas num documento, seja regimento, estatuto, etc. 

A participação não formal é a intervenção dos próprios atores na produção das próprias 

regras organizacionais. A participação informal é a participação em que os atores se 

orientam por oposição a certas regras estabelecidas, fazem a participação fazendo, sem que 

para tanto tenham que recorrer a regras estabelecidas ou que expor antes ou depois o que 

fazem. 

 O terceiro critério é o do envolvimento, que segundo Lima (2001), são atitudes e 

empenho dos atores nas suas possibilidades de participação. Nela, encontra-se a participação 

ativa que se caracteriza por atitudes e comportamentos de elevado envolvimento na 

organização, seja em nível individual ou coletivo. A participação reservada consiste numa 

participação menos voluntária, através da qual se aguarda para tomar uma posição mais 

definitiva. A participação passiva é a que se caracteriza por atitudes e comportamentos de 

desinteresse e de alheamento, é a indicadora da crise de participação, segundo Lima (2001). 

Geralmente, ela apresenta-se no absentismo geral, na falta de comparência a certas reuniões, 

nas dificuldades de eleição de representantes, na falta de informação, entre outros. 

 O quarto e último critério apontado por Lima (2001) é a orientação, quando a 

participação é orientada, de acordo com os diferentes objetivos, aos superiores e aos 

subordinados. Aqui se encontram, a participação convergente, que é uma participação 

orientada para o consenso no sentido de realizar os objetivos formais da organização, E a 

participação divergente, que é uma forma de contestar ou de boicotar. 

 Lima (2001) alerta, no entanto, que os critérios apresentados por ele não podem ser 

valorizados ou legitimados tomando por base critérios nominativos ou outros, sem exame da 

situação de participação, mesmo de um ponto de vista político. O caráter e o conteúdo das 

participações em face dos pontos de vista dos atores legitimarão os diferentes sentidos que 

podem ser conferidos à participação. 

 De qualquer forma, Gutierrez (2004) coloca que a luta pela participação, num sentido 

mais amplo, é uma luta eterna, uma vez que é sempre possível estender, aprofundar e 

aperfeiçoar as formas participativas. 

 Como pudemos apreender, os conceitos de participação são muitos e, quando se trata 

especificamente do conceito nas instituições educacionais, vários são os teóricos que 

contribuíram e contribuem para a sua definição.  



72 
 A participação na escola em que acreditamos é a participação que envolva o poder e o 

direito de escolha, não escolha de representantes, em que as pessoas não sejam só partes, mas 

tomem parte, tenham responsabilidades nas decisões e as retomem caso percebam que não 

foram justas, em que essa participação proporcione o amor à coletividade e ao bem público. 

 Quando Castoriadis (2002) afirmou ser o objetivo da política a liberdade, entendida 

por ele como autonomia, e que a primeira condição para ser livre é a possibilidade efetiva de 

participação na formação da lei, quis dizer que essa participação só é possível se a liberdade 

for igualmente possível para todos, não na letra da lei, mas na efetividade social. 

 Para Castoriadis (2002), não há oposição entre igualdade e liberdade, as duas noções 

implicam-se reciprocamente. A igualdade de possibilidade de participação exige a concessão 

efetiva a todos das condições de todo tipo dessa participação. A liberdade sob a lei significa 

participação na posição da lei. Logo, a autonomia é liberdade, segundo Castoriadis. 

 As principais medidas tomadas para a participação nas escolas envolvem diversos 

pressupostos teóricos. A gestão centrada na escola com o reforço da autonomia e a abertura à 

participação dos representantes dos pais e da comunidade, no intuito de devolver poderes e 

competências às próprias escolas, tem sido evidenciada nas propostas. Essas propostas elegem 

o conselho escolar como possibilidade. Serão os conselhos escolares mecanismos possíveis de 

possibilitar a concessão efetiva de participação a todos e de uma autonomia proposta, 

conforme Castoriadis (2002)? 

  O capítulo 2 tratará dos conselhos desde suas origens na humanidade até suas 

implicações como modelo de democracia nas escolas públicas. 

 Sendo assim, trataremos a seguir de apresentar como metodologicamente demos conta 

das significações imaginárias sociais do conselho escolar. 

 

1.5 Compreensão teórico-metodológica da pesquisa e os procedimentos metodológicos 

 

 Esta pesquisa baseou-se na realização de uma abordagem macro e microssocial. Por 

macrossocial, entendemos uma dimensão temporal e institucional que nos permite uma 

compreensão da totalidade do objeto estudado. A dimensão macro foi apreendida através do 

estudo histórico e cultural da sociedade brasileira, das legislações, da literatura acadêmica e 

dos jornais. Por microssocial, entendemos uma abordagem baseada em informações, 

interações institucionais e pessoais, que foram apreendidas através do livro de atas do CISE, 

das atas da Câmara dos Vereadores e das entrevistas com os sujeitos. 
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 Desse modo, para buscar as significações imaginárias sociais do conselho escolar, é 

construído um corpus. Esse corpus “é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem 

submetidos aos procedimentos analíticos.” (BARDIN, 2002, p.96 e 97). Ao mesmo tempo, 

buscam-se as condições de produção do discurso/formação discursiva das narrativas em 

jornais, leis, regimentos, estatutos, livro de atas, entrevistas e outras fontes de referências. 

 Para a análise, foram úteis as noções apontadas por Orlandi (1994): inter e 

intradiscurso. A noção de interdiscurso implica considerar que a identidade de um discurso se 

constrói sobre outros discursos, de modo que não existe discurso puro, ele sempre se 

relaciona, mediante embate ou adesão, com outros discursos. Já a noção de intradiscurso 

pressupõe a visão de mundo que o discurso defende e que pode ser descrita a partir dos 

percursos semânticos encontrados nos textos que materializam o discurso dado. 

 Também foi utilizada a análise de conteúdo, a qual, segundo Bardin (2002,p. 42), 

significa 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

 Entretanto, não foi nossa intenção utilizar marcadores quantitativos, a proposta foi a de 

apreender o tema enquanto unidade de registro, em busca do significado e do sentido das 

afirmações explicitadas e valendo-nos do referencial teórico. 

 Para apreender o discurso do conselho escolar, o corpus foi lido diversas vezes e dele 

foram extraídas sequências discursivas que apontaram as significações imaginárias sociais 

presentes no conselho escolar e, finalmente, essas significações foram contrapostas às 

condições de produção detectadas. 

 No corpus, procurou-se manter todas as menções ao conselho escolar e, para detectar o 

discurso em análise, foram utilizadas palavras-pivôs como democracia, participação e verbos 

performativos. Os verbos performativos não descrevem, não relatam nem constatam, servem 

para obter algo do destinatário.  

 Utilizamos-nos de pesquisa documental a partir de documentos como a Lei Orgânica 

do Município (LOM), o Estatuto do Magistério, o Livro de Atas da Câmara dos Vereadores, o 

Regimento do Conselho de Integração Sócio-educativo (CISE), o Livro de Atas do CISE de 

três escolas públicas municipais da rede de ensino e matérias do jornal Diário de Pernambuco 

entre 1981 e 1997. 

 Oliveira (2007, p.69) entende por pesquisa documental aquela que é caracterizada 
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“pela busca de informações em documentos que não receberam nenhum tratamento científico, 

como relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre 

outras matérias de divulgação.” 

 Outra justificativa para o uso de documentos em pesquisa é a de que permite 

acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social. A análise documental favorece a 

observação do processo de desenvolvimento ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, 

conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros. (CELLARD, 2008). 

 A dimensão histórica, social e temporal será apreendida através das fontes do jornal 

Diário de Pernambuco, assim como as entrevistas com os sujeitos que representam o 

momento passado de vivência do conselho escolar.  

 Para as fontes dos jornais, a coleta utilizada foi de busca no acervo digital do jornal 

através do site www.diariodepernambuco.com.br, a partir de um conjunto de palavras-chave 

digitadas e visualizadas em cada 10 links. Cinco páginas foram consultadas, totalizando uns 

50 links. O procedimento foi o seguinte: o primeiro conjunto de palavras-chave foi educação, 

gestão democrática, Jaboatão, 1990. Foram visualizados 10 links disponíveis. O segundo 

foi conselho escolar e também foram visualizados 10 links. O terceiro conjunto de palavras-

chave foi conselho escolar, Jaboatão, 1990. A coleta de dados dos jornais teve início em 13 

de abril de 2011 e terminou em 10 de junho de 2011. Essas matérias foram impressas e 

agrupadas por cronologia histórica. 

 Organizamos as matérias dos jornais cronologicamente, de forma crescente. Em 

seguida elaboramos uma tabela com cinco colunas: dia, mês e ano, seção do jornal, matéria 

anunciada, na primeira coluna; sujeito que fala, na segunda coluna; conteúdo, na terceira 

coluna; categorias-chave, na quarta coluna; e categorias semânticas, na quinta coluna, de 

forma que pudéssemos ter uma visão das matérias, dos principais assuntos, da época e dos 

sujeitos. Elaboramos uma tabela da seguinte forma: 

 

DIA, MÊS E 
ANO/SEÇÃO DO 

JORNAL / MATÉRIA 
ANUNCIADA 

SUJEITO QUE 
FALA 

CONTEÚDO CATEGORIAS- 
CHAVES 

CATEGORIA 
SEMÂNTICA 

Recife, quarta-feira, 4 de 
fevereiro de 1981 
 
 POLÍTICA 
 
 “Aroucha considera escola 
aberta uma ideia 

Imprensa e 
deputado 

“O deputado Manoel 
Aroucha disse ontem que 
Pernambuco assiste a 
uma verdadeira 
experiência democrática, 
através dos princípios de 
'escola aberta' (…). Ao 
invés dos interessados 
procurarem 'seus 

DEMOCRACIA 
(EXPERIÊNCIA 
DEMOCRÁTICA); 
ESCOLA 
ABERTA; 
EXPANSÃO DE 
MATRÍCULAS. 

Democracia 
efetiva; 
transparência. 
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democrática” pistolões' em busca de 

matrículas, o Governo 
faz publicar e divulga 
amplamente pelos meios 
de comunicação de 
massa, o número de 
vagas e os locais aonde 
as pessoas devem se 
dirigir para realizar 
matrículas enfatizou o 
parlamentar.” 

 

 A partir dessa tabela, codificamos, frase por frase, as matérias de jornais; depois de ter 

vários códigos, a próxima etapa foi categorizá-los de modo que as categorias levantadas 

atendessem às seguintes perguntas: O que falam a respeito? Quem fala? Em que época? Qual 

sentido é atribuído e em qual contexto emerge? Ele é polissêmico? Quais valores circulam? 

(Flick, 2004). 

 As categorias estabelecidas a priori foram as ideias de democratização escolar; de 

participação e de conselho escolar; em seguida foram apontadas temáticas como eixos 

norteadores para a discussão dos resultados. Dessa forma, elaboramos o quadro de análise dos 

jornais que se encontra como apêndice a este e que nos permitiu uma visualização maior a 

respeito das temáticas discutidas: os intra e interdiscursos na concepção de Orlandi (1994), os 

sujeitos que discursam e em que época. 

 A pesquisa bibliográfica também foi adotada e é entendida aqui como modalidade de 

estudo e análise de documentos de domínio científico, tais como livros, periódicos, ensaios 

críticos e artigos científicos. Essa modalidade de pesquisa justifica-se por proporcionar ao 

pesquisador o contato direto com obras, artigos ou documentos que tratem do tema em estudo, 

já que buscamos também investigar se o conselho escolar está naturalizado na literatura 

acadêmica. 

 Nas palavras de Oliveira (2007, p.69), a pesquisa bibliográfica é um tipo de “estudo 

direto em fontes científicas, sem precisar recorrer diretamente aos fatos/fenômenos da 

realidade empírica.” E ainda diz que “o mais importante para quem faz opção pela pesquisa 

bibliográfica é ter a certeza de que as fontes a serem pesquisadas já são reconhecidamente do 

domínio científico.” 

 A análise do Estatuto, Lei nº105/91, e do Projeto de Lei nº 006/91 que s encontram em 

anexo, assim como do regimento do CISE nos anos 2001 e 2006, também em anexo se deu a 

partir da ritualística, segundo Cellard (2008) de analisar documento que consiste, 

primeiramente, em ver o contexto; é primordial que se avalie o contexto histórico no qual foi 

produzido o documento, o universo sociopolítico do autor e daqueles a quem foi destinado; 
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em seguida, a questão do autor de elucidar a identidade do mesmo de modo que possibilite 

avaliar melhor a credibilidade do texto; depois a autenticidade e a confiabilidade do texto a 

partir da relação entre o autor e o que ele escreve; outro ponto é a natureza do texto, se é um 

texto teológico, jurídico, etc., por exemplo; e, por fim, avaliar os conceitos-chave do texto, 

quais são as partes principais do texto, como o argumento se desenvolveu. 

 O livro de atas do CISE das três escolas investigadas foi analisado a partir da análise 

do conteúdo, contudo, pela natureza do material e pelo que encontramos, construímos uma 

tabela que nos informasse a temática e os assuntos discutidos. Depois de escrever o que se deu 

em cada reunião registrada no livro de atas, pois não pudemos tirar cópia do livro de atas em 

nenhuma das escolas investigadas, fizemos uma tabela com as seguintes colunas: ano, quantas 

vezes o Conselho se reúne, assuntos envolvidos nas reuniões e quantas vezes aparecem. O 

exemplo abaixo explicita melhor: 

 
Atas de Reuniões do CISE da Escola Municipal Dom Bosco de 1997 a 2010. 

ANO Quantas vezes que o 
Conselho se reúne 

Assuntos envolvidos nas reuniões e quantas vezes aparecem 

1997 1 Deliberação sobre a constituição do CISE e posse dos membros 
para o biênio 1997/1999 

1998 2 Conselho escolar/definição ou regimento ou atribuições(2), 
elaboração do regimento interno do conselho escolar (2), verba 
do governo federal (2), informes gerais sobre a rotina da escola 
(2). 

 

 A tabela acima, elaborada, a partir do livro de atas das três escolas investigadas, 

encontra-se como apêndice a este trabalho. Elaboramos essa tabela inicial porque queríamos 

visualizar a quantas vezes que o conselho se reuniu ao longo dos anos e quais as principais 

discussões – e, se possível, as polêmicas e os debates, o que não visualizamos. Depois 

elaboramos categorias maiores que contemplassem os códigos em comum. Por exemplo, tudo 

o que se referisse à eleição e à posse do CISE era uma categoria, tudo o que se referisse a 

verbas e recursos era outra categoria, e assim por diante. Essas categorias podem ser vistas no 

corpo do texto quando elaboramos o gráfico que nos possibilitou uma visualização melhor das 

informações. Vale ainda ressaltar que analisamos cada tabela também a partir da 

temporalidade, entre os anos de 1997 e 2001, de 2002 a 2006 e de 2007 a 2010, evidenciando 

os principais assuntos entre esses marcos de tempo. 

 Quanto à entrevista, que tinha finalidade de narrativa histórica e de sentidos sobre o 

conselho escolar, utilizamos a entrevista semiestruturada com os seguintes sujeitos: dois 
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representantes do governo, no caso, a atual secretária executiva de educação e um ex-

secretário de educação; dois representantes do sindicato, sendo um professor ex-membro e um 

professor atual membro do sindicato; dois representantes da Secretaria de Educação do 

Município, no caso, uma professora que já trabalhou no departamento responsável pelo 

conselho escolar e uma que trabalha atualmente; três representantes da escola, a saber um ex-

gestor e duas atuais gestoras de escola municipal. A escolha dos entrevistados foi intencional: 

escolhemos os sujeitos que estavam envolvidos no processo da época de estabelecimento do 

conselho escolar como lei e enquanto política pública no município de Jaboatão. 

 A entrevista tem o objetivo de construir informações pertinentes para um objeto de 

pesquisa. Nesse caso, a opção foi por entrevistas semiestruturadas pelo fato de que estas 

“combinam perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada.” (MINAYO, 2009, 

p.64).  

 As entrevistas semiestruturadas foram coletadas entre 24 de novembro e 09 de 

dezembro de 2011, totalizando 183min28s. O roteiro das entrevistas teve como elemento 

norteador as categorias teóricas elencadas no trabalho. Devido à nossa opção pelo modelo de 

entrevista semiestruturada, a própria dinâmica das perguntas e respostas, como diz a autora 

acima, oportunizou a emergência de outras questões correlatas ao nosso tema, fato que faz jus 

ao tipo de abordagem que nos propusemos e que zela pela expressão espontânea dos 

entrevistados. 

 O roteiro da entrevista consistiu inicialmente na caracterização do sujeito entrevistado 

a partir de perguntas de identificação pessoal, como nome, idade, formação acadêmica, 

atividade profissional (em exercício), filiação partidária, tempo de experiência em educação. 

Em seguida foram feitas as perguntas antecipadamente elaboradas.  

 Os dados coletados através das entrevistas foram tratados a partir da proposta da 

análise de conteúdo na modalidade temática e das noções apontadas por Orlandi (1994) sobre 

inter e intradiscurso. A transcrição das entrevistas seguiu algumas convenções, baseadas em 

Flick (2004): quando houver alguma expressão em [ ], significa expressão do próprio 

entrevistador. No caso de entrevistas que estiverem aspeadas, nós não alteramos o conteúdo e 

a expressão do entrevistado. O símbolo (…) nas entrevistas delimita a transcrição, encerrando 

a melhor fala do entrevistado. As reticências, quando aparecem nas transcrições sem estar 

entre parênteses, significam pausa da fala do entrevistado, em busca do argumento. 

 Os procedimentos metodológicos apresentados aliados às categorias analíticas, 
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juntamente com as categorias teóricas que seguem, fundamentais para melhor contemplação 

do objeto de estudo, nos deram sustentação para a análise dos dados. Sendo assim, trataremos, 

a seguir, da categoria teórica sobre o conselho. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



79 
 

CAPÍTULO 2 A ORIGEM DOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO – OS 

CONSELHOS 

 

 No intuito de investigar a origem do conselho na história da humanidade, buscamos, 

neste capítulo, a partir de pesquisa bibliográfica, analisar as concepções de conselho que 

foram sendo instituídas na história política, principalmente, da Europa ocidental e da América 

do Norte, levando em consideração os limites que um trabalho dessa natureza termina por 

explicitar. 

 Em seguida, discursaremos sobre os conselhos no Brasil, focando as primeiras 

experiências de conselhos que se deram aqui e de que se têm registros. 

 Por fim, trataremos dos conselhos escolares no cenário educacional, principalmente, 

em nível de Brasil. 

 

2.1 Os conselhos na história da humanidade 

 

 A origem e a natureza dos conselhos é muito diversificada, inclusive se perde no 

tempo e se confunde com a história da política e da democracia. Registros históricos apontam 

que já existiam, há quase três milênios, entre o povo hebreu, nos clãs e nas cidades-Estado do 

mundo greco-romano, conselhos como formas primitivas e originais de gestão dos grupos 

sociais. (BRASIL/ MEC, 2004). 

Guarinello (2003), ao analisar a constituição das cidades-Estado, entre os séculos IX e 

VII a.C., no livro História da Cidadania, organizado por Pinsky, observou que a solução dos 

conflitos crescentes, resultantes da cada vez mais complexa vida grupal, não podia ser 

encontrada nas relações de linhagem ou numa autoridade superior, mas que deviam ser 

resolvidos comunitariamente, por mecanismos públicos.  

O Conselho dos Quinhentos ou a boulé ateniense, na Grécia, por exemplo, composto 

por cidadãos escolhidos por sorteio, cinquenta de cada tribo, tratava de questões religiosas, 

financeiras, diplomáticas, militares. Redigia e preparava decretos, enviando-os à assembleia 

popular para discussão e aprovação. Para Castoriadis (1987b), a boulé é o exemplo da 

democracia direta: legisla e governa. 

Um conselho bastante notório como forma de organização representativa do poder 

político na cidade-Estado, instituído a partir do século X, foi a Comuna Italiana. Era 
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constituído da união dos dinastas com os burgueses; a comuna era feudal, com caráter 

aristocrático ou consular, o que permitia a tomada de decisões por meio de assembleias de 

todos os membros dessas classes. Mas a Comuna era governada pelo “colégio consular, grupo 

que governava também como assembleia e era constituído por tantos membros quantos 

fossem os núcleos emergentes da communitas”. (BOBBIO et. al., 1998, P.195). 

A Comuna Italiana ou a Comuna Aristocrática ou Consular constituiu-se na primeira 

ruptura com o rígido sistema vertical e individualista de tipo feudal que se fragmentava, sendo 

substituído por um sistema horizontal e coletivo de gestão, a comuna. Ainda que essa ruptura 

tenha se dado a partir dos baixos escalões da sociedade feudal, e que ela mesma, a comuna, 

em seu momento genético, não seja senão um fenômeno feudal, se bem que rico de uma 

lógica interna profundamente antifeudal, o que está na origem de tudo é a atitude diversa e 

decisiva dos grupos feudais menores que viviam na cidade ou para ela se haviam transferido. 

(BOBBIO et al., 1998) 

Havia na Comuna Italiana, predominantemente urbana, um controle subalternizante 

que limitou o mundo camponês à cidade. Não se permitia aos homens do campo fazer parte da 

Comuna, eles nunca foram admitidos no grupo dirigente da cidade, nem na sua ampla ou 

restrita base popular. Isso, segundo Bobbio et. al (1998), é o primeiro dos limites que as 

normas comunais urbanas nunca foram capazes de superar. “Qualquer que fosse na época o 

tipo de regime urbano, essa rígida contraposição e sujeição do campo à cidade jamais foram 

seriamente questionadas”.(p.196) 

Para nós, é importante esse limite da Comuna Italiana, pois, embora tenha sido uma 

ruptura para o momento em que eclodiu, vemos também as limitações que há em qualquer 

forma de organização representativa. A Comuna Italiana era, fundamentalmente, a burguesia e 

os dinastas. 

Esse equilíbrio encontrado entre a burguesia e os dinastas ficou um tanto abalado em 

consequência do progressivo e rápido desenvolvimento daqueles e das suas poderosas 

organizações de ofícios, os artesãos. O processo organizativo se ampliou de forma crescente, 

provocando o interesse da média e baixa burguesia (artesãos, donos de oficina, etc.), fazendo 

surgir, no decorrer do século XIII, a Comuna Popular. 

Em se tratando das cidades-Estado analisadas por Guarinello, estas guardam suas 

especificidades. É possível apreender que a comunidade não era apenas um espaço de coesão, 

mas de conflitos sociais de lutas que, por vezes, ameaçavam sua própria sobrevivência. 

Assim, as formas de participação criadas com o fim da aristocracia dependiam da extensão e 
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da força do médio campesinato de cada cidade. 

 
As distinções no seio da comunidade não eram mais reguladas pelo nascimento, mas 
pelo poder econômico; as leis tornaram-se públicas e as decisões, mesmo que 
tomadas por um corpo restrito, passaram a ser coletivas e estabelecidas por meio da 
discussão e do voto. (GUARINELLO, 2003, p.40) 

 

A Comuna Popular, na Itália, adotou a democracia representativa e não a direta, como 

na comuna aristocrática, pois havia 

 
um consilium geral do "povo", análogo ao grande conselho geral da Comuna, um 
consilium, ou credencia ancianorum, similar ao conselho restrito da mesma, e era 
dirigido por um capitaneus populi designado e eleito segundo critérios afins aos 
adotados pela Comuna feudal e alto-burguesa na escolha do próprio podestade. 
(BOBBIO et al., 1998, p. 197-198) 
 

 Para Weber (1994, p. 228), que trata dos mecanismos de participação como 

administração colegial, cujo princípio de colegialidade significa a síntese dos especialistas em 

forma de uma união coletiva, é um fenômeno “comum a formas estatais muito diversas, desde 

o Estado patrimonial e feudal até o burocratismo primitivo”.  

 Pode-se apreender, então, que a institucionalização da vida humana em grupos, desde 

seus primórdios, foi sendo estabelecida por meio de mecanismos de deliberação coletiva. 

Agora, quem é que participava desses mecanismos? Todos que faziam parte daquela 

comunidade? Certamente, não. Para Weber (1994), a administração colegial existe 

originalmente na forma da dominação de honoratiores.  

 A dominação de honoratiores desenvolve-se na forma do surgimento de comissões 

prévias que antecipam as decisões dos membros da comunidade ou de fato as eliminam 

devido ao grande prestígio dos honoratiores. E quem são os honoratiores? Segundo Weber 

(1994), são os portadores de uma honra específica que está vinculada à condução de vida, ou 

seja, aqueles que possuem renda obtida sem ou com pouco trabalho, ou um tipo de renda que 

os capacita a exercer, ao lado de sua atividade profissional, funções administrativas, na 

medida em que possuem, ao mesmo tempo, em virtude da situação econômica, uma condição 

de vida que lhes proporciona o “prestígio” social de uma “honra estamental” e, por isso, os 

destina à dominação. 

 Entretanto, Weber diz que os honoratiores dos tempos remotos possuem um caráter 

totalmente diferente daquele dos honoratiores da democracia direta racionalizada, pois, para 

os primeiros, a idade é decisiva para pertencer aos honoratiores, enquanto para os segundos 
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vai prevalecer o conhecimento. 

 À medida que o conhecimento se torna a base da posição de poder dos detentores de 

cargos oficiais, torna-se também objeto de preocupação do “senhor” no momento em que este 

pode aproveitar-se desse conhecimento, sem renunciar a favor dele, mantendo sua posição 

dominante. É nesse caso que as autoridades colegiais aparecem como “forma típica em que o 

soberano, que se torna cada vez mais “diletante”, se aproveita do conhecimento especial e, ao 

mesmo tempo – o que muitas vezes passa despercebido –, procura defender-se do poder 

crescente desse conhecimento e manter, diante deste, sua posição dominante”. (WEBER, 

1994, p.228) 

 Para Weber, as instâncias colegiais foram uma das primeiras instituições a tornar 

possível o conceito moderno de “serviço público” como formação perene, independente da 

pessoa. 
Enquanto o conhecimento especial em assuntos administrativos era exclusivamente 
produto de longa prática empírica e as normas administrativas não eram regulamentos, 
mas componentes da tradição, o conselho dos anciões, muitas vezes com participação 
dos sacerdotes, dos “velhos estadistas” e dos honoratiores, era tipicamente a forma 
adequada de tais instâncias, que inicialmente apenas aconselhavam o senhor, porém, 
mais tarde, por serem complexos perenes diante dos soberanos alternantes, 
frequentemente usurpavam o poder efetivo. (WEBER, 1994, p.228). 
 

 Weber apresenta as instâncias nascidas na base da especialização racional e do 

domínio do conhecimento especial como as corporações consultivas, frequentes no Estado 

moderno, e as instâncias colegiais controladoras que existem nas formas burocráticas da 

economia privada. Ambas com suas especificidades. Para Weber, a administração burocrática 

é sempre uma administração que exclui o público.  
 
Dentro do Estado burocrático, a administração colegial desaparece quando, com o 
progresso dos meios de comunicação e transporte e das exigências técnicas dirigidas à 
administração, vêm a prevalecer a necessidade de decisões rápidas e inequívocas e os 
outros motivos já mencionados que conduzem à burocracia completa e à monocracia. 
(WEBER, 1994, p.229). 

  

Castoriadis (2006, p.200) também vê que as estruturas burocrático-hierárquicas 

destroem as solidariedades. “O capitalismo burocrático (...), assim como a evolução global de 

nossa cultura, (...) tende a destruir os lugares tradicionais de socialização e de associação ou a 

fazer deles cascas vazias”. 

Temos assim que os conselhos surgidos nas comunidades primitivas, que se fundavam 

no princípio da sabedoria e do respeito advindos da tradição, foram sendo gradativamente 

substituídos, no Estado moderno, por conselhos de beneméritos, ou notáveis, assumindo 
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caráter tecnocrático de assessoria especializada no núcleo de poder dos governos. Para Weber 

(2009, p.183), a colegialidade “não é, de modo algum, algo especificamente democrático”. 

 Em se tratando do Estado moderno, os registros de conselhos na gestão pública ou em 

coletivos organizados da sociedade civil não são novos; os conselhos que se tornaram 

famosos foram a Comuna de Paris, os conselhos dos sovietes russos, os conselhos operários 

de Turim, alguns conselhos na Alemanha, nos anos 1920, conselhos da antiga Iugoslávia, nos 

anos 1950, conselhos atuais na democracia americana, etc. (GOHN, 2007). 

 Para Castoriadis (1987b), os conselhos comunitários durante a Revolução Americana, 

os conselhos durante a Revolução Francesa, como a Comuna de Paris, os conselhos operários 

ou sovietes em sua forma original foram a redescoberta ou reinvenção da democracia direta. 

“Na história moderna, toda vez que uma coletividade política ingressou em um processo de 

autoconstituição e de auto-atividade radicais, a democracia direta foi redescoberta ou 

reinventada” (CASTORIADIS, 1987b, p.295). 

 Segundo Castoriadis (1987b), esse tipo de democracia direta apresenta três aspectos: 

primeiro, trata-se do povo em oposição aos “representantes”; segundo, do povo em oposição 

aos “experts”; e terceiro, a Comunidade em oposição ao “Estado”. 

 Para Gohn (2007), os conselhos surgem na modernidade em momentos de crises 

políticas e institucionais, conflitando com as organizações de caráter mais tradicional. 

Deixando à parte as respectivas repercussões e as especificidades dos conselhos considerados 

famosos a partir da Comuna de Paris (1871), encontra-se em grande maioria a autogestão 

como forma de conduzir as ações. Cabe ainda salientar que todos esses conselhos famosos, 

surgidos na Europa a partir do século XIX, constituíam-se de operários. 

 Difundidos por vários países da Europa no primeiro pós-guerra, com as posições dos 

grupos extremistas ou operários, no seio dos partidos socialistas, os conselhos operários, a 

partir da autogestão8·, são propostas de organização de uma sociedade pós-revolucionária.  

 Bobbio et al. (1998) chamam a atenção para as diferenças entre os conselhos surgidos 

no pós-guerra: os Conselhos operários de empresa (organismos colegiais eleitos no âmbito de 

cada uma das empresas) e os Conselhos dos delegados dos operários (assembleias eleitas 

exclusivamente pelos trabalhadores de várias empresas). Segundo Bobbio et al., de acordo 

com o esquema apresentado pelas revoluções russas de 1905 e 1917 e pela revolução alemã 

de 1918-19, esses conselhos existiam, em alguns momentos, integrados a par, outras vezes 

                                                 
8 O termo autogestão, no entanto, só veio a ser difundido na cultura e na linguagem política a partir dos anos 

1950 com a experiência dos conselhos operários da Iugoslávia.(BOBBIO et al., 1998). 
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numa relação piramidal, em que os conselhos operários ocupavam a base e os conselhos dos 

delegados, o vértice. 

Os conselhos de operários são diferentes de outras formas históricas de organização 

próprias do movimento operário, como o partido e o sindicato. Por isso são tidos como 

instrumento privilegiado da ação operária. Isso porque os conselhos, mesmo não sendo 

associações voluntárias, expressam um poder efetivo, decorrente da função social dos 

operários como produtores, diferentemente dos partidos e sindicatos, cuja importância política 

depende da amplitude da própria organização, o que implica necessariamente uma estrutura 

hierarquizada. (BOBBIO et al., 1998). 

Para Bobbio et al. (1998), é diversa a matriz dos dois níveis de experiência de 

conselhos nesse período do pós-guerra. 

 
Por um lado, os conselhos nasceram de um conjunto difuso de iniciativas espontâneas 
de organização operária nos lugares de trabalho, postas em movimento já a partir de 
1915, em resposta a uma situação de insuficiência e/ou crise de legitimidade dos 
organismos de representação sindical... Por outro lado, os conselhos têm sua origem 
nos movimentos insurrecionais provocados pela crise política e institucional 
subsequente aos lances do conflito mundial (queda dos Impérios Centrais e Revolução 
de Fevereiro na Rússia), como meio de organização das iniciativas revolucionárias e, 
ao mesmo tempo, como sistema alternativo de representação democrática, em 
continuidade com a tradição radical evocada na história das revoluções europeias, a 
que remonta precisamente a origem do “conselho” como instituição típica de 
democracia não delegada, expressão dos interesses políticos e ideais de coletividades 
concretas revoltadas contra a autoridade instituída. (BOBBIO et al., 1998, P.236). 
 
 

É possível apreender que, segundo Bobbio et. al (1998), os conselhos, no período pós-

guerra, surgem a partir de iniciativas espontâneas postas em movimento em resposta à 

insuficiência ou à crise dos organismos de representação sindical, assim como também têm 

origem a partir de movimentos insurrecionais provocados pela crise política e institucional, 

visando a um sistema de representação democrática. Essa segunda matriz de origem se 

assemelha com a concepção de Gonh (2007) quando diz que os conselhos surgem em 

momentos de crises políticas e institucionais. 

 Nos Estados Unidos, entretanto, a experiência dos conselhos é diferente e contrária à 

dos conselhos na Europa.  

 
Lá os conselhos proliferaram por meio do desenvolvimento de grupos e comunidades 
de interesses. A democracia participante tem sido o fundamento ideológico de 
milhares de pessoas que se unem, formam associações e movimentos objetivando 
constituir grupos de pressão na defesa dos seus interesses. (GOHN, 2007, p. 69) 
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 Mesmo tendo objetivos diferentes, os conselhos de experiências revolucionárias na 

Europa ocorreram no setor da produção, enquanto os conselhos americanos acontecem na 

esfera do consumo de bens ou serviços coletivos públicos. De qualquer forma, são organismos 

de pressão da sociedade civil, segundo Gohn (2007), e atuam como grupos de pressão ou 

estruturas auxiliares da administração pública. 

 De uma forma ou de outra, notamos que os conselhos, em particular, na antiguidade, 

eram usados como estratégia para resolver as tensões e os conflitos resultantes dos diferentes 

interesses dos grupos. Na cidade-Estado, os conselhos surgem como forma de organização 

representativa do poder político conforme pudemos ver. 

 No Estado moderno, os conselhos sempre se situaram na interface entre o Estado e a 

sociedade, ora na defesa dos interesses das elites, ora buscando a cogestão das políticas 

públicas e se constituindo em canais de participação popular na realização do interesse 

público, ou seja, o corporativismo sempre estava presente, seja de um lado ou de outro. Por 

isso Weber vai tratar os mecanismos de participação como administração colegial. 

 Apesar de, no pós-guerra, os conselhos eclodirem a partir da autogestão como 

propostas de organização de uma sociedade pós-revolucionária, Bobbio et al. (1998) chamam 

a atenção de que, mesmo nessa proposta, havia diferenças entre os conselhos surgidos no pós-

guerra. Segundo Bobbio et al., os conselhos no pós-guerra surgem a partir de iniciativas 

espontâneas postas em movimento em resposta à insuficiência ou à crise dos organismos de 

representação sindical, assim como pela crise política e institucional, visando a um sistema de 

representação democrática. 

 Nos Estados Unidos, os conselhos surgem como defesa dos interesses na esfera do 

consumo de bens ou serviços coletivos públicos. 

 Essas explanações foram importantes para percebermos que o surgimento de 

conselhos na história da humanidade não está ligado necessariamente à democracia, toda vez 

que a coletividade elaborou um processo de autoconstituição e de autoatividades radicais, a 

partir do momento em que o povo aparece em oposição aos representantes, pois o corpo 

soberano é a totalidade das pessoas envolvidas e, mesmo que se torne necessária uma 

delegação, os delegados não são simplesmente eleitos, mas podem ter, a qualquer momento, o 

seu mandato anulado. Levando em consideração o entendimento de que as decisões são 

tomadas pelo povo em assembleias, após ouvir diversos oradores que se dizem especialistas 

de um saber específico, e de que não há distinção entre o Estado e o povo, isso se constitui em 

democracia direta, segundo Castoriadis (1987b). 
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 Soa estranho notarmos o Estado estimulando cada vez mais mecanismos de 

participação através de conselhos. Se não for um desejo da coletividade e de romper com as 

características de uma democracia representativa, não há nada de novo.  

 Consideram-se os conselhos democráticos porque representam essa democracia 

representativa que a modernidade criou, mas não são democráticos no sentido da Grécia 

Antiga, onde a democracia significa a universalidade do pensamento. (CASTORIADIS, 

2002). 

 Na próxima seção, veremos como se deu e como se dá no Brasil a experiência de 

conselhos. 

 

2.2 Conselhos no Brasil 

 

 Vimos que os conselhos se situam na interface entre o Estado e a sociedade. Desde a 

época das cidades-Estado, o conselho se fazia presente. Faz-se mister, então, identificarmos a 

concepção de Estado adotada no Brasil, já que trataremos agora da concepção ou das 

concepções de conselho no Brasil desde o regime monárquico.  

 Não se pode tratar de conselho sem que este esteja vinculado à concepção de Estado 

predominante no momento, isso porque o Estado encontra-se, na contemporaneidade, 

separado da sociedade. “O Estado é uma instância separada da coletividade e instituído de 

modo a assegurar constantemente essa separação.” (CASTORIADIS, 1992, p.133). 

 Como nosso país se instituiu sob o signo e o imaginário das cortes europeias, no 

regime monárquico o Estado era tido como coisa do rei. Mesmo após a instauração da 

República, a gestão da coisa pública continuou fortemente marcada por uma concepção 

patrimonialista de Estado. Essa concepção, que colocava o Estado como pertencente à 

autoridade e instituído numa burocracia baseada na obediência à vontade superior, levou à 

adoção de conselhos constituídos por notáveis. (BRASIL/ MEC, 2004). 

 Para Miceli (2001, p.296), os conselhos na República Velha “não foram senão arenas 

abertas à negociação de interesses, num momento de transição entre as formas de dominação 

oligárquica vigentes na República Velha e a consolidação de uma dominação burocrática de 

perfil autoritário.”. 

 No Brasil, até a década de 1980, predominaram os conselhos de notáveis. O critério de 

escolha era o do “notório saber”, de caráter governamental, de âmbito estadual e nacional, 

especialmente nas áreas de educação, saúde, cultura, assistência social. Esses conselhos se 
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assumiam como de caráter técnico especializado e sua atuação se concentrava nas questões da 

normatização e do credencialismo dos respectivos sistemas. 

 Em meados dos anos 1930, o País vive uma emergência na tentativa de regular o 

processo de desenvolvimento econômico. A industrialização era, nesse período e nas duas 

décadas seguintes, a principal via para o progresso. Desse modo, as décadas de 1940 e 1950 

foram marcadas por grande euforia da ideologia do desenvolvimento, “onde o 

subdesenvolvimento era identificado com pobreza e o desenvolvimento com prosperidade”. 

(OLIVEIRA, 1997, p.66). 

 Surge nessa época a burguesia industrial que, apesar do poderio econômico que 

detinha, ainda assim necessitava de um Estado que assumisse as rédeas do desenvolvimento. 

Nesse caso, o Estado é tido como uma instituição acima da sociedade. A concepção vigente 

era a de que o Estado estava acima das relações de classe e dotado de uma racionalidade 

própria. (OLIVEIRA, 1997). 

  Após a expansão do ciclo de desenvolvimento apoiado na industrialização, não só o 

Brasil como a América Latina aprofundam-se numa crise sociopolítica sem precedentes. O 

Estado mais uma vez aparece como apaziguador dos conflitos e das crises. O modelo 

Keinesiano ou do bem-estar social advoga um Estado que intervenha na economia, 

contrariando a concepção neoliberal que defende a iniciativa do livre mercado. 

 Com as devidas ressalvas desses momentos político-histórico, o que nos chama a 

atenção aqui é que a sociedade e o Estado eram instituições separadas. Em se tratando do 

Brasil, Dagnino (2002) coloca que se observa na sociedade civil brasileira, mesmo 

profundamente marcada pelo autoritarismo do regime militar instalado em 1964, um 

significativo ressurgimento. Ora, para ressurgir, é preciso ter aparecido já em algum 

momento; e em que momento ela aparece? Na verdade, entra-se na discussão sobre quem é a 

sociedade civil? 

 A própria autora supracitada, mais adiante, coloca que, segundo Avritzer (1994), a 

fundação efetiva da sociedade civil no Brasil se deu no momento de oposição ao Estado 

autoritário, já que sua existência anterior estava fortemente caracterizada pela falta de 

autonomia em relação ao Estado.   

É a partir dos conselhos que a sociedade civil surge. Gohn (2007) diferencia três tipos 

de conselhos no cenário brasileiro do século XX. No primeiro tipo, têm-se os conselhos 

comunitários criados para atuar junto à administração municipal no final dos anos 1970; no 

segundo, os conselhos populares, no final dos anos 1970 e parte dos anos 1980; e, no terceiro, 
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os conselhos institucionalizados como os conselhos gestores institucionalizados setoriais. 

Na época da ditadura militar, foi possível perceber que a implantação de conselhos, 

particularmente em São Paulo, já era vivenciada. “O momento político do país era de tamanha 

ânsia de participação que o conselho foi acolhido, mesmo com todas as críticas passíveis”. 

(GOHN, 2007, p.72). Eram os conselhos comunitários, nos quais o poder público estruturava, 

pela primeira vez desde 1964, uma proposta objetivando institucionalizar as demandas 

populares. A esses conselhos eram atribuídos deveres e responsabilidades consultivas e 

opinativas, e não deliberativas. 

Souza (2000) em estudo sobre o desenvolvimento de comunidades e a participação, 

chama a atenção para os conselhos comunitários conhecidos também como associações de 

moradores. Estes eram metas de políticas sociais no final da década de 1970 e início de 1980. 

Segundo a autora, várias instituições sociais, como a Secretaria de Educação, a Secretaria de 

Ação Social, as prefeituras, etc., iam às comunidades com o mesmo objetivo de criar o 

conselho comunitário ou a associação de moradores.  

Essa corrida à comunidade para implementar o conselho comunitário ou a associação 

de moradores provocou várias desavenças, 

 
É nessa redundância de funções que começam os desentendimentos, a briga pela 
apropriação da comunidade pela instituição y ou x, sob o argumento de ter chegado 
primeiro à área. Esses desentendimentos de base terminam por criar barreiras 
intransponíveis ao funcionamento de um conselho comunitário que deseje ir além da 
simples identificação formal. (SOUZA, 2000, p. 209). 
 

 Aliados a esses aspectos, Souza (2000, p. 209 e 210) considera outros que são os de 

ordem conjuntural, ou seja, a “política personalista, aliada à política partidária, por vezes é 

responsável pela criação de alguns programas facilitadores do jogo eleitoral. A criação de 

conselhos comunitários, muitas vezes, responde a esta perspectiva político-partidária, 

principalmente nas proximidades dos períodos de eleição”. 

 Com isso, o que se pôde evidenciar foi que os conselhos de comunidade, quando 

existiram, assumiram mais um aspecto formal diante da comunidade e de reforço do poder 

social dos grupos dominantes que estavam dentro dela. 

A discussão sobre a temática dos conselhos no Brasil é retomada na década de 1970 e 

na primeira metade da década de 1980. Delinearam-se duas concepções de conselho, segundo 

Guerra (1998, p.44): 
Uma entende o conselho como instituidor de um poder autônomo dentro da sociedade 
numa linha de autogestão; a outra define o conselho como organismo de pressão da 



89 
sociedade civil, chegando, no limite, à co-gestão de bens e serviços públicos. Os 
primeiros ocorreram articulados à esfera da produção, localizando-se nos países que 
optaram pelo socialismo ou viveram experiências revolucionárias em períodos 
específicos. Os do segundo tipo articulam-se à esfera do consumo sendo mais 
característicos das democracias ocidentais, notadamente os Estados Unidos. Aqueles 
são conselhos de trabalhadores; estes de cidadãos. 

  

O surgimento da temática dos conselhos e a organização de colegiados nos anos 1980, 

no Brasil, fizeram-se em torno de duas propostas: uma como estratégia de governo, dentro das 

políticas de democracia participativa, e outra como estratégia de organização de um poder 

popular autônomo, estruturado a partir de movimentos sociais da sociedade civil. 

A discussão sobre os conselhos populares nos anos 1980 tinha como núcleo central a 

questão da participação popular. Os conselhos populares (CPs) foram propostas dos setores da 

esquerda ou de oposição ao regime militar, e havia vários entendimentos sobre seu 

significado. 

 
Para alguns, os CPs seriam instrumentos para viabilizar propostas e projetos mais 
abrangentes que apontassem para uma nova sociedade; para outros, os CPs seriam 
formas de transformar a administração pública, a partir de uma nova filosofia 
administrativa moderna, adaptada aos tempos em que o conflito social tem que 
encontrar arenas próprias de luta. (GOHN, 2007, p.78) 

 

Os conselhos populares analisados por Gohn (2007) na administração petista (1989-

1992), em São Paulo, demonstram os vários questionamentos e as polêmicas a respeito dessa 

prática, desde o seu papel, os objetivos e a formação até a sua competência e as atribuições. O 

caráter deliberativo dos CPs era o mais indagado. 

Quanto ao terceiro tipo de conselho visto por Gohn (2007), trata-se dos conselhos 

gestores. Eles foram a grande novidade nas políticas públicas ao longo do final da década de 

1980 e início dos anos 1990. Tratados como mediadores na relação sociedade/Estado, os 

conselhos gestores estão inscritos na Constituição de 1988 e em outras leis do País, na 

qualidade de instrumentos de expressão, representação e participação da população. Na 

verdade, o Estado captura essa forma de participação. 

Para Gohn (2007, p.84 e 85), conselhos gestores são 

 
importantes porque são fruto de lutas e demandas populares e de pressões da 
sociedade civil pela redemocratização do país.[... são novos instrumentos de 
expressão, representação e participação; em tese, eles são dotados de potencial de 
transformação política]. Eles criam uma nova esfera social-pública ou pública não-
estatal. 
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Dentro dessa conjuntura, o Estado passa a ser concebido como um patrimônio comum 

a serviço dos cidadãos, sujeitos portadores de poder e de direitos relativos à comum qualidade 

de vida. (BRASIL, MEC/2004). 

Os conselhos gestores se inserem em espaços de interlocução entre o Estado, a 

sociedade e o mercado, sendo eles, ao mesmo tempo, fórum de debates, instâncias consultiva, 

deliberativas e de gestão das políticas públicas. São instituições hibridas na medida em que 

são compostos por representantes do Estado e da sociedade civil, com poderes consultivos 

e/ou deliberativos, reunindo, a um só tempo, elementos da democracia representativa e da 

democracia direta. (AVRITZER, 2000). 

Mas o conselho, esse mecanismo de participação tratado por Weber (2009) como 

administração colegial, foi uma das formas de limitar o poder, seja da dominação patrimonial, 

seja da dominação burocrática. “Todo tipo de dominação pode estar despojado de seu caráter 

monocrático, vinculado a uma pessoa, pelo princípio de colegialidade”. (WEBER, 2009, 

p.179) 

Há vários sentidos de colegialidade, segundo Weber (2009). Há o que ele chama de 

colegialidade de cassação, em que, ao lado dos detentores monocráticos de poderes de 

mando, há outros, também monocráticos, devido à tradição ou aos estatutos. Há a 

colegialidade de funções, com sentido oposto àquela, na qual, por se tratar de autoridades 

institucionais de caráter não-monocrático, após conferências e votações prévias, não é exigida 

a decisão de um indivíduo, mas a cooperação da maioria de um grupo de indivíduos. Há a 

colegialidade consultiva, na qual o senhor monocrático apenas ouve seus conselhos e na qual 

muitas vezes tem o poder usurpado por essa colegialidade quando é de caráter estamental. 

Weber também apresenta a colegialidade especificada, na qual se confiam a 

preparação e exposição dos diversos assuntos de sua competência a especialistas, enquanto   a 

decisão cabe a todos os participantes. O caso mais oposto a essa colegialidade especificada é a 

colegialidade tradicional, em que a discussão colegiada é a garantia do direito tradicional dos 

que fazem parte, no caso, os “anciãos”. 

Em meio a tantos sentidos de colegialidade, com exceção da colegialidade de 

cassação, deve-se dizer que ela significa quase inevitavelmente a obstrução de decisões 

precisas e inequívocas e, sobretudo, rápidas. Isso, para Weber reprimiu a colegialidade na 

medida em que aumentou a necessidade de decisões e ações rápidas. 

Pudemos apreender que o conselho surge na humanidade, em particular na 

Antiguidade, como forma de gestão dos grupos sociais e que, no decorrer da história, ele vai 
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adquirindo outras conotações. Isso porque, assim como Guarinello (2003, p.29), não podemos 

falar de continuidade do mundo antigo, de repetição de uma experiência passada e nem 

mesmo de um desenvolvimento progressivo que unisse o mundo contemporâneo ao antigo. 

“São mundos diferentes, com sociedades distintas, nas quais pertencimento, participação e 

direitos têm sentidos diversos”. 

A palavra conselho está impregnada desse imaginário que, particularmente, surge na 

modernidade em momentos de crises políticas e institucionais. Por um lado, os conselhos são 

formas de descentralização do poder e, por outro, são fruto da crise das instituições públicas. 

Em nossa República Velha, os conselhos serviram como mecanismos de sobrevivência dos 

grupos políticos, cooptação e como espaço de disputas entre forças que se embatiam. 

(MICELI, 2001). 

Veremos, a seguir, como e por quais motivos os conselhos surgem no campo 

educacional, quais os significados aparentes propostos e quais mudanças são possíveis de 

apreender, assim como o que todas essas discussões trazem para o nosso objeto de estudo. 

 
2.3 Conselhos escolares no cenário educacional 

 

Buscaremos, agora, apresentar os vários significados do conselho escolar dados pelos 

diversos teóricos. Tentaremos também escavar, se assim podemos dizer, as origens do 

conselho escolar no cenário educacional, seja ele brasileiro ou não, através, principalmente, 

de leis e decretos de vários estados brasileiros. Conforme demonstra a pesquisa bibliográfica 

utilizada, foi possível apreender as conceituações que cercam o colegiado enquanto 

imaginário social. 

Antes de falar propriamente dos conselhos escolares, recorreremos um pouco à 

história dos conselhos no cenário educacional brasileiro. Os conselhos na gestão da educação 

datam de 1842 e abarcam diversas fases vividas, compreendendo: Conselhos de Instrução 

Pública (de 1842 até a primeira década do século XX), Conselhos de Ensino (de 1911 a 1930) 

e Conselhos de Educação (de 1931 até os dias atuais). 

O primeiro registro oficial de criação de um conselho de educação no Brasil de âmbito 

estadual, ou melhor, provincial refere-se ao Concelho de Instrução Pública (grafado com c, 

talvez por alusão a concílio – assembleia – e não a consilium), criado na Bahia pela Lei 

Provincial n.172. Era compostos por funcionários públicos com cargos de chefia e diretores 

de estabelecimentos de ensino. (BRASIL/MEC, 2004). 
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Cury (2004) faz uma reflexão sobre os sentidos e a origem etimológica da palavra 

Conselho. Segundo ele, conselho vem do latim Consilium que provém do verbo 

consulo/consulere, cujo significado é ouvir alguém ou submeter algo a uma deliberação, após 

uma ponderação refletida, prudente e de bom senso, ou seja, significa ouvir e ser ouvido. Já 

concilium grafado com c significa convocação, assembleia. 

Os Conselhos de Instrução Pública tiveram início ainda no Império, em 1842, e vão 

até a primeira década do século XX, embora, no decorrer da história, apresentem diversos 

nomes e a história mostre também que muitos nem chegaram a ser implementados, ficando só 

na legislação. Em geral, eram conselhos compostos por funcionários públicos com cargos de 

chefia e diretores de estabelecimentos de ensino, com ação mais voltada para o 

credenciamento de instituições educacionais, para fiscalizar a conduta dos professores, definir 

matérias e métodos de ensino, entre outras de mesma natureza.  

Os Conselhos de Ensino, que compreendem o período de 1911 a 1930, foram os 

primeiros a funcionar efetivamente. Os Conselhos eram indicados pelas respectivas categorias 

profissionais. Nesse período, houve dois conselhos, ambos de âmbito nacional, que foram o 

Conselho Superior de Ensino, criado pelo Decreto n. 8.659, de 5 de abril de 1911, e o 

Conselho Nacional de Ensino, criado pelo Decreto n.16.782-A, de 13 de janeiro de 1925. Este 

último remodelou o Conselho Superior de Ensino, ampliando sua composição e atribuições, 

abrangendo todos os graus de ensino. (BRASIL/MEC, 2004). 

Os Conselhos de Educação abarcam o período de 1931, época em que o Conselho 

Nacional de Ensino se transforma em Conselho Nacional de Educação (CNE) a partir do 

decreto nº 19.850, de 11 de abril de 1931. A composição do CNE se dava a partir de 

determinados grupos de interesses: no primeiro estavam os representantes dos ramos 

tradicionais de ensino superior – direito, medicina, engenharia-; no segundo grupo, os 

militares de altas patentes, no terceiro, os representantes das novas especialidades na área 

educacional e, por último, o representante da igreja católica. 

Miceli (2001), ao analisar o Conselho Nacional de Educação entre os anos de 1931 e 

1937, o entende como aparelho de Estado. A partir da composição institucional, das lutas que 

se travam no interior do conselho, Miceli demonstra que a história do conselho é a “do 

progressivo desarmamento, por parte do Estado, desse órgão como instância de negociação de 

assuntos pendentes na área educacional, ou seja, é a história do esvaziamento da autoridade 

dos grupos de interesse concorrentes ao Estado”. (id.,ibd., p.308). 
Em suma, o conselho constitui um terreno em que se defrontam algumas das 
principais facções interessadas em afirmar sua autoridade de legislar em matéria de 
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política educacional, uma arena de luta entre interesses favoráveis e contrários à 
“centralização”, bem como à autonomização dos corpos de “especialistas” e dos 
órgãos “técnicos”. (MICELI, 2001, p.309). 

  
O CNE instituído no governo Vargas era composto por conselheiros indicados por 

livre nomeação do governo. De início, era composto por integrantes de determinados grupos 

de interesses: por um grupo de representantes do ensino oficial, por outro do ensino particular, 

por militares de altas patentes, pela igreja católica e por especialistas na área educacional. 

A Constituição de 1934, que criou os sistemas de ensino federal e estaduais, deu status 

constitucional ao CNE, atribuindo-lhe a incumbência de elaborar o Plano Nacional de 

Educação (PNE), e estabeleceu a criação dos conselhos estaduais. Diante da determinação 

constitucional, o CNE passou a ter seus membros indicados por categorias profissionais e 

escolhidos pelo governo dentre listas tríplices eleitas pelo próprio CNE. (BRASIL/MEC, 

2004). 

Para Cury (2004), os conselhos tiveram seu nascedouro a partir da capacidade técnica 

de solucionar os problemas. A partir da Constituição de 1988, os conselhos são uma tentativa 

de reforçar a presença da sociedade civil. 

O CNE funcionou até dezembro de 1960. Após a Medida Provisória nº661, de 18 de 

outubro de 1994, o mesmo passou a funcionar como uma comissão de ocupantes de cargos de 

confiança do Ministério da Educação. A Medida Provisória foi reeditada várias vezes até a 

aprovação da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, que instituiu o atual CNE, dividido 

por representantes da educação básica e superior, com 50% dos conselheiros de livre 

indicação do governo e os outros 50% escolhidos a partir de listas tríplices indicadas por 

entidades nacionais nomeadas pelo governo. (BRASIL/MEC, 2004). 

A partir de 1961, com a regulamentação dos sistemas de ensino pela LDB, passam a 

ser criados e a funcionar os conselhos estaduais de educação, embora alguns estados já 

houvessem criado seus conselhos antes da LDB de 1960, a saber: Bahia, Alagoas e Rio 

Grande do Sul. Os conselhos municipais de educação, embora já previstos na Lei nº 9.562/71, 

mas sem autonomia, passaram a se organizar efetivamente a partir da Constituição de 1988, 

que criou os sistemas de ensino. (BRASIL/MEC, 2004). 

Nascidos do espírito da institucionalidade cidadã da Constituição de 1988, os 

conselhos municipais assumiram características mais próximas de conselhos de representação 

popular, ao contrário dos estaduais e dos de âmbito nacional, marcados desde suas origens e 

ao longo de suas histórias como conselhos de “notáveis”. (BRASIL/MEC, 2004). 

Abaixo, sintetizamos de forma mais clara o ano, por qual meio de institucionalização, 
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quem eram os presidentes no momento de criação dos conselhos na área educacional: 

Quadro 02 – Conselhos na área educacional 

CONSELHOS ANO E MEIO DE 
INSTITUCIONALIZAÇÃO 

PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA 

Conselho Nacional de Educação Decreto nº 19.850, de 11 de abril de 
1931. 

Getúlio Vargas 

Conselho Estadual de Educação Lei de Diretrizes e Bases nº 4.024, de 
20 de dezembro de 1961. 

João Goulart 

Conselhos Municipais de Educação Lei nº 9562/71 Emílio Médici 
Fonte: Dados obtidos por meio de busca no <portal. mec.gov.br> e <www.planalto.gov.br> 

 

Cabe salientar que, após várias intervenções e medidas provisórias, o Conselho 

Nacional de Educação é instituído na Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, e que o 

Conselho Municipal de Educação só passa a ter visibilidade efetivamente a partir da 

Constituição de 1988. 

Após esse recorte de conselhos na institucionalidade da gestão da educação brasileira, 

trataremos agora, especificamente, do conselho estabelecido nas instituições educacionais, 

nos quais situamos os conselhos escolares. 

As mudanças ocorridas, particularmente, na sociedade brasileira a partir da década de 

1980, denominada “transição democrática”, impulsionaram mudanças nas relações de poder 

em todas as áreas, inclusive na educação.  

O movimento pela democratização dos espaços educacionais passou pelo debate de 

que a importância de se instaurar o processo de participação, logo no início dos anos 1980, se 

deu devido a uma necessidade emergente de combater os resquícios da gestão autoritária do 

Estado (regime militar) que ainda se encontravam presentes em todas as instâncias da vida 

política e social. (Abranches, 2006). 

Segundo Abranches (2006), a preocupação com a implantação de reformas no sistema 

educacional mobilizou educadores e profissionais ligados à área da educação na proposta de 

inserção do envolvimento da comunidade escolar nas decisões da escola no intuito de que isso 

trouxesse uma melhor qualidade de ensino. 

Desse modo, surge, em 1986, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 

(FNDEP) composto inicialmente por quinze entidades nacionais, como a ANDES 

(Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior), a ANPEd (Associação Nacional de 

Pesquisa  e Pós-Graduação em Educação, a ANPAE (Associação Nacional de Profissionais de 

Administração da Educação), etc. Os pontos comuns que articulavam essas quinze entidades 
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eram a defesa da escola pública e a posição político-partidária de oposição ao regime militar. 

O FNDEP, segundo Gohn (1994), é um movimento que apresenta uma singularidade 

única, pois, em função dos direitos da maioria dos cidadãos, busca preservar o Estado do 

desvirtuamento que ocorre em seu interior, onde as verbas públicas são apropriadas por 

lobbies particulares.  

Embora tenha tido suas limitações, pois, conforme Gohn (1994), o FNDEP não logrou 

ampliar sua atuação na sociedade civil, permanecendo circunscrito à área educacional e 

limitando-se a atuar na área parlamentar, ele foi bastante importante, uma vez que se 

constituiu num processo de agregação das demandas sociais da sociedade brasileira na área da 

educação. 

Percebemos que a proposta de envolvimento da comunidade escolar nas decisões da 

escola ora está ligada à ideia de democratização, ou seja, ao fim das relações autoritárias 

advindas de órgãos centrais, com a maior participação da comunidade escolar, ora está ligada 

à qualidade da educação, sendo a exigência da ampliação do acesso, a gratuidade, a 

universalização e a equidade entendidas como democratização da educação. Aliás, a própria 

ideia de democratização escolar que permeia, abrange ora a qualidade da educação, ora a 

participação na elaboração das políticas para a educação. 

É possível perceber essas afirmações acima tanto em Abranches (2006) quanto em 

Cury (2003). Para a primeira, quando analisa a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos (1990), é possível perceber a intenção de democratização nos artigos 3º e 5º, quanto à 

ampliação do acesso à educação, e nos artigos 7º e 9º, quanto à participação de todos no que 

se refere à elaboração de uma política para a educação.  

Cury (2003) coloca que as críticas saídas dos movimentos de docentes a respeito da 

democratização da escola pública brasileira em meados da década de 1980, se davam em duas 

frentes. Uma defendia a democratização escolar enquanto expansão, gratuidade, qualidade, 

financiamento, e a outra acentuava tanto a valorização do trabalho docente quanto a 

qualificação dos sujeitos do ato pedagógico. 

De certa forma, o momento político do País, em meados dos anos 1980, foi 

caracterizado por uma ânsia de participação. Setores da sociedade civil reivindicavam cada 

vez mais a democracia, a participação.  

 Ghanem (2004) diz que, formulada como política educacional, a democratização da 

gestão escolar manifesta uma tentativa de ligação entre educação escolar e democracia no 

Brasil, a qual surgiu com a gradual retomada das eleições para governadores dos estados, com 
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o esgotamento do regime militar da primeira metade dos anos 1980. 

Mesmo no início dos anos 1960, quando floresciam os movimentos de educação 
popular, no campo dos sistemas escolares, as propostas de gestão escolar eram muito 
alheias a uma perspectiva democratizadora e participativa. (GHANEM, 2004, p.119) 

 
 A proposta, na década de 1960, era a de que a escola se tornasse participante da vida 

social do meio em que estava inserida e não o contrário, de que a vida social representada pela 

população habitante fosse agente protagonista dos serviços escolares, ou seja, de que a escola 

dividisse com essa população o poder de decidir sobre a organização escolar e suas atividades. 

Esse objetivo passou a ser elaborado depois, a partir das propostas e da implementação de 

experiências visando à democratização da gestão escolar. 

 Segundo Spósito in Bastos (2005, p.47), é preciso ressaltar que a presença dos pais, 

das famílias e dos demais usuários na escola não é novidade histórica. “Ela tem sido 

estimulada há muitas décadas no âmbito de várias concepções pedagógicas, abrigando 

orientações políticas extremamente conservadoras”. 

Para Ghanem (2004), não só no Brasil como em vários países latino-americanos é 

muito antiga a intenção de apenas estabelecer colaboração entre as famílias e as escolas, assim 

como de criar mecanismos para a participação das comunidades nessa colaboração. 

As reformas educacionais, no Brasil, em meados dos anos 1920 e nos anos iniciais dos 

anos 1930, defenderam em grande parte a abertura da escola para seus usuários, entendidos 

como pais, famílias e a denominada “comunidade”. Essas reformas voltaram-se somente ao 

sistema de instrução elementar, à educação destinada às massas populares. Entendia-se que o 

ensino elementar necessitava de um canal para difusão da prática educativa, diferentemente 

do ensino secundário destinado à elite, pois, segundo os educadores reformistas, no ensino das 

elites não havia desarmonia entre o conteúdo da ação pedagógica pretendida e o que a elite 

almejava. 

Conforme Spósito (2005), somente a escola para pobres precisou ser redefinida, tendo 

em vista sua abertura para a população, pois 
as principais orientações dessa denominada “integração” incidiram em torno de 
iniciativas sanitárias, melhoria do nível de higiene e saúde dessas populações, e de 
educação moral e cívica – despertar os pais para a necessidade de moralização dos 
costumes e hábitos de seus filhos.(SPÓSITO in BASTOS, 2005, p.47). 

 

Nota-se aqui que, pelo menos, as primeiras experiências de participação dos pais nas 

escolas públicas do Brasil apresentavam um caráter estritamente disciplinador e de capacidade 

de formação de mentalidade. 

As primeiras experiências de gestão colegiada nas escolas públicas brasileiras 
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remontam aos finais da década de 1970, época da ditadura militar, principalmente nos estados 

de São Paulo e Minas Gerais, ou seja, notamos as práticas colegiais já na era da ditadura 

militar, o que se aprofundou com o advento da abertura política do País à democracia.  

Em Minas Gerais, a primeira referência oficial do colegiado como instrumento de 

gestão participativa se deu a partir do Estatuto do Magistério Público, Lei nº 7.109, de 

13/10/1977. Embora não tenha sido regulamentado, o parágrafo segundo do art. 139 dessa lei 

ofereceu base legal para a resolução de 1983 que culminou na institucionalização do 

colegiado escolar. (NASCIMENTO e MARQUES, s/d). 

O processo de gestão colegiada nas escolas públicas em Minas Gerais se deu, portanto, 

no início da década de 1980, em consonância com a tendência de democratização da 

sociedade, e teve seu marco com a proposta de implantação de conselhos escolares em 1983, 

após o I Congresso Mineiro de Educação. (ABRANCHES, 2006). 

Prais (1996) em estudo em que focaliza a relação entre administração colegiada e 

prática pedagógica na escola pública estadual de 1º e 2º graus do estado de Minas Gerais, no 

período de 1983-1986, nos apresenta que o processo de administração colegiada decorre de 

uma necessidade histórica circunstanciada. 

 A democracia escolar em Minas Gerais, segundo Prais, estava associada à eleição de 

diretores, e fazer essa associação era desconhecer a proposta da administração colegiada que 

“rompe definitivamente com a rotina alienada do mando pessoal, ao mesmo tempo que 

mediatiza e efetiva decisões estruturadoras da coletividade escolar.” (PRAIS, 1996, p.57) 

 É notório observar no estudo de Prais que a parcela que reivindicava a administração 

colegiada em Minas Gerais era a dos educadores. Reivindicação esta assumida no I Congresso 

Mineiro de Educação, realizado em 1983, sendo, para a autora esse movimento o precursor do 

processo de democratização das instituições escolares no estado de Minas Gerais.  

 Após esse I Congresso, ficou entendido que o colegiado constituía-se num 

“instrumento de ação coletiva nas escolas estaduais, devendo ser entendido não apenas como 

auxiliar de direção, mas como órgão de tomada de decisões em todos os níveis, para que o 

exercício da democracia possa ser viabilizado também nas escolas.” (PRAIS, 1996, 58). 

 Observamos, então, que, para Prais, a democratização das instituições escolares em 

Minas Gerais se deu, de fato, a partir da implantação de conselhos escolares. Segundo Prais 

(1996, p.60), a instituição da administração colegiada, “ao requerer a participação de toda a 

comunidade escolar nas decisões do processo educativo, democratiza as relações que se 

desenvolvem na escola, contribuindo para o aperfeiçoamento de sua ação administrativa e 



98 
pedagógica.” 

 Mendonça (2000) diz que os conselhos escolares não tiveram os mesmos apelos como 

o processo de eleição de dirigentes escolares teve nas discussões iniciais sobre 

democratização da educação. O assunto ganhou espaço na medida em que governos menos 

conservadores começavam a incluir a constituição de órgãos coletivos consultivos e 

deliberativos. 
A constatação de que as eleições de diretores isoladamente não produziram os 
efeitos esperados de democratização da escola e dos sistemas parece ter colaborado 
para o incremento da ideia de implantação de colegiados como medida 
complementar de gestão democrática. (MENDONÇA, 2000, p.186) 
 

Outro fator, segundo o autor supracitado, pode ter sido a prática de administração 

colegiada vivida nas universidades que influenciou o surgimento de experiências de 

colegiados nos sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 

brasileiros. 

Para Abranches (2006), a democratização da escola não é assunto novo, pois já 

apareceu em outros momentos da História da Educação no Brasil e esteve sempre ligada aos 

desejos de melhoria da qualidade do ensino e de democratização da sociedade. 

 Bastos (2005) diz que os primeiros movimentos de participação de que se têm notícia 

na gestão da escola pública foram os dos estudantes secundaristas no antigo Distrito Federal, 

durante a gestão de Anísio Teixeira como secretário de Educação, nos anos 1931-1935. Para 

ele, “Anísio Teixeira foi o primeiro administrador público a relacionar democracia com 

administração da educação”. (Id.,ibd.,p.20). Para Anísio Teixeira, a escola era o único 

caminho para a democracia, e a democracia era o regime capaz de fornecer os instrumentos 

necessários ao controle social por parte da sociedade sobre a coisa pública. 

 Vale salientar que o próprio Anísio Teixeira foi diretor do INEP – Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos e do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), por 

aproximadamente doze anos ao mesmo tempo que era secretário geral da CAPES. 

 Abranches (2006) salienta ser importante fazer uma reflexão sobre esse movimento 

pela democratização dos espaços educacionais em razão: primeiro, de que foi fundamental a 

instauração do processo de participação no início dos anos 1980 devido à necessidade de 

combater os resquícios da gestão autoritária do Estado; e, segundo, de que a qualidade do 

ensino viria da inserção da comunidade escolar nas decisões da escola, pois acreditava-se que 

a administração centralizada ou autoritária no sistema educacional não havia conseguido 

introduzir inovações qualitativas e produtivas nas escolas. Mais uma vez, notamos que a 
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democratização escolar está permeada por essas significações. Ora pela democratização da 

sociedade, ora pela qualidade do ensino. 

 Já Bastos (2005) entende que a democratização da escola pública através da gestão 

deve ser inserida no rol de práticas sociais que podem contribuir para a consciência 

democrática e a participação popular no interior da escola, reconhecendo que essa consciência 

e essa participação não têm a virtualidade de transformar a escola numa escola de qualidade, 

mas têm o mérito de implantar uma nova cultura na escola. 

 Os primeiros mecanismos tradicionalmente estabelecidos no Brasil para a participação 

das famílias e das comunidades nas escolas foram as Associações de Pais e Mestres (APMs). 

Formalmente definidas como meio de prestação de assistência aos alunos, tornaram-se devido 

a uma situação emergencial de retração de recursos públicos, segundo Ghanem (2004), meios 

de substituição e compensação da presença insuficiente do Estado na cobertura das despesas 

dos serviços escolares. 

 No intuito de revitalizar as APMs, o conselho de escola surge nas escolas estaduais do 

estado de São Paulo através do decreto n. 11.625, de 23 de maio de 1978, como integrante da 

direção da escola. O conselho de escola, até 1984, tinha, oficialmente, caráter apenas 

consultivo. Participavam somente professores e técnicos e sua função formalizada era auxiliar 

o diretor nas suas decisões e tarefas pedagógicas e administrativas. (ANTUNES, 2002). 

 Em 1986 se começa a implantar os conselhos de escola com caráter deliberativo e 

composição paritária, e, “após três anos, não se encontravam dados a respeito de seus 

resultados nem na universidade, nem nos órgãos da Secretaria da Educação, nem nas 

entidades sindicais e políticas que militaram pela sua aprovação na Assembleia Legislativa 

(Lei nº 444/85, Estatuto do Magistério)”. (GHANEM, 2004, p.126) 

 Em síntese, diante de alguns estudos9, constatou-se que os conselhos de escola no 

estado de São Paulo não teriam alterado a estrutura de poder das escolas, restando poucas 

chances de se realizar o seu caráter autônomo e deliberativo. Até mesmo para os grupos 

populares organizados com atuação política, o conselho não teria representado uma mudança 

significativa. (GHANEM, 2004). 

 A política de conselhos escolares com propósitos e formatos semelhantes também foi 

vivenciada fora do Brasil. Segundo Salviolo apud Ghanem (2004), em Buenos Aires, as 

autoridades educativas não mediram expectativas quanto à implementação dos conselhos de 

escolas. Um balanço positivo da iniciativa demonstrava que, decorridos dois anos da 
                                                 
9 Genovez (1993), Lima (1995), Villela (1997), Guerra (1998). 
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assinatura do decreto provincial que, em 1987, autorizou a criação de conselhos de escolas, já 

não se duvidava do êxito alcançado pelo projeto que visava elevar a qualidade da educação 

oferecida, resolver ou reduzir os problemas gerados pela falta de recursos e proporcionar um 

ambiente de trabalho mais estimulante. 

 A vivência de conselhos de escola na Argentina se configurou, por parte das 

autoridades, na aprovação de um decreto que, em vez de obrigar, autorizava a criação dos 

conselhos. Isso porque a ideia de que os conselhos de escola fossem compostos pela 

comunidade intra e extraescolar gerou insatisfação por parte de alguns segmentos, como 

grupos de professores, pais e religiosos que temiam que a opinião de grupos muito diversos 

gerasse uma anarquia no funcionamento da escola. Embora esse decreto também 

estabelecesse que qualquer pessoa em condições de integrar o conselho poderia promover a 

sua constituição, na prática o que se presenciou foi o diretor de escola como o elemento 

determinante para a criação e o funcionamento do respectivo conselho. (GHANEM, 2004). 

Para as autoridades argentinas, as principais contribuições dos conselhos que estavam 

em funcionamento, quase dez por cento dos nove mil estabelecimentos da Província de 

Buenos Aires, incluíam a explicitação dos problemas nos momentos de crise e a sugestão de 

propostas. “As mesmas autoridades argentinas acreditaram que os conselhos permitiram 

despertar inquietações e estimular ações que só dependeriam de decisões locais. (…) 

reafirmavam que oferecer uma ampla participação não asseguraria dar respostas a todas as 

demandas.” (GHANEM, 2004, p.129). 

 Nesse caso, os conselhos de escola na Argentina advêm de uma perspectiva de 

melhoria da qualidade do ensino; quanto à democratização das relações, esta não é nem de 

longe expressa. 

 No Rio Grande do Sul, os conselhos escolares surgem em cumprimento ao disposto no 

artigo 213 da Constituição do Estado, de 1989. Para Werle (2003, p.13), os conselhos 

escolares das escolas públicas estaduais do Rio Grande do Sul são “estruturas de gestão da 

escola, espaços públicos e gratuitos de inclusão, de igualdade política e de heterogeneidade”. 

 Os conselhos escolares, no Rio Grande do Sul, foram estruturas participativas 

reivindicadas pelo magistério. Diante da participação na Comissão Mista para a elaboração da 

Lei dos Conselhos Escolares no Rio Grande do Sul, Werle (2003) planeja uma investigação 

para acompanhar a implantação dos conselhos escolares e vê a possibilidade de discuti-los 

como uma organização do Terceiro Setor. 

 Para Werle (2003, p.46), 
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 Nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul, os Conselhos Escolares apresentam-se 
como um espaço de participação efetiva e democrática da comunidade escolar e um 
elemento importante e indispensável de gestão; como um órgão administrativo da 
escola, e constituído por representantes de segmentos da comunidade escolar – pais, 
alunos, professores e funcionários-, e desempenha funções consultivas, deliberativas e 
fiscalizadoras relacionadas às questões pedagógicas, administrativas e financeiras. 
(…), como um espaço de Gestão Democrática do Ensino Público apresentam-se, 
também, como ambiente de promoção da liberdade, de pluralismo, de qualidade, de 
igualdade, de gratuidade e de valorização do professor.   

  

A autora acima acresce que a instituição dos conselhos escolares está diretamente 

relacionada ao princípio de Gestão Democrática do Ensino Público, que os conselhos 

escolares estão comprometidos com todos os demais princípios – liberdade, igualdade, 

qualidade, gratuidade e pluralismo – e que sua consolidação deverá ocorrer e decorrer da sua 

efetivação. 

 Tanto para Antunes (2002) quanto para Werle (2003), o conselho escolar é espaço de 

participação e instrumento de gestão. Embora Werle também chegue a concluir que os 

conselhos escolares parecem funcionar como símbolos de uma desejada participação, mas, 

quando analisados internamente, não expressam uma proposta participativa de ruptura com 

formas autoritárias e pouco críticas de autoridade. 

 Dias (2004), em pesquisa para elaboração da dissertação de mestrado, realizou um 

estudo sobre o tema da gestão da escola pública numa perspectiva democrática. Seu estudo 

buscou compreender o processo de democratização no interior das escolas públicas do estado 

do Rio de Janeiro, tendo como referência os Colegiados Escolares. 

 Os colegiados escolares foram implantados nas escolas públicas do estado do Rio de 

Janeiro desde o ano de 1995, com a denominação de Associação de Apoio à Escola, como 

possibilidade institucionalizada de participação da população escolar. Dias (2004) apresenta 

as limitações que estão presentes nessa forma de participação devido, segundo a autora, ao 

paradoxo porque nosso processo histórico tem sido marcado: por um lado, pela busca da 

democracia, mas também, por outro, pelas práticas clientelistas, assistencialistas e 

corporativistas. 

 Dias (2004) coloca que os colegiados escolares podem ser portas para a cogestão, para 

a ação participativa e o controle democrático do patrimônio público. Os conselhos, as 

associações, os colegiados, de um modo geral, podem possibilitar a utilização racional e 

adequada dos meios e procedimentos necessários para alcançar os fins a que se propõe a 

escola. E os fins a que se propõe a escola, segundo a autora, são a socialização do 
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conhecimento e, para isso, é preciso diminuir ou superar o conceito de fracasso da escola 

pública e impor um debate em torno da qualidade da educação e de sua gestão.  

 Pesquisa realizada também a respeito da política de gestão da educação do sistema 

estadual de ensino, cujo objetivo foi compreender a importância do conselho de escola como 

mecanismo de democratização da gestão das escolas públicas de ensino do Rio Grande do 

Norte, foi apresentada por Silva (2010), em coautoria com França, recentemente, em evento 

da ANPAE na cidade de João Pessoa/PB. 

 O conselho de escola, na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte (RN), surge 

a partir de aprovação de Lei Complementar Estadual e é regulamentado através de decreto 

governamental, ambos do ano de 2005. O conselho de escola configura-se enquanto um dos 

três mecanismos de democratização da gestão nessa rede de ensino ao lado da eleição direta 

para dirigentes escolares e da assembleia geral da escola. Para Silva (2010), o conselho de 

escola é instrumento de aperfeiçoamento da democracia na escola e de exercício da cidadania. 

 No Rio Grande do Norte (RN), os conselhos diretores criados em 1995 foram 

transformados em conselhos de escola após o decreto governamental de 2005 que 

regulamentou esse mecanismo. Silva (2010) ajunta que é preciso compreender a importância 

dos colegiados como instâncias por meio das quais se efetiva a democracia participativa na 

escola. Embora afirme a fragilidade da ação dos colegiados, evidenciada em sua pesquisa, a 

autora vê a contribuição que o conselho de escola pode dar à gestão da escola pública sendo 

necessária, para isso, uma qualificação do processo participativo10.  

Nascimento e Marques (s/d), em estudo que está em andamento, criticam o tipo ideal 

de conselho escolar que muitos estudiosos têm referendado, de modo a instrumentalizar a 

participação de pais, alunos e professores.  

 
Outros aspectos que observamos são o crescente detalhamento normativo da 
participação, a ênfase nas decisões pelo voto, bem como a preocupação dos gestores 
das reformas com as pesquisas sobre o colegiado, o treinamento dos participantes 
são fatos que nos levam a indagar sobre a hipertrofia da regulamentação e seus fins 
disciplinares sobre indivíduos e instituições. (NASCIMENTO e MARQUES, s/d, p. 
1058). 
  

Para Silva (s/d), o conselho de escola é canal de participação e conquista de espaço. 

Compactua da importância dada à participação dos diversos segmentos da comunidade 

escolar em mecanismos de participação no intuito de melhoria da qualidade de ensino. O 

                                                 
10 Vários estudos sobre o conselho escolar também compactuam da visão de que é preciso capacitação, 

qualificação para o processo participativo. 
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autor coloca que, mesmo sendo convidados ainda a participar apenas de assuntos relacionados 

a aspectos físicos e financeiros, esses mecanismos de participação, como o conselho de escola 

e as associações de pais e mestres, em São Paulo, podem, pouco a pouco, aprofundar o nível 

de participação e envolver-se em outras questões da unidade de ensino. Para o autor, a 

participação é conquista e não existe como dádiva ou espaço preexistente. 

 Em artigo publicado, as autoras Medeiros e Oliveira (2008), convidadas a contribuir 

na criação do conselho escolar de uma escola pública de ensino médio na cidade de Mossoró-

RN, assumem que as principais dificuldades para a construção da democracia na escola são as 

relações de poder e a falta de diálogo. Para as autoras, a própria política educacional vigente 

tem reforçado a perspectiva de concepção e de atuação dos conselhos enquanto mecanismo de 

burocratização. Argumentam ainda que, se não houver um preparo teórico dos profissionais e 

representantes da comunidade, não é possível admitir o conselho escolar como meio 

mobilizador de democratização da escola, haja vista que, despreparados do ponto de vista 

teórico, profissionais e representantes não detêm forças políticas e pedagógicas para discutir 

seus problemas e encaminhar soluções para suas dificuldades. 

 Conti e Luiz (s/d), a partir de cooperação entre a Universidade Federal de São 

Carlos/SP e o sistema municipal de educação deste município na capacitação de conselheiros 

escolares, investigam as possibilidades concretas de participação da comunidade na escola. Os 

autores concluem que há vários obstáculos para a efetivação dessa participação. Uma delas é 

que, ao mesmo tempo que o poder constituído (diretor, professor) dificulta a participação dos 

segmentos populares (pais, alunos), depende do poder constituído a mobilização desses 

segmentos populares para que participem da vida escolar. E outra dificuldade seria a 

representatividade, pois os membros eleitos não dispõem de canais de consulta aos 

representados. 

 Buzo e Machado (s/d) questionam o papel do conselho escolar em escolas públicas do 

estado do Paraná como instrumento de representatividade máxima na escola. Para as autoras, 

a escola pública é uma instituição necessária à democracia da sociedade, e a criação de órgãos 

colegiados é fundamental para a concretização da democratização da gestão escolar. No 

Paraná, os conselhos de escola foram instituídos através da deliberação 020/91, do Conselho 

Estadual de Educação, estabelecendo que todas as escolas tenham um órgão máximo de 

decisões coletivas – o colegiado -, de modo a reforçar o princípio constitucional da 

democracia. 

 O estudo empreendido por Buzo e Machado (s/d) demonstra a fragilidade do conselho 
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escolar de tal escola investigada e reforçam a necessidade de a instituição pesquisada planejar, 

organizar práticas democráticas por meio da formação continuada. Em outras palavras, para 

as autoras, cabe aos integrantes do conselho escolar a implementação da mudança. 

 Tendo como suporte a teoria da ação comunicativa de Habermas, Pinto (1994) diz que 

o papel fundamental desenvolvido por mecanismos como os conselhos escolares, organizados 

em espaços públicos autônomos, é o de se contraporem à colonização do mundo da vida. 

 Para Pinto (1994), os conselhos escolares podem ser entendidos como uma tentativa 

do mundo da vida de resgatar seus domínios que foram tomados pela burocratização do 

mundo sistêmico na escola. Para o autor, a escola pertence ao mundo da vida e, baseado na 

ação comunicativa, caberia ao conselho escolar trazer essa esfera de volta à escola, que é seu 

espaço natural. 

 Paro (2001) entende a democratização da escola pública como a democratização das 

relações que envolvem a organização e o funcionamento efetivo da instituição. O autor 

concebe três tipos de medidas visando à maior participação dos usuários da escola: 

mecanismos coletivos de participação - conselhos, grêmios, associações, etc.-, escolha de 

dirigentes escolares, iniciativas que estimulem o maior envolvimento dos alunos, professores 

e pais nas atividades escolares. 

 Segundo Paro (2007), de todos os mecanismos de ação coletiva na escola, “o mais 

acionado e o que mais suscitou polêmicas, expectativas e esperanças nas últimas décadas foi o 

conselho de escola”. (id.,ibd., p.02). Temido pelos diretores, reivindicado pelos professores e 

entidades sindicais, objeto de luta dos movimentos populares, o conselho de escola 

“permanece como um instrumento importantíssimo se não de realização plena da democracia 

na escola, pelo menos de explicitação de contradições e de conflitos de interesses entre o 

Estado e a escola e, internamente a esta, entre os vários grupos que a compõem”. (PARO, 

2007, p.02). Em Escritos sobre Educação, Paro (2001) diz que, se há na escola uma filosofia 

de diálogo e de participação, o conselho é apenas mais um dos instrumentos de 

democratização.  

 Em artigo publicado na ANPEd anos depois, o mesmo autor apreende a dificuldade 

que os conselhos escolares têm tido para promover a democratização da escola, e propõe que 

o conselho escolar, além de deliberativo - já o é -, seja diretivo. Isso porque, segundo Paro 

(2007), por mais deliberativo que seja o conselho, ele nunca é diretivo, cabendo essa 

incumbência ao diretor escolar que, como responsável último pela instituição, se vê obrigado 

a atender, em primeiro lugar aos interesses do Estado. O autor vai buscar na estrutura da 
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escola o caminho para medidas democratizantes. 

 Para Cury (2004), aos conselhos de educação (Nacional, Estadual e Municipal) cabe 

trilhar a via de mão dupla que vai do Estado à sociedade e da sociedade ao Estado. Aos 

conselhos escolares cabe aprofundar a busca da qualidade dos estabelecimentos e ampliar o 

caminho que vai da comunidade à escola e vice-versa. 

 De um modo geral, pudemos apreender dos diversos estudos feitos, dessa análise 

bibliográfica a respeito das origens, dos conceitos e significados do conselho escolar que ele 

surge, particularmente, na época de redemocratização do País após um longo período de 

regime ditatorial.  Coincidência ou não, o que percebemos é que, ao mesmo tempo em que os 

movimentos sociais lutam por espaços democráticos nos finais da década de 1980, o 

capitalismo vive um momento de nova reestruturação. Não podemos esquecer que os 

conselhos educacionais no Brasil, particularmente, emergiram, centralizadamente, da ação do 

presidente da República ou de seus governos estaduais – somente após 1988 criam-se os 

conselhos municipais de educação. Não foi expressão de desejos das “massas”, mas da elite e 

respondiam aos reclamos da época e do projeto de classe dominante. Perguntamo-nos se a 

mobilização pela Constituição de 1988 foi suficiente, em todo o Brasil, para romper com a 

tradição política nos municípios e estados que adotavam a forma colegiada do conselho 

controlado pelos grupos políticos dominantes – em Jaboatão dos Guararapes, particularmente, 

isso não ocorreu. 

 Desse modo, veremos, na subseção que se segue, o que significou o conselho escolar 

no período de reestruturação econômica que assolou muitos países mundo afora. 

 

2.3.1 Conselhos escolares em tempos de neoliberalismo 

 

No intuito de apresentar os significados que os conselhos escolares foram adquirindo 

no período de nova reestruturação do capital em meados de 1990, é necessária fazermos uma 

pequena incursão pela a conjuntura econômica e política de anos anteriores. 

Em busca de uma breve retomada que faremos, agora, baseada em Oliveira (1997), 

notamos que, em fins dos anos 1940, o tema desenvolvimento apareceu como a tônica do 

momento devido ao resultado dos processos de descolonização que se seguiram a segunda 

grande guerra e à incorporação ao mercado mundial de uma série de nações pobres e 

atrasadas. 

 A teoria do desenvolvimento foi a explicação plausível que os EUA e a Europa, no 
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pós-Segunda Guerra Mundial, encontraram para responder à inquietude e à inconformidade 

manifestadas pelas novas nações que emergiam para a vida independente. Para Marini Apud 

Oliveira (1997), os países capitalistas centrais se preocuparam em explicar e justificar as 

disparidades que os beneficiavam ao mesmo tempo que buscavam convencer os novos 

Estados de que a eles também se abriam possibilidades de progresso e bem-estar. 

 Desse modo, é criada a CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe- cujo surgimento se dá como um comitê das Nações Unidas com o objetivo de resgatar 

as economias americanas devastadas durante a guerra, mas também de propagar o pensamento 

central. “Seu objetivo era estudar os problemas regionais e propor políticas de 

desenvolvimento, por isso assume o papel de verdadeira criadora de ideologia, uma vez que 

trata de captar e explicar as especificidades da América Latina.”. (OLIVEIRA, 1997, p.71). 

 A política econômica objetivava a superação do subdesenvolvimento, a 

industrialização era a centralidade absoluta, o Estado era tido como uma instituição acima da 

sociedade. A burguesia industrial, setor social, que ascendia não era de todo forte, tendo o 

Estado que assumir as rédeas do desenvolvimento. A América Latina respirava e desejava o 

desenvolvimento.  

 Nos anos 1950, há uma expressiva expansão da burguesia industrial e o acelerado 

crescimento industrial dos países latino-americanos. Na década seguinte, no entanto, a 

América Latina se vê numa crise sociopolítica sem precedentes, caracterizada pela estagnação 

econômica.   
Esta crise econômica que, no começo da década de 60, golpeia a maioria dos países 
latino-americanos, é uma crise de acumulação e realização da produção, 
manifestada, por um lado, na incapacidade para importar os elementos materiais 
necessários ao desenvolvimento do processo de produção e, por outro, nas restrições 
encontradas para realizar essa produção. (OLIVEIRA, 1997, p. 73) 

 

Para Oliveira (1997, p.85), a América Latina parece ainda dominada pela ânsia do 

desenvolvimento entendido como a expansão do sistema econômico. “Porém, se nas décadas 

de 60 e 70 essa ânsia pressupunha a participação vital do Estado como articulador das 

políticas destinadas a permitir e garantir a expansão econômica, superar o atraso e alcançar a 

prosperidade, a década de 90 parece indicar outros rumos.” 

Dentro da crise fiscal e do endividamento dos Estados nas décadas de 1970 e 1980, 

este passa a ser apontado como uma instituição morosa, pesada e ineficiente. As reformas 

administrativas propostas partem da descentralização e desconcentração dos poderes de 

decisão, contribuindo na proposta de um Estado minimalista. 
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 Coincidência ou não, as ideias de democratização dos espaços públicos assolados por 

uma ditadura que permeava as relações vão surgir no mesmo momento em que o capital 

colocado como o neoliberalismo propugna o Estado mínimo, o mercado máximo. 

 
O Estado não consegue financiar as políticas sociais por falta de recursos, e não 
consegue administrá-las por absoluta ineficiência, começam a aparecer propostas 
que invocam a participação da sociedade tanto na manutenção quanto na gestão dos 
sistemas de ensino. (OLIVEIRA, 1997, p.96). 

 

 A crise fiscal e o endividamento dos Estados aliados, com a derrocada dos regimes 

socialistas, o fim da guerra fria e outros, tudo isso vem a contribuir no afastamento dos ideais 

do Estado de bem-estar como paradigma a ser seguido. É notável, nesse momento mundial, a 

perda de influência dos discursos de esquerda e a instauração da hegemonia dos setores de 

direita no cenário político. (POLICARPO JÚNIOR, 1994). 

 Diante desse quadro de descrédito dos partidos de esquerda, Policarpo (1994) 

apresenta como esta reorganizou sua concepção teórico-política a partir da concepção de 

modernidade. Para a esquerda, moderno seria 

 
o aprofundamento da democracia, a emergência dos novos movimentos sociais e, em 
consequência, a compreensão de que o caminho para o socialismo não passaria mais 
necessariamente pela regulação estatal, mas pelo controle social que poderia se dar 
diretamente pelo próprio Estado strictu sensu ou pela sociedade civil 
organizada.(POLICARPO JÚNIOR, 1994, p.4) 
 

 Tanto a esquerda quanto a direita, segundo Policarpo, convergiam para o mesmo 

imaginário da modernidade que, para ele, são a racionalização e a técnica, o crescimento 

econômico, o consumo e a democracia. A diferença era que, enquanto a direita não via 

dificuldade em identificar a modernidade com a ordem capitalista, a esquerda procurava se 

considerar moderna, mas não capitalista, pois “para ela, o capitalismo, embora moderno, não 

poderia desenvolver todo o conteúdo emancipatório da modernidade, ou seja: a modernidade 

seria um transbordamento do capitalismo através de um processo contínuo de aprofundamento 

democrático ruma à sociedade socialista”. (POLICARPO JÚNIOR, 1994, p. 4). 

 Diante de toda essa conjuntura político-social que se estabelece em finais da década de 

1980, o setor educacional não ficou imune. A administração escolar começa a ser norteada por 

concepções de descentralização; a maioria das reformas que se dão a partir da década de 1990 

são congruentes com os compromissos que o Brasil passa a assumir na Conferência Mundial 

de Educação para Todos (1990), na Declaração de Nova Delhi (1993). (OLIVEIRA, 1997). 
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 Segundo Oliveira (1997), foram compromissos que convergiam para novos modelos 

de gestão do ensino público, alicerçados em formas mais flexíveis, participativas e 

descentralizadas de administração dos recursos e das responsabilidades. 

 Gadelha e Oliveira (1991) colocam que a democratização da gestão escolar, para a 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, se deu, a partir de 1987, como uma das 

condições para a construção da qualidade da educação pública. É interessante ressaltar que, 

antes da promulgação da Constituição Estadual (1989), a democratização da gestão escolar já 

era algo pensado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco! 

 Segundo as autoras supracitadas, a democratização da gestão escolar se deu com base 

no incentivo a formas colegiadas de gestão e de debate sobre a gestão escolar que foram 

inicializadas a partir de um amplo programa de capacitação para os diretores. Alguns diretores 

relataram que “A ação colegiada começou a partir de setembro de 1987, quando a direção 

entendeu que precisaria de um plano de trabalho para gerenciar a escola”. (GADELHA e 

OLIVEIRA, 1991, p.90). 

 Ressaltam as autoras, ainda, que, embora a Secretaria de Educação não houvesse 

apresentado modelos da gestão colegiada a ser seguida, os conselhos escolares ou a instituição 

de colegiados foram/foi adotados (a) indistintamente por vários diretores das escolas públicas 

do Estado, tivessem eles chegado ao cargo por indicação, por eleição ou por terem sido 

escolhidos a partir de critérios de competência. Vale ressaltar que as autoras não apresentam 

dados significativos e confiáveis dessa adoção da gestão colegiada por parte de vários 

diretores. 

 Apenas para se ter uma ideia, Santos (2009), em pesquisa somente com escolas 

estaduais no município do Recife, constata que, em 1991, havia aproximadamente 3 escolas 

públicas da rede estadual com o conselho escolar implantado. Como, então, dizer que todas as 

escolas estaduais implantaram indistintamente seus colegiados, conforme afirmam Gadelha e 

Oliveira (1991)? Nos últimos anos, sim, é que se percebe um crescimento avassalador de 

implementação de conselhos escolares nas escolas públicas do estado de Pernambuco. 

 É possível apreender como, no governo de Arraes (1987-1990), a democratização 

escolar é vista como asseguradora da qualidade da escola pública. E, para isso, é incentivada a 

criação de colegiados como forma de garantir essa democratização. Cabe ressaltar que a 

eleição para diretores escolares também era referendada como democratização escolar, mas já 

não era suficiente.  

 O governo seguinte, de Joaquim Francisco (1991-1994), fará referência aos conselhos 
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escolares como parte do Programa de gestão e organização escolar. “Por determinação 

constitucional, pretende implantar, gradativamente e corrigindo distorções, os Conselhos 

Escolares”. (POLICARPO JÚNIOR, 1994, p.86). 

 Segundo Policarpo Júnior, o plano estadual de educação de Joaquim Francisco faz 

somente reforçar o discurso de democracia e de cidadania que caracterizou a administração de 

seu antecedente, o governador Miguel Arraes. 

 Os conselhos escolares, na gestão de Joaquim Francisco (1991-1994), são 

determinação constitucional podendo apenas participar na gestão escolar. Os Conselhos 

Escolares eram vistos como formas de organização escolar de mesma natureza que os 

Conselhos de Classe e os Grêmios. 

 Santos (2010), em pesquisa sobre as significações político-pedagógicas da Gerência 

Regional de Educação, faz uma minuciosa análise de documentos que se referem à gestão e 

ao projeto pedagógico de escolas estaduais de Pernambuco desde 1992 até 2010. Ela 

demonstra que, de volta ao poder, no governo de Miguel Arraes (1995-1998), propõe-se que a 

gestão democrática na escola pública dependa “da qualidade da participação na construção 

coletiva e no exercício da cidadania do PPP e do envolvimento dos que fazem a comunidade 

escolar e dos que buscam os serviços da escola”. (SANTOS, 2010, p.44). 

 Durante o período do governo de Arraes (1995-1998), em nível nacional é instituído 

pelo governo federal, em 1995, o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) cuja finalidade 

é prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas de ensino 

fundamental das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, assim como às escolas 

privadas de educação especial sem fins lucrativos. Até 2008, esse programa contemplava 

somente as escolas de ensino fundamental; após medida provisória, posteriormente, 

transformada em lei, em 2009, foi ampliado para toda a educação básica, desde as escolas de 

ensino médio às da educação infantil. 

 O PDDE foi criado num contexto marcado pelo esgotamento de velhos mecanismos 

através dos quais as Secretarias de Educação repassavam às unidades escolares materiais de 

consumo e permanentes que muitas vezes não atendiam à realidade das escolas, tudo isso, 

aliado, é claro, à política de descentralização muito reivindicada na época, assim como à 

democratização da gestão, as quais eram compreendidas como necessárias para a construção 

da cidadania escolar e para a melhoria da qualidade das escolas por articularem a escola e a 

comunidade em torno de interesses em comum. 

 A política de descentralização dos recursos passou a exigir a criação de uma entidade 
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jurídica de direito privado nas escolas para viabilizar o repasse dos recursos, a Unidade 

Executora (UEx). Com isso, particularmente nas escolas estaduais de Pernambuco, criaram-se 

dois órgãos: um que é a unidade executora e outro que é o conselho escolar, que já existia. O 

conselho escolar nas escolas públicas estaduais de Pernambuco não é unidade executora.  

 Na maioria dos estados brasileiros, entretanto, conforme evidencia o Caderno do 

Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (BRASIL/MEC, 2004), dos 

dezenove estados apresentados, apenas oito (AM, PA, PB, SE, GO, ES, RJ, PR) deles 

apresentam o conselho escolar com função de unidade executora. Nos demais estados, o 

conselho escolar faz parte da estrutura da escola, sendo a própria escola a responsável pela 

unidade executora, como nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do 

Sul e no Distrito Federal. Em outros estados (MA, MG e SP), o responsável pela unidade 

executora é o Caixa Escolar. 

 Adrião e Peroni (2007) analisam as consequências do PDDE para a esfera da gestão 

das escolas públicas em três aspectos da gestão educacional: a democratização da gestão da 

escola, a relação público e privado e a relação entre a descentralização e centralização. Para as 

autoras, no que se refere à democratização da gestão da escola, em estados e municípios 

pesquisados como Porto Alegre e redes estaduais do RS e MS onde havia um debate sobre a 

democratização da gestão, a proposta de transformação do conselho escolar em unidade 

executora assumiu um caráter de disputa política entre os diferentes segmentos da educação. 

 Já em outras redes de outros estados pesquisados, onde a institucionalização de 

mecanismos coletivos de gestão era parcial ou inexistente, o PDDE parece ter contribuído 

para sua implantação, segundo Adrião e Peroni. As autoras ressaltam, no entanto, que 

conselhos recém-criados já crivados pela lógica da unidade executora apresentam uma 

tendência no funcionamento desses colegiados de secundarizar o exercício das práticas 

democráticas nas decisões.  

 Adrião e Peroni no que se refere ao aspecto da democratização da gestão da escola a 

partir do PDDE concluem que a  
articulação entre a fragmentação nas relações estabelecidas entre mecanismos 
colegiados de gestão de natureza diversa e a ênfase técnico-operacional acentuada 
pelo PDDE concentrou ainda mais as opções de política escolar nas mãos dos 
diretores, implicando restrições às práticas democráticas de gestão e contrariando 
um de seus princípios elementares: atribuir ao órgão coletivo de gestão escolar a 
possibilidade de decidir sobre destinação e priorização de recursos. (ADRIÃO & 
PERONI, 2007, p.262). 
 

Ainda que pesem essas considerações, as autoras veem que o PDDE materializa 

mudanças ocorridas no papel do Estado, já que amplia ou permite a presença do controle 
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social sobre os recursos descentralizados facilitando o controle social do Estado por parte da 

sociedade civil. 

 Embora, constituam uma minoria os estados que apresentam o conselho escolar como 

unidade executora a questão do conselho escolar enquanto mecanismo de democracia é muito 

tênue. Muitos estudos, inclusive, analisam se é possível o conselho escolar criado sobre a 

lógica da unidade executora garantir a gestão democrática da escola, como vimos em Taborda 

(2009). 

 Dourado (2007) vai demonstrar como programas e ações do MEC apresentam 

intenção político-pedagógico estruturados por concepções diferentes. Ele analisa o PDE, o 

PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) e o Programa de Fortalecimento de Conselhos 

Escolares, e demonstra como o PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) apresenta uma 

concepção gerencial, de efetividade e eficiência, já o PDDE apresenta uma concepção de 

assistência financeira, enquanto o Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos 

Escolares uma concepção de participação e democratização. 

Como se pode notar há uma divergência de concepções quanto aos programas 

definidos. Nas instâncias internas do MEC convivem diferentes concepções político-

pedagógicas fazendo com que vários processos de regulação predominem nos sistemas de 

ensino e das escolas públicas.  

Em se tratando da gestão escolar, alguns programas foram implantados, objetivando 

contribuir para o processo de participação e democratização. Particularmente, o Programa 

Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares é um dos que busca atender a concepção 

de participação e democratização, segundo Dourado. 

Devido ao reconhecimento do importante papel dos atores que fazem parte da escola 

na formulação e implementação do PPP da escola e a necessidade de rever a questão das 

unidades executoras, na busca de superação da visão gerencialista da gestão escolar, foi criado 

pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, mediante a Portaria 

Ministerial n.2.896/2004, o Programa de Fortalecimento de Conselhos Escolares. Esse 

programa objetiva contribuir com a discussão sobre a importância de conselho escolar e 

fortalecer os já existentes.  

Segundo o caderno instrucional do Programa Nacional de Fortalecimento dos 

Conselhos Escolares (Brasil, 2004), o Conselho Escolar é órgão colegiado formado por 

representantes das comunidades escolar e local, que têm como atribuição deliberar sobre 

questões político-pedagógicas, administrativas e financeiras no âmbito da escola. Em suma, 
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são “uma instância de discussão, acompanhamento e deliberação, na qual se busca incentivar 

uma cultura democrática, substituindo a cultura patrimonialista pela cultura participativa e 

cidadã.” (Brasil, 2004, p.33). 

 Como podemos perceber a necessidade do fortalecimento de instâncias participativas 

para que o ideal democrático possa se materializar no cotidiano das escolas de modo que a 

escola supere a cultura patrimonialista está bem explícito. 

 Para Werle (2003, p.267), 

 
O Conselho Escolar é um espaço de aprendizagens que nos leva para além de nossas 
relações entre pais e filhos, entre professor e aluno, entre diretor e professor. Pela sua 
composição, o Conselho exige que nos desloquemos de nossas posições usuais para 
olhar os demais como indivíduos que querem colaborar com a gestão da escola. 
 

 Os Conselhos Escolares “constituem, no início deste novo milênio, a principal 

novidade em termos de políticas públicas” (GOHN, 2007, p.7), isso demonstra o quanto os 

conselhos escolares tem sido compreendido como uma ferramenta de extrema importância 

para a consolidação de uma escola organizada e pautada na participação e na construção da 

cidadania de seus alunos. 

Aguiar (2009) ressalta as iniciativas que visam ampliar a incorporação de novos atores 

nos processos decisórios das escolas e adverte sobre a permanência de mecanismos de gestão 

que na busca de garantir a eficiência limitam mais do que favorecem o exercício da cogestão 

democrática na escola pública. 

Há duas concepções de gestão, atualmente, que convivem nas instâncias internas do 

MEC, uma que reforça e amplia as unidades executoras (UEX) nas escolas públicas, órgão 

jurídico de direito privado, mediante o PDDE visando a uma racionalidade das ações e outra 

que visa à democratização das relações através do conselho escolar de modo a construir 

referências comuns a partir de visões diferenciadas sobre o papel da escola e o modo de 

resolver os problemas do seu cotidiano. (AGUIAR, 2009). 

Essa realidade aliada à descontinuidade das ações na mudança de governos, a reforma 

do Estado e a busca de sua “modernização” evidenciam limites estruturais à lógica político-

pedagógica dos programas que ao invés de resultar em mudanças, acabou por resultar em um 

cenário de hibridismo nas concepções e práticas pedagógicas que pouco contribui para a 

mudança da realidade educacional brasileira, excludente e seletiva. Conforme Dourado 

(2007), 
Vivencia-se, no país, um conjunto de ações, de modo parcial ou pouco efetivo, sob a 
ótica da mudança educacional, mas que, de maneira geral, contribui para 
desestabilizar o instituído, sem a força política de instaurar novos parâmetros 
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orgânicos à prática educativa. 
 

Para Dourado (2007, p. 925) é preciso levar em conta nas políticas educacionais os 

projetos pedagógicos das escolas para articulação e rediscussão de diferentes ações e 

programas direcionados à gestão educacional, 
a democratização dos processos de organização e gestão deve considerar as 
especificidades dos sistemas de ensino, bem como os graus progressivos de autonomia 
das unidades escolares a eles vinculados, e buscar a participação da sociedade civil 
organizada, especialmente o envolvimento de trabalhadores em educação, estudantes e 
pais. 

   
Além dessa indefinição da direção político-pedagógica dos programas no cenário das 

políticas de gestão, o enfraquecimento do vínculo da escola com os órgãos dos sistemas de 

ensino também contribui para o enfraquecimento de uma ação pedagógica que vise estimular 

a participação ativa dos diversos atores que fazem parte da escola na articulação e discussão 

dos programas relacionados à gestão escolar. 

 Em análise do documento que se refere ao governo de Jarbas Vasconcelos (1999-

2006), Santos (2010) coloca que, no ano de 2002, aconteceu o Programa Escola Democrática 

em todas as escolas públicas estaduais de Pernambuco, o qual consistia nas eleições para 

diretores escolares. É possível perceber que os discursos traduzidos em documentos 

demonstram a democratização da gestão escolar ora via escolha de dirigentes escolares, ora 

via formação de colegiados, ora via elaboração do PPP (Projeto Político Pedagógico). A 

ambiguidade que se evidencia nos documentos de governo também se faz presente na 

academia e nos estudos acadêmicos. Por um lado, a eleição para dirigentes escolares é 

caminho para que se efetive a democracia; depois, não basta só esse, é preciso implantar 

mecanismos de participação como os conselhos escolares. 

 Quanto ao PPP, Santos (2010) conclui que as forças político-patrimonialistas 

continuam a circular seus bens simbólicos, hierarquizados e verticalizados. O PPP, no atual 

governo Eduardo Campos (2007 -…), foi secundarizado, diz a autora. E alerta que a mesma 

força política que implementou o PPP na década de 80/90 como expressão da gestão 

pedagógico-democrática é a mesma que está implementando a política de gestão de resultados 

atualmente. 

 De um modo geral, notamos que os conselhos escolares vão surgir em Pernambuco 

também pela necessidade de democratização escolar, como se dá em alguns outros estados do 

País. A gestão colegiada é reforçada como intento de melhoria da qualidade de educação 

depois da eleição para dirigentes que, diga-se de passagem, não garantiu a democratização 
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escolar tão almejada. 

 Os conselhos escolares são vistos como espaço de participação, instrumento de gestão, 

espaço de aprendizado político, espaço de conquista da cidadania, controle do patrimônio 

público, aperfeiçoamento da democracia, dentre as várias visões que ressaltamos. Em 

Pernambuco, ao menos nos períodos vistos (1987 a 1995), eles são instrumentos de gestão 

com a finalidade de melhoria da qualidade da educação. 

 As discussões sobre a democratização escolar são muito tensas e híbridas. 

Inicialmente, a democratização nas escolas se deu como forma de combater os resquícios da 

gestão autoritária do Estado. No decorrer dos anos, oscila entre essa proposta e a proposta da 

qualidade da educação. 

 A forma de institucionalização do conselho escolar, como vimos nos estados de Minas 

Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Paraná e 

Pernambuco se dá a partir de decretos e leis. Em cada estado desses, a criação do conselho 

escolar se deve a diferentes motivos, mas, na maioria deles, a lei ou o decreto são indicadores 

de criação do conselho escolar. 

 Mas onde se constitui a necessidade de um conselho escolar? Em que contexto ele é 

requisitado? Em que campo social e político os sujeitos inseridos fazem referência ao 

conselho escolar? Quais os elementos de “formação” cultural e política das pessoas que 

ocupam esse determinado espaço? O nosso objeto de estudo é o processo de construção do 

conselho escolar como elemento garantidor da democracia na escola pública no Brasil, e 

escolhemos o município de Jaboatão dos Guararapes/PE como espaço empírico por sua 

política educacional vir privilegiando um redimensionamento do significado do conselho 

escolar no intuito de superar a lógica de unidade executora que o tem caracterizado.  

Esses conselhos escolares não têm mais nada a ver com os atos fundadores da 

Constituição de 1988 e a LDB/96, oriundos de fortes movimentos sociais e de educadores, 

apesar de ainda frágeis para as rupturas necessárias. A democracia, a participação, o conselho 

escolar democrático serão capturados pela lógica dominante e esvaziados de sentido e 

significação. A formalização desses órgãos prevalecerá. O conselho paulatinamente vai se 

naturalizando, hoje, sob o conselho de resultados e desempenho. 

 Veremos, no próximo capítulo, um pouco sobre esse município do estado de 

Pernambuco. 
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CAPÍTULO 3 DELIMITANDO O LÓCUS DE PESQUISA 

 

 Pretendemos, neste capítulo, apresentar, a partir de teóricos que estudam o político, o 

sociológico e o cultural brasileiros, os aspectos que estão presentes no nosso imaginário 

social. Tendo em conta que o imaginário social é aquilo em que e por que se manifesta, é a 

criação de significações e de imagens que lhe dá suporte, é a capacidade criadora por parte do 

coletivo. (CASTORIADIS, 2010). 

 A partir de autores como Martins, J., (1999), Faoro (2001), Da Matta (2000), (1997) 

Apud Couto (2000), Chauí (2000), Martins, P., (2002), Carvalho Apud Couto (2000) e Apud 

Da Matta (1997), Santos (2009), Weffort Apud Da Matta(1997), Castor (2000), Ribeiro Apud 

Couto (2000) e Costa Apud Couto (2000), apresentamos elementos como hierarquia, 

autoritarismo, pacto fundador, nepotismo, aristocracia, clientelismo que são constantemente 

ressignificados em nosso meio, comprometendo outros elementos como igualdade, cidadania, 

participação e democracia. 

 Em seguida, por se tratar do lócus empírico de nossa pesquisa, analisamos o município 

de Jaboatão dos Guararapes quanto aos aspectos históricos, políticos, sociais, econômicos e 

educacionais.  

 

3.1 O Brasil no limiar do século XXI 

 

 Antes de iniciarmos nossas considerações sobre como se encontra o Brasil atualmente 

nesse início de século, do qual já se passou uma década, é mister relembrarmos algumas das 

bases de nossa formação nacional, pois muitos de nossos traços característicos foram 

herdados de quase três séculos de colonização.  

 A colonização e a forma de poder na Colônia através da escravidão e do racismo 

(MARTINS, P., 2002), nos deixaram um legado que até hoje se encontra impregnado nas 

instituições, sejam elas públicas ou privadas, nas nossas relações, no nosso imaginário social. 

 Ribeiro Apud Couto (2000) entende que boa parte de nossos problemas, sobretudo os 

sociais, se deve a duas experiências radicais de heteronomia: a colonização e a escravidão. 

Para o autor, essas são as duas formas mais radicais de heteronomia, a cuja dominação quase 

absoluta se veem submetidos uma nação ou um grupo, sendo as pessoas reduzidas a coisas.  

Assim nasce o Brasil e, para o autor, jamais conseguimos acertar contas com esse passado, 
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com essas experiências que ficam, segundo ele, em algum substrato nosso, como traumas. 

 Junto com a colonização e a escravidão aportaram aqui, segundo Carvalho Apud 

Couto (2000, p.24), o clientelismo e o patrimonialismo que eram características do Estado de 

Portugal. A colonização foi empreendimento estatal, por meio do qual o rei se apossou das 

terras e as distribuiu como capitanias, delegando funções de governo aos vassalos. 

 Os vassalos, por sua vez, podendo obter mercês e delegações de poderes da metrópole, 

preferiram manter a vinculação patrimonial a rebelar-se. Por isso o autor vai afirmar que 

nossos barões nunca enfrentaram o rei, exceto em algumas situações, como nas guerras dos 

senhores de engenho de Olinda contra os mascates do Recife e dos paulistas contra os 

emboadas, em Minas. Não houve conflito substancial entre a aristocracia e o rei, elemento 

básico para o surgimento de um Estado separado dos interesses privados. 

 Dessa forma, o clientelismo e o patrimonialismo, elementos característicos de nossa 

formação, permearam todo o período de colonização e, mesmo na Independência, esses 

elementos não sofreram contestação. (CARVALHO Apud COUTO, 2000). Aliás, esses 

elementos, assim como a hierarquia, o autoritarismo, a aristocracia, são constantemente 

ressignificados. 

 Sobre a formação sociopolítico brasileira, Faoro (2001) retrata como o Brasil foi 

governado desde a Colônia por uma comunidade burocrática que acabou por frustrar o 

desenvolvimento de uma nação independente. Faoro entende o patrimonialismo como um 

elemento da cultura herdado dos colonizadores portugueses e espanhóis, sendo uma 

característica essencial que evolui e se transforma com o tempo, mas permanece imutável em 

sua essência, não deixando espaços para outras possibilidades, segundo Schwartzman (2006). 

 Schwartzman (2006) traz uma nota importante sobre o uso dos termos 

patrimonialismo e clientelismo. Para o autor, o patrimonialismo usado nas ciências sociais 

tem origem nos trabalhos de Max Weber, e foi utilizado para caracterizar uma forma 

específica de dominação política tradicional em que a administração pública é exercida como 

patrimônio privado do chefe político. Já o clientelismo vem associado ao patrimonialismo por 

oposição ao que seriam formas mais modernas, democráticas e racionais da gestão pública. 

 Para Schwartzman (2006), o patrimonialismo adotado em seus estudos se assemelha 

mais à concepção weberiana, que vê o patrimonialismo como traço da sociedade tradicional e 

que tenderia a desaparecer com a introdução da modernidade. Entretanto, o próprio autor irá 

afirmar que Weber apesar de colocar o moderno como sinônimo de europeu e de ruptura com 

a sociedade tradicional, não previu o surgimento de sociedades igualmente modernas, mas 



117 
originárias de uma tradição política centralizada como, na Ásia e na América Latina. Isso 

significa que elementos do patrimonialismo se ressignificam com elementos da modernidade, 

ao que parece. 

 Para Da Matta (1997), há uma recriação da hierarquia, do autoritarismo e da 

aristocracia no Brasil. O autor critica o nepotismo e diz que este só é possível em sociedades 

que guardam relações com a ideia aristocrática da desigualdade e do direito divino de 

governar. 

 As heranças do clientelismo são visíveis em nossas instituições. Clientelismo, para Da 

Matta, significa que o cargo é proporcional ao grau de relacionamento conhecido também por 

nepotismo. Para Da Matta (1997), o nepotismo à brasileira tem a ver com certos problemas 

culturais como a nossa inabalável tradição familística de conceder cargos públicos a parentes 

e/ou amigos, e a força social desse familismo é proporcional à ausência de confiança na vida 

pública. O autor nos alerta quando diz que “é o conjunto de relações pessoais nascidas na 

família que tende a perverter o mundo público, não o contrário.” (DA MATTA, 1997, p.17), já 

que muitos justificam o nepotismo pela ausência de confiabilidade na vida pública. 

 Essa tradição familística impede a atuação a pleno vapor da ideia de cidadania 

moderna, segundo Da Matta (1997). Para este (p.16), “a persistência do clientelismo sem 

discussão e sem medidas punitivas é notória, tem raízes históricas profundas e obviamente 

nos diferencia de outros países igualmente preocupados em estabelecer e manter padrões 

democráticos.” 

Para Da Matta, a sociedade brasileira se distingue das sociedades ocidentais por 

“englobar” valores e não separá-los. Há uma tensão permanente entre a casa e a rua. A nossa 

cidadania se estabelece pela relação: o indivíduo depende sempre do outro para que se 

estabeleça seu eu. Entre o indivíduo e a instituição tenderá a haver sempre, ou quase sempre, 

o recurso do mediador: alguém que faça a ponte para que os objetivos dos indivíduos sejam 

alcançados (a Lei, nesse caso, atrapalha). 

 O autoritarismo brasileiro é entendido por Martins, P. (2002) como um conjunto 

secular de representações, crenças, normas e valores, como exigência cultural específica do 

modo de instituição do poder e da sociedade entre nós; é “um fenômeno cultural e simbólico 

registrado nas medulas das instituições de poder em geral.” (MARTINS, P., 2002, p.76). 

 O autor chama a atenção para o fato de que a simples constatação de que as 

experiências autoritárias possuem certas características comuns é insuficiente como condição 

diferenciadora. A questão, fundamental, é saber como se dá a representação de autoridade no 
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interior dos sistemas de poder e quais os seus fundamentos simbólicos. Isso porque o 

autoritarismo presente numa república democrática é diferente numa monarquia escravista. 

Na primeira, o autoritarismo é reconhecido, a princípio, pela igualdade jurídica e política, 

apesar de, na prática, tender a privilegiar certos grupos de poder. E, no segundo, o 

autoritarismo presente tende a naturalizar as diferenças culturais entre indivíduos a partir de 

critérios como raça, cor, sexo, crenças religiosas, entre outros. 
Em sociedades de caráter individualista e marcadas pela lógica utilitarista, como as 
do Ocidente, o autoritarismo tende a aparecer todas as vezes que o poder é tido 
como legítimo por quem o detém, mesmo reconhecido como tal por quem a ele está 
sujeito. Em sociedades de traços hierárquicos (patrimonialistas, corporativistas, 
comunitaristas que funcionam pela lógica da dádiva patrimonial), o autoritarismo 
pode surgir por razões diversas que sempre obedece a um processo vertical, de cima 
para baixo, através de práticas de cooptação e de vinculação afetivas e políticas. 
(MARTINS,P., 2002, p. 78 e 79). 
 

 Para Martins, P.(2002), o autoritarismo é significante das instituições brasileiras desde 

a experiência colonial e vai adaptando-se, e conservando-se sem desaparecer, às novas formas 

de exercício da política surgidas com a formação do Estado-nação. O autor chama atenção 

ainda de que, embora declinantes nos últimos séculos por conta da lógica capitalista e 

utilitarista, traços das antigas ordens patrimoniais, como a hierarquia, a dádiva patrimonial 

expressa no clientelismo, no paternalismo e no apadrinhamento, foram preservados pelas 

elites terceiro-mundistas. 

 Chauí (2000) também demonstra o mesmo pensamento, pois o autoritarismo no Brasil 

se reproduz a partir de um discurso dominante competente que mascara as diferenças de 

classes. Para Da Matta (2000), o autoritarismo é mascarado pelo mito das três raças e pela 

falta de divisões claras entre a Casa e a Rua. 
(…) que toda essa discussão de <<raças>> é uma questão de ideologias e valores. 
Em outras palavras, dos modos pelos quais nós recortamos nossa realidade interna 
para nós mesmos. Foi neste recorte que recriamos a hierarquia que forma o nosso 
esqueleto social e foi nele que abrimos mão de estudar as relações entre as 
<<raças>>, preferindo sempre o estudo das <<raças>> em si mesmas. (Da Matta, 
2000, p.85). (grifos nossos). 
 

 A hierarquia é elemento que marca a sociedade brasileira. A estrutura hierárquica do 

espaço social determina a forma da sociedade brasileira, uma sociedade fortemente 

verticalizada em todos os seus aspectos. Como afirmara Chauí (2000, p.89), numa sociedade 

verticalizada, as relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre 

um superior, que manda, e um inferior, que obedece. E, mais à frente, a autora ainda afirma 

que as relações que se dão entre os que se consideram iguais são relações de parentesco, de 

cumplicidade e de compadrio; já entre os que são vistos como desiguais, é uma relação que 
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assume a forma do favor, da clientela, da tutela ou da cooptação. 

 A Constituição de 1988 marca uma ruptura, pelo menos em nível de legislação, com 

esses elementos que marcam a nossa formação cultural e social. Para Weffort Apud Da Matta 

& et al. (1997), a Constituição de 1988, além de ter sido uma transição política de um regime 

militar para a democracia, embora essa transição tenha tido marcas continuístas e 

conservadoras, é um avanço e define uma ordem liberal e democrática porque se refere a 

“direitos que asseguram as liberdades individuais, as liberdades de organização partidária e 

sindical e um conjunto de direitos sociais que, em princípio, ali estão definidos.”(DA MATTA 

& ET AL., 1997, p.190). 

 Já Bresser-Pereira (1998, p. 41 e 42) vê a Constituição de 1988 como a consagração de 

um burocratismo sem precedentes na história do País. A abertura democrática no Brasil, 

segundo o autor, não foi apenas conservadora, foi também populista e burocrática. 

 Bresser-Pereira (1998) faz uma descrição da reforma do Estado para a cidadania. Para 

esse autor, a primeira reforma do Estado tinha como objetivo o Estado mínimo; a segunda, já 

que a primeira se tornou irrealista, tem como objetivo principal reconstruir o Estado. O autor 

vai justificar a reforma gerencial no Brasil, já que não é possível haver reforma no Estado sem 

uma reforma administrativa. 

 Para Bresser-Pereira, a reforma gerencial foi a segunda grande reforma administrativa 

nos quadros do capitalismo industrial, visto que a primeira foi a reforma burocrática. Segundo 

ele, a “Reforma Gerencial, que só é compatível na democracia, é uma forma mais efetiva de 

combater o nepotismo e o clientelismo, na medida em que a autonomia dos gerentes e a 

cobrança de resultados é incompatível com essas práticas patrimonialistas.”(Id., 1998, p. 70). 

 Para o autor acima, foram a democracia e a administração pública burocrática 

instrumentos fundamentais de combate ao nepotismo e à corrupção patrimonialista. A 

democracia, para Bresser-Pereira (1998, p.48), só pode existir quando a sociedade civil, 

formada por cidadãos, distingue-se do Estado ao mesmo tempo que o controla. Já para 

Castoriadis (1992, p.133), o Estado é uma instância separada da coletividade e instituída de 

modo a assegurar constantemente essa separação. Numa sociedade que se quer democrática, é 

inconcebível a separação do Estado e da sociedade como elementos distintos, segundo 

Castoriadis. 

 Bresser-Pereira, em diversas passagens, afirma que o neoliberalismo é incompatível 

com a administração pública gerencial, apesar de ver o cidadão como um cliente e de dizer 

que o capitalismo suscitou, encadeou a democracia fazendo com que o patrimonialismo e suas 
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formas fossem combatidos. Mas o que outros autores veem é que, apesar de o país ter adotado 

valores e práticas igualitárias ou liberais, tentando se modernizar, para Da Matta Apud Couto, 

(2000) convivem no plano modernizador dois ideais adotados como valores importantes: a 

igualdade e a hierarquia; o individualismo e o personalismo; a autonomia individual e o 

primado da relação. Para Da Matta, até hoje o Brasil combina clientelismo com liberalismo e 

personalismo com lealdade ideológica. 

 A ideia de que convivem ainda hoje no Brasil características patrimoniais com a da 

modernidade também é aludida por Martins, J. (1999, p.20): “a dominação patrimonial não se 

constitui, na tradição brasileira, em forma antagônica de poder político em relação à 

dominação racional-legal”. 

 Se, para Da Matta (1997), clientelismo significa cargo proporcional ao grau de 

relacionamento, para Martins, J. (1999), significa a troca de favores com os políticos, não só 

os pobres, mas, e principalmente, os ricos e os poderosos.  

 Para Martins, J. (1999, p.47 e 48), é insuportável para amplas parcelas da população 

brasileira estabelecer relações sociais de qualquer natureza, políticas ou não, com base 

unicamente nos pressupostos racionais do contrato social ou com base no pressuposto da 

igualdade e da reciprocidade como princípios que regulam e sustentam as relações sociais. 

Aqueles que têm condições estabelecem relações a partir de retribuição econômica, como os 

“presentinhos” citados pelo autor; os que nada têm para doar, doam o comportamento 

subserviente como último recurso dos desprovidos para demonstrar acatamento, ou seja, ricos 

e pobres se utilizam do clientelismo. 

 Para Carvalho Apud Couto (2000), foram vícios como o patrimonialismo, o 

clientelismo, o autoritarismo que impediram, e podemos dizer que ainda impedem, uma 

política que visasse à integração de todos os brasileiros numa comunidade nacional marcada 

por grau aceitável de equidade. 

 Autores como Da Matta afirmam que sempre seremos hierarquizados, autoritários e 

malandros, ao que Santos (2009) faz uma ressalva no sentido de que é preciso considerar a 

reinterpretação e a reatualização dos símbolos, dos rituais e dos mitos sem os quais não é 

possível justificar e valorizar essas afirmações. 

 Para Santos (2009, p.37), essas significações imaginárias da nossa sociedade não 

devem ser compreendidas 
nem como frutos do “passado” e nem como produto das “estruturas dos sistemas”, 
mas sim, como “produzidas” no presente, tendo-se como fundamento os “edifícios 
simbólicos precedentes”. Portanto, isto irá remeter à questão do sujeito e da 
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instauração da realidade. Essas significações imaginárias são criadas, constituídas e 
construídas no cotidiano, o que exigirá sujeitos concretos que irão realizar os rituais e 
utilizarem-se de símbolos e mitos significativos de uma sociedade. 

  

 Levando em consideração a nossa “formação” social autoritária, hierarquizada e 

clientelista, a partir de Martins, J., (1999), Da Matta (2000), (1997), Chauí (2000), Martins, P., 

(2002), Carvalho (2000), (1997), Santos (2009), para os quais  elementos como o 

autoritarismo, a hierarquia, o clientelismo, o nepotismo são constantemente ressignificados 

pela sociedade que não se reconhece enquanto autoinstituição, perguntamos se há ruptura com 

o instituído do pacto autoritário a partir do conselho escolar.  

 O pacto autoritário que tomamos aqui é, segundo Martins, P. (2002), elemento do 

nosso pacto fundador, e o pacto fundador de cada sociedade é o seu imaginário radical, ou 

seja, segundo o autor, o autoritarismo no Brasil, cultura de nossa própria formação, é um 

conjunto secular de representações, crenças, valores e normas que impregnou, historicamente, 

por dentro e molecularmente, as instituições públicas e privadas.  

 O pacto fundador “representa o modo de reprodução de um imaginário socio-histórico, 

de um conjunto de significações simbólicas e materiais costuradas ao longo dos séculos 

através de momentos de rupturas políticas importantes como o renascimento, a reforma 

protestante e as mudanças dos regimes econômicos e políticos.”(MARTINS, 2002, p.89). E, 

no Brasil, o nosso pacto fundador foi o autoritarismo presente não apenas na instituição 

política como nas demais instituições da sociedade. 

 Todas essas particularidades nossas vão estar presentes neste início de século XXI. 

Fazem parte de nossa “formação” cultural, social e política. A impressão que dá é que as 

coisas mudam para continuar as mesmas. Os principais problemas que assolam o Brasil 

adentram este século XXI, apesar de ter alcançado significativos resultados econômicos e 

infraestruturais como tem-se demonstrado nas últimas crises que assolaram o mundo. 

 A contribuição dos teóricos utilizados aqui, e em se tratado de um modo mais macro a 

respeito do País, nos oferece elementos para que, em nível micro, se assim podemos dizer, 

possamos identificar quais desses elementos, dessas características também se fazem 

presentes na cidade de Jaboatão dos Guararapes. E como o “micro” fortalece o “macro” e 

vice-versa. É o que veremos, a seguir, na busca de também compreender a “formação” social 

e política desse município. 

 

3.2 Jaboatão dos Guararapes: o histórico, o político, o social e o econômico   
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“Aprendeu-se a liberdade Combatendo em Guararapes Entre flechas e tacapes Facas, fuzis canhões 
Brasileiros irmanados” Onde o Brasil aprendeu a liberdade. Música de Martinho da Vila. 

 

 Para tratar das significações sociais imaginárias do conselho escolar numa rede de 

ensino de determinada localidade, cuja qual é a cidade de Jaboatão dos Guararapes, é 

necessário apresentar um pouco da história desse município11. 

 Compreender a “formação” histórica, social e cultural de Jaboatão dos Guararapes, 

assim como as forças políticas que comandam o município, é importante para apreendermos 

as concepções que definem e orientam as políticas do município, principalmente as políticas 

educacionais. 

 A história da cidade de Jaboatão dos Guararapes, desde os seus primórdios, tem 

ligações inquestionáveis com a produção do açúcar. Foi o Engenho São João Batista que deu 

origem a Jaboatão; no final do século XIX, seria transformado em usina, dentro das muitas 

tentativas de se modernizar a produção do açúcar e conseguir melhores resultados na 

exportação. 

 No intuito de desenvolver a produtividade das terras, os donatários de capitanias 

concediam, em regime de sesmarias, lotes para o plantio. Foi neste regime que, em 1566, 

Duarte Coelho de Albuquerque, filho mais velho de Duarte Coelho, concedeu uma légua de 

terra a Gaspar Alves Pugas e a Dona Isabel Ferreira para o cultivo de cana-de-açúcar e a 

instalação de um engenho, o São João Batista, atualmente Usina Bulhões. Em 1573, as terras 

foram desmembradas e uma parte delas vendidas a Fernão Soares e outra, ao Sr. Pedro Dias 

da Fonseca. 

 Jaboatão teve o seu povoado fundado, no dia 4 de maio de 1593, por Bento Luiz 

Figueiroa, casado com D.Maria Feijó, terceiro proprietário do Engenho São João Batista. Foi 

palco de duas grandes batalhas contra os holandeses em Pernambuco, travadas nos anos de 

1648 e 1649. Tem como seus principais vultos o general Francisco Barreto de Menezes, André 

Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, Felipe Camarão, Henrique Dias, Antônio Dias e 

Antônio Silva. Em 1873, o povoado passou a vila e, em 1884, ao ser desmembrado do 

território de Recife, foi elevado à categoria de cidade. (ARAÚJO, 1988). 

 Martins, J. (1999), que analisa o clientelismo e a corrupção no Brasil contemporâneo, 

enfatiza que, desde a época da Coroa, havia uma relação de arrendamento, ou seja, o pedido 

de sesmaria no período colonial referendava a justificativa do requerente com serviços já 
                                                 
11 O município é considerado o berço da pátria Brasil. 
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prestados à Coroa, seja na guerra ao índio, seja na conquista do território. Esses elementos, 

segundo o autor, contribuíram para que o Brasil se instituísse sob o signo e o imaginário das 

cortes europeias que concebiam o Estado, no regime monárquico, como “coisa do Rei”. 

 Ao relatar a relação entre o público e o privado na formação do Estado brasileiro, 

Martins, J., (1999) refere como nessa relação, desde a época da Coroa, não havia a distinção 

entre os direitos da pessoa e, sim, a distinção relativa ao direito de propriedade. Não havia 

uma distinção entre o que poderíamos hoje chamar de bens do Estado e bens do cidadão. 
O rei, constantemente se valia do patrimônio dos súditos para lograr os fins da 
Coroa, isto é, do Estado. Eram os particulares que faziam as expedições de guerra ao 
índio, que construíam as pontes e caminhos, que organizavam e administravam as 
vilas, que faziam a guerra ao invasor. Sempre à custa de seu patrimônio, como 
tributo político, mais do que econômico, devido à Coroa. (MARTINS, J., 1999, 
p.22). 
 

 Como podemos perceber, não havia clareza quanto ao que pertencia aos súditos e 

quanto ao que pertencia à Coroa. Na verdade tudo pertencia ao rei. Não havia distinção, pois, 

por um lado, o rei se valia do patrimônio dos súditos e, por outro, os súditos usufruíam o 

patrimônio do rei. As terras eram concedidas em nome dos interesses do rei e não em nome 

das necessidades do povo. O que hoje é considerado corrupção no Brasil, antigamente não o 

era.  

 O primeiro nome da cidade foi Jaboatão, derivado da língua tupi-guarani que 

apresenta várias escritas: yaboatam, yaboaty-atam,yauapoatã, yapoatam. Para alguns 

historiadores como Mário Melo, o nome da cidade tem o significado de andar como cágado, 

andar devagar (yaboaty-atam). Isso porque, nos rios que cortam a cidade havia muitos jabutis, 

uma espécie de cágado comum nas margens de seus rios. Outro historiador e também 

professor, Orlando Breno de Araújo, falecido em 1997, afirma que foi o rio que deu nome ao 

município, pois lembra que a Carta de Sesmaria escrita muito antes da formação do 

povoamento menciona o rio como Jaboatão. 

 Para outros historiadores como Tomás Sampaio, o nome Jaboatão se origina da 

expressão yauapoatã, cujo significado é mão rija de onça. Já para Garcia Rodrigues, Jaboatão 

se origina da expressão yapoatam, que significa caule linheiro de uma espécie de planta que 

dá mastros para embarcações. 

 Por força da Lei Estadual nº 4, de 05 de maio de 1989, o município passou a se chamar 

Jaboatão dos Guararapes, em homenagem às duas grandes batalhas ocorridas naqueles montes 

que resultaram na rendição dos holandeses às tropas lideradas por portugueses. 

 A cidade se proclama como o “berço da pátria” por ter sediado as principais batalhas 
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contra os invasores holandeses na então Capitania de Pernambuco. Amanda Marques, em 

pesquisa de dissertação pela Universidade Federal de Pernambuco, analisa como o discurso de 

formação da pátria nasceu de fato nas batalhas dos Guararapes, porém, segundo Carvalho 

Apud Couto (2000), para a existência de uma identidade nacional, é preciso o sentimento de 

comunidade e sua abrangência em termos geográficos e demográficos, ou seja, a consciência 

nacional exige a presença de povo, e não apenas da elite, e grande abrangência, não se 

limitando a apenas algumas regiões. Portanto, Carvalho não vê consciência nacional no Brasil 

antes da Guerra do Paraguai. 

 Deixando à parte se a pátria nasceu ou não nos montes Guararapes, em Jaboatão, 

prosseguiremos com nossa contextura. O município do Jaboatão dos Guararapes limita-se, ao 

Norte, com a capital pernambucana, Recife, e o município de São Lourenço da Mata; ao Sul, 

com o Cabo de Santo Agostinho; a Leste, com o Oceano Atlântico; e a Oeste, com Moreno. 

Fica em uma posição estratégica, por estar situado entre o Porto de Suape, principal polo de 

desenvolvimento do Estado, e o Recife. É cortado por importantes rodovias, como as Brs-101, 

232 e as PE-008 (Estrada da Batalha), -25 (Estrada da Muribeca) e -007, e conta com 

infraestrutura metroviária. 

 Com uma área de 258,566 km2 , Jaboatão dos Guararapes fica distante da capital 

Recife 14 km; possui densidade demográfica de 2.493,06 hab/km2  e população, segundo o 

Censo IBGE – 2010, de 644.620 habitantes. O município é constituído por três distritos -  

Jaboatão dos Guararapes, Cavaleiro e Jaboatão - , conforme divisão territorial datada de I-VI-

1995. De acordo com o Produto Interno Bruto dos Municípios, 2008, seu PIB, per capita, a 

preços correntes, é de R$ 9.419,7412. 

 Foi elevada à categoria de município em 1873. De acordo com a lei da época apenas a 

Câmara de Vereadores passou a funcionar, pois o poder executivo do município só veio a 

existir após a Proclamação da República, exatamente em 13 de novembro de 1892. Logo, a 

Câmara de Jaboatão é mais antiga que a prefeitura. 

 Na vida administrativa das vilas e cidades brasileiras, no período monárquico, havia a 

Câmara Municipal dos Conselheiros – principal fundamento da pirâmide administrativa – que 

representava os interesses da gente qualificada. Era constituída por representantes em número 

de três a quatro conselheiros, por um período de três anos. Só podiam votar e ser votados 

homens qualificados (homens bons) inscritos no Livro da Nobreza, existente na Câmara. 

(ARAÚJO, 1988). 
                                                 
12 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 Acesso em: 13 de setembro 2011, às 20h. 
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 Segundo Araújo (1988), as Câmaras Municipais de Vereadores foram criadas a partir 

da Lei Geral de 1º de outubro de 1828 que extingue os Senados das Câmaras.  

 
 A partir dessa Lei Geral, a Câmara Municipal de Vereadores passou a ser um órgão 
sério, onde os representantes do povo não podiam legislar em causa própria, nem de 
seus ascendentes ou descendentes, irmãos ou cunhados; não eram remunerados e 
ainda pagariam multa de 4$000 (quatro mil réis) nas cidades e 2$000 (dois mil réis) 
nas vilas por cada sessão que faltassem injustificadamente, sendo proibida a recusa do 
cargo, exceto: 1º por enfermidade grave ou prolongada e 2º – por emprego civil, 
eclesiástico ou militar cujas obrigações fossem incompatíveis de se exercerem 
conjuntamente. (ARAÚJO, 1988, p.35). 

 

 De qualquer maneira, vale salientar que havia um claro confronto de interesses de 

poder entre a Coroa e o município. As câmaras municipais, por um lado, agiam como 

delegadas da Coroa e, por outro, tomavam decisões nas quais o rei não se envolvia, a não ser 

para reconhecê-las e legitimá-las.  “Na Constituição das vilas, o rei reconhecia o poder das 

câmaras municipais sobre o respectivo território, especialmente em relação às questões 

propriamente urbanas”. (MARTINS, J., 1999, p.23).  

 Difícil fica afirmar se, de fato, a Câmara Municipal de Vereadores representava os 

interesses do povo ou não. Mas só o fato de afirmar, segundo Araújo (1988), que os 

conselheiros não eram remunerados apresenta, se assim era, algo de extraordinário para a 

época. O que não significa que fosse garantia de que os conselheiros não legislavam em causa 

própria. 

 Jaboatão dos Guararapes é um dos municípios que mais intervenções sofreu em 

Pernambuco. É importante levar em consideração que nem sempre os mandatos duravam 

quatro anos (houve épocas em que estes eram de cinco anos e, em alguns casos, podiam ser 

prorrogados) e muitas vezes o cargo era ocupado por interinos que assumiam por pouco 

tempo. Além disso, por causa das flutuações da política nacional e estadual, havia muitas 

intervenções e deposições, como na época da ditadura de Vargas e da ditadura militar. 

 Abaixo, um quadro sintetiza os prefeitos da cidade de Jaboatão dos Guararapes: 

 
 Quadro 03 – Os prefeitos de Jaboatão dos Guararapes 

Prefeito Período Origem 

Cel. Joaquim Xavier Carneiro de 
Lacerda  

1892-1895 Primeiro prefeito e dono do 
Engenho Bulhões 

Manuel Xavier Carneiro de 
Albuquerque 

1895-1898 Proprietário do Engenho 
Palmeiras 
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Cel. Joaquim Maximiano Pereira 

Viana 
1898-1901 Proprietário do Engenho 

Pereiras 

Dr. Joaquim Carneiro Nobre de 
Lacerda  

1901-1904 Proprietário do Engenho 
Santana 

Antonio de Souza Leão 1904-1907 Dono do Engenho Moreno e 
neto do Barão homônimo 

João de Souza Leão 1907-1910 Dono do Engenho Tapera, em 
Bonança 

De 1910 a 1913, devido às tensões na política estadual, cinco prefeitos governaram: Joaquim Nobre de 
Lacerda, José Mariano Carneiro Leão, Sivério Batista Magalhães, Luis Gonzaga Maranhão e Praxedes 

Brederodes Costa. 

Fábio Carneiro de Albuquerque 
Maranhão 

1913-1916 Dono do Engenho Novo da 
Muribeca 

Carlos Alberto Paes Barreto 1916-1919 Era advogado e faleceu no 
último ano do mandato 

Arnaldo Xavier Carneiro de 
Albuquerque  

1919-1922 Dono do Engenho Palmeiras e 
sócio da Usina Muribeca. 

Construiu o prédio da 
prefeitura 

Francisco Antônio Brandão Cavalcanti 1922-1926 Proprietário do Engenho 
Jangadinha 

Fabio Albuquerque Maranhão  1926-1930 Prefeito pela segunda vez 

Entre 1930 e 1934 governaram os prefeitos-interventores: Antonio de Paula Carneiro da Cunha e 
Epitácio de Oliveira Belém. 

Epitácio de Oliveira Belém  1934-1937 Governou de novo, desta vez 
eleito 

De 1937 a 1947, época do Estado Novo, foram nomeados os seguintes prefeitos: Luís Gonzaga 
Maranhão, Carlos Barboza da Paz Portela, Davino Ribeiro de Sena, José Carneiro de Barros, Evandro 

Luís Neto, Dr. Clóvis Wanderley e o Dr. Aníbal Varejão. 

Dr. Manoel Rodrigues Calheiros 1947-1951 Considerado o primeiro 
prefeito comunista do Brasil 

Humberto Lins Barradas  1951-1955 Dono do Engenho Megaype de 
Cima, em Muribeca 

Dr. Aníbal Varejão 1955-1959 Derrubou o prédio da 
prefeitura, construindo outro 

no lugar, e acusado de matar o 
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Dr. Luís Regueira 

Humberto Lins Barradas 1959-1963 Prefeito pela segunda vez 

Vicente Alberto Carício 1963-1968 Teve o mandato prorrogado 
por mais um ano. 

José Fagundes de Menezes 1968-1973 Governou apenas 3 meses, 
pois foi cassado pelo AI5. 
Assumiu, em seu lugar o 

interventor General Heitor de 
Melo Machado. 

Severino Claudino da Silva 1973-1977 Era comerciante 

Geraldo José de Almeida Melo 1977-1982 Também era comerciante 

José Fagundes de Menezes 1983-1988 Sofreu mais uma intervenção 
no final do mandato, 

assumindo o interventor 
Marcos Vasconcelos. 

Geraldo José de Almeida Melo- 
Partido PMDB 

1989-1992 Assumiu o governo pela 
segunda vez 

José Humberto Lacerda Barradas- 
Partido PTR 

1993-1996 Possui ensino médio completo 
e é filho do ex-prefeito 

homônimo 

Newton D'Emery Carneiro – Partido 
PPB 

1997-1999 Aposentado e possui ensino 
Fundamental completo. 

Sofreu uma intervenção em 
1999, assumindo Byron 

Sarinho e, posteriormente, o 
vice Fernando Rodovalho. 

  

Fernando Antônio Rodovalho- Partido 
PSC 

2001-2004 Formado em Administração. 
Dono de empresa de ônibus. 
Era o vice de Newton que 
ganhou a eleição seguinte. 

Newton D'Emery Carneiro – Partido 
PSDC 

2005-2008 Assume novamente e quase 
sofre outra intervenção no fim 

do mandato 

Elias Gomes da Silva – Partido PSDB 2009-2012 É o atual prefeito com 
mandato até 2012. Formado 

como Técnico em 
Contabilidade. Já foi vereador 
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e prefeito do município do 

Cabo de Santo Agostinho/PE e 
deputado estadual em 1990, 

pelo PMDB. 

Fonte: http://jaboataovive.blogspot.com/  
  

 É possível apreender, a partir do quadro acima, que os primeiros prefeitos eram donos 

de engenhos ou estavam ligados às famílias que controlavam a produção de cana-de-açúcar. 

Reflexo da política dos coronéis. Outra observação importante diz respeito à quantidade de 

intervenções, em sua maioria, fruto de golpes em escalas nacional e estadual. Outra coisa 

interessante é que, pelo menos até hoje, nenhum prefeito conseguiu reeleger-se por dois 

mandatos consecutivos, embora retornassem posteriormente. Essas são marcas típicas que a 

política conturbada de Jaboatão dos Guararapes deixou na história. 

O engenho e, depois, a usina tornaram-se núcleos importantes de convivência social. A 

mão de obra que sustentava os engenhos era, nos tempos da Colônia e do Império, 

basicamente escrava. Formou-se uma sociedade patriarcal, com uma estrutura de poder, 

fechada e controlada por uma minoria – os proprietários de grandes extensões territoriais que 

se constituíram na chamada aristocracia brasileira da época. Ela usufruiu os privilégios dos 

tempos áureos, conseguiu atravessar séculos dominando politicamente a Capitania, a 

Província e, depois, o Estado de Pernambuco. 

 O mundo do engenho dava o quadro de como se comportava a sociedade de maneira 

geral. Os mais privilegiados, os grandes proprietários, estabeleciam relações de poder 

profundamente hierarquizadas. As mulheres deviam obedecer aos homens, não tinham 

direitos políticos. Os preconceitos contra o trabalho manual, resultantes da existência do 

escravismo, dominavam a sociedade. Essa maneira de pensar deixou marcas nos costumes e 

comportamentos que atravessam os tempos. É fácil encontrá-las até nos dias atuais. 

 A história de Jaboatão dos Guararapes está envolvida por contextos que fazem parte de 

uma história mais ampla. Nas suas terras, a cana-de-açúcar espraiou-se, os senhores de 

engenho ditavam suas normas; depois foram os usineiros, ligados nos lucros e nas crises que 

afetavam a produção. 

 À medida que a lavoura açucareira ia se envolvendo com problemas, a classe 

dominante teve que procurar formas alternativas para sobreviver economicamente. Promoveu-

se, então, a instalação de fábricas nas primeiras décadas do século XX. A Fábrica de Jaboatão, 

fundada em março de 1916, era do ramo da indústria alimentícia, produzindo farinhas de 
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arroz, milho, mandioca e araruta, além de salames, banha, presuntos, etc. Também merece 

destaque a Fábrica de Papel Pernambucana que foi inaugurada em 1918. 

 O município apresenta, atualmente, os parques industriais de Prazeres e do Curado. 

Também possui rede metroviária. Prazeres, Piedade, Candeias e Barra de Jangada são bairros 

que cresceram e vêm crescendo muito rapidamente. O desenvolvimento, que se dava antes em 

Jaboatão - Centro, hoje se concentra em Prazeres. 

 Jaboatão dos Guararapes é um município que apresenta, atualmente, renda provinda 

em grande parte de serviços, depois, das indústrias e, por último, da agropecuária, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010.  

 Nas primeiras décadas republicanas, Jaboatão era um município basicamente rural, 

onde o mundo dos engenhos ainda prevalecia. É importante salientar também que as 

preocupações dos prefeitos jaboatonenses nas primeiras décadas da República foi a montagem 

da administração pública clientelista, ou seja, os cargos eram proporcionais ao grau de 

relacionamento mantido com o prefeito. 

 Da Matta (1997) chama a atenção para as três características típicas de nossa formação 

político-social: o clientelismo, o familismo e o nepotismo. Mesmo com o advento da 

República e com uma proposta de democracia, o autor demonstra que essas características não 

se desvencilharam do nosso processo político-social. 

 Segundo Da Matta (1997), temos uma tradição familística que impede a atuação a 

pleno vapor da ideia de cidadania moderna. A força social do familismo no Brasil é 

proporcional à ausência de confiança na vida pública. Explica-se a presença da família na vida 

pública porque esta não é confiável, necessitando, portanto, de pessoas confiáveis, ou seja, 

justificam-se o autoritarismo e o familismo como compreensível mecanismo de defesa contra 

o sistema. 

 Outra característica marcante da nossa sociedade é o autoritarismo. O autor Martins, 

P., (2002) vai buscar, a partir das significações simbólicas e culturais do pacto fundador da 

cultura nacional, a compreensão da historicidade da cultura autoritária que permeia nossas 

instituições e relações sociais. O pacto fundador não é um pacto entre indivíduos, não é 

simplesmente resultado de um ato de escolha racional de certos indivíduos com poder de 

tomada de decisões. 

 Dessa forma, Martins, P., (2002) argumenta que o pacto fundador na Europa se deu a 

partir da valorização de duas instituições centrais para a modernidade, o Estado e o Indivíduo, 

encerrando assim uma ordem aristocrática tradicional e substituindo-a por uma ordem 
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moderna burguesa. 

 
No seio da polarização entre Indivíduo e Estado, constituiu-se a rede cultural e 
linguística da comunidade nacional, forjaram-se as esferas públicas e privadas e a 
sociedade civil, todos esses planos de circulação sendo animados por atores diversos 
– a aristocracia, a burguesia comerciante, a pequena burguesia, o campesinato, o 
proletariado urbano, entre outros -, que disputavam a construção de significações 
simbólicas e materiais da modernidade ocidental. (MARTINS, P., 2002, p.87). 

 
  Já na América Latina não houve nenhum pacto civilizatório entre indivíduos, segundo 

Martins, P., (2002). O imaginário nobiliárquico e mercantil dos primeiros exploradores na 

América Latina, apoiado na tradição patrimonialista, condicionou o imaginário da fundação 

dos países latino-americanos, de modo que os pactos fundadores, nos sentidos observados na 

Europa, onde as antigas comunidades locais se agregaram progressivamente em unidades 

políticas maiores, até adquirirem o formato complexo do estado nacional, não foram os 

mesmos da América Latina. 

 Em se tratando do Brasil, para Martins, P., (2002), o primeiro momento de fundação 

da brasilidade foi inspirado por uma estratégia autoritária que foi a de impor o domínio da 

ordem política patrimonial e o domínio do imaginário cristão medieval, dos quais Portugal era 

legítimo herdeiro, sobre a cultura local no intuito não de implantação de um sistema 

comunitário e multicultural, mas de uma empresa com fins utilitários explícitos. 

  A dádiva patrimonial que serve para premiar os próximos, seja por laços de sangue, 

por amizade ou por lealdade, e punir os estranhos, essa cultura da dádiva constitui uma das 

formas de expressão da cultura autoritária no Brasil, segundo Martins, P., (2002).  

 Aliado a essas concepções, temos o mito fundador, conforme nos refere Chauí (2000). 

Ao invés de rompermos com o mito fundador, o recriamos constantemente, impedindo-nos de 

perceber a realidade e de lidar com ela. “Um mito fundador é aquele que não cessa de 

encontrar novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de tal 

modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo.” 

(CHAUÍ, 2000, p.9). 

 O mito fundador opera de modo diferenciado entre as classes sociais. Do lado dos 

dominantes, ele opera na visão de seu direito natural ao poder e em sua legitimação por meio 

das redes de favor e clientela; do lado dos dominados, ele se realiza com a visão do 

governante como salvador e com a sacralização-satanização da política. 

 O autoritarismo e a hierarquia são constantemente ressignificadas e reproduzidas a 

partir de um discurso dominante que mascara as diferenças de classes, segundo Chauí. Os 
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traços mais marcantes de uma sociedade autoritária como a nossa são a naturalização das 

desigualdades e das diferenças sociais, o clientelismo, a indistinção entre o público e o 

privado, o ocultamento dos conflitos e das contradições, o fascínio pelos signos de prestígio e 

poder. 

 Na nossa sociedade, no entanto, convivem valores da hierarquia e da igualdade juntos. 

Segundo Da Matta (2000), no Brasil se combinam e se manifestam valores aparentemente 

contraditórios e, algumas vezes, incompatíveis com certas teorias sociais. Combina-se 

clientelismo com liberalismo e personalismo com lealdade ideológica. 

 Assim também vê Martins, J., (1999) ao colocar que a dominação patrimonial não se 

constitui, na tradição brasileira, em forma antagônica de poder político em relação à 

dominação racional-legal. Para o autor, a dominação patrimonial nutre-se da dominação 

racional- legal e a contamina. Para Carvalho (2000), foram vícios como o patrimonialismo, o 

clientelismo e o autoritarismo que impediram uma política que visasse à integração de todos 

os brasileiros numa comunidade nacional marcada por um grau aceitável de equidade. 

 Se houve alguma mudança política no Brasil, segundo Martins, J., (1999), não foi 

exclusivamente por força dos movimentos sociais e, sim, pelas contradições e debilidades que 

a modernização introduziu na dominação oligárquica. 

 Santos (2009), em trabalho sobre brasilidade e democracia escolar, alerta sobre o fato 

de que muitos autores, como, por exemplo, Da Matta, fundamentam o fatalismo brasileiro, ou 

seja, fundamentam que sempre seremos hierarquizados, autoritários e malandros. 

 Para Santos (2009, p.37), essa redução das significações imaginárias não deve ser 

reduzida, particularizada a um elemento explicativo como o populismo, o mandonismo, mas 

são criações imaginárias centrais da sociedade brasileira “criadas, constituídas e construídas 

no cotidiano, o que exigirá sujeitos concretos que irão realizar os rituais e utilizarem-se de 

símbolos e mitos significativos de uma sociedade”.  

 A partir desse entendimento, Santos (2009) formula a composição doméstico-

clientelista para especificar o tipo de cultura que se utiliza de recursos simbólicos de caráter 

hierárquicos, ocasionando uma eterna dependência do Pai (no caso, dos superiores) e uma 

incapacidade de iniciativa em busca do novo. Para o autor, pôr abaixo a ordem patriarcal 

significa não esquecer as instituições sociais da nossa sociedade, como o racismo, o 

machismo, a família cristã jesuítica, mas, e principalmente, defender uma práxis, um projeto 

em que nos coloquemos enquanto objeto próprio de reflexão. 

 A história político-social de Jaboatão dos Guararapes permeia todas essas 
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características estudadas por autores como Martins, J., (1999), Da Matta (2000), (1997), 

Chauí (2000), Martins, P., (2002), Carvalho (2000), (1997), Santos (2009). O que iremos 

apreender no decorrer das décadas são a constante acomodação e reacomodação da elite em 

face do poder, do desfrute dos privilégios que somente ela usufruiu e usufrui, 

comprometendo, dessa forma, toda iniciativa que porventura venha a ter a respeito de 

cidadania, democracia, participação, espaço público e esfera pública. 

  Assim também acontece com o restante da população brasileira que não faz parte da 

minoria que por séculos dominou e tem dominado os espaços públicos e políticos dessa 

sociedade ao não se sentir responsável pelo seu próprio destino, ficando sempre dependente 

do superior, a quem deve lealdade e serviço. 

 Com isso, elementos como o autoritarismo, a hierarquia, o clientelismo, o nepotismo 

são constantemente ressignificados pela sociedade que não se reconhece enquanto auto-

instituição. Esses aspectos não estão dissociados de outros campos existentes na sociedade. 

Veremos, portanto, um pouco do campo educacional do município de Jaboatão dos 

Guararapes. 

  

3.2.1 O Educacional em Jaboatão dos Guararapes 

 

 O município possui vasta rede de ensino pública e particular que atende desde a 

educação infantil ao ensino médio. Atualmente, as escolas públicas municipais que pertencem 

ao município e oferecem ensino médio estão em processo de extinção na oferta dessa etapa da 

educação básica, em cumprimento às exigências da LDB nº 9.394/96. Possui uma escola 

técnica estadual, localizada em Jaboatão - Centro, onde são oferecidos cursos presenciais e na 

modalidade educação a distância de Logística e Rede de Computadores. Há dois 

estabelecimentos que oferecem ensino superior privado, a Faculdade dos Guararapes e a 

Faculdade Metropolitana, localizadas ambas em Piedade. 

 Segundo dados do IBGE 2010, Jaboatão dos Guararapes possui 50,2% de escolas que 

oferecem o ensino fundamental, 39,6%, o ensino pré-escolar (educação infantil) e 10,2% de 

escolas que oferecem o ensino médio, dentre o total de escolas municipais, estaduais e 

particulares que há no município. Embora o ensino pré-escolar seja o segundo mais oferecido, 

ele é a etapa da educação básica que possui menos alunos matriculados. A porcentagem de 

alunos matriculados no ensino fundamental equivale a 69,4%; em seguida vem o ensino 
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médio, com 19,9%, e por fim, o ensino pré-escolar, com 10,6% de alunos matriculados13. 

 A primeira escola de Jaboatão foi criada nas terras que pertenceram ao Sr. Sebastião 

José Pereira. A escola era chamada de Colônia Agrícola São Sebastião e depois passou a se 

chamar Escola Agrícola São Sebastião. Em 1903, o padre Antonio Vellar, primeiro diretor, 

manda construir o Santuário Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora. Hoje a escola é mais 

conhecida como São Sebastião, na Colônia dos Padres, em Jaboatão - Centro. (MARCENA, 

2001). 

 Agora, a primeira escola a oferecer o ensino médio na cidade foi o Ginásio e Colégio 

Comercial Padre Chromacio Leão, fundado a 27 de setembro de 1952, pertencente à antiga 

Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, que, tempos depois, passou a se chamar de 

Campanha Nacional de Escolas da Comunidade-CNEC. O primeiro diretor da escola foi o 

padre Hipólito Pedrosa, que dirigia a paróquia de Jaboatão, e o primeiro presidente da CNEC 

foi o Sr. Vicente Alberto Carício que chegou a governar o município como prefeito entre 1963 

e 1968. (ARAÚJO, 1988). 

  A atual escola técnica estadual Maximiano Accioly Campos, em Jaboatão, foi, 

inicialmente, o Centro de Formação Profissional da Companhia Ferroviária do Nordeste 

(RFN). O Dr. Manoel Leão, diretor-superintendente da antiga Great-Western, observando a 

precária formação profissional da maioria dos operários admitidos na empresa que 

administrava, entrou em contato com o Centro de Seleção e Ensino Profissional de Sorocaba, 

São Paulo, no intuito de fundar, em 1942, em Jaboatão, uma escola que preparasse mão de 

obra especializada. Tempos depois o Centro foi transformado em ginásio industrial, passou 

um tempo desativado, e atualmente funciona a escola técnica estadual já mencionada.  

   Abaixo, transformamos os dados de 2010, disponíveis no site do IBGE, em gráficos 

com o quantitativo de escolas públicas e privadas e as matrículas efetuadas no município de 

Jaboatão dos Guararapes, de acordo com cada etapa da educação básica, para melhor 

apreendermos a realidade educacional desse município: 

                                            
  

 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Disponível em: http://www.ibge.com.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=260790#topo Acesso em: 19 de 

setembro 2011, às 17h. 
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Gráfico 1- Escolas Públicas e Privadas da Educação Infantil/2009 

 
Fonte: http://www.ibge.com.br 

 
  

Gráfico 2 – Matrículas na Educação Infantil/2009 
 

 
Fonte: http://www.ibge.com.br 

 
  
 Podemos perceber, agora, de forma mais clara, que o setor privado domina a educação 

infantil tanto em matrículas quanto em estabelecimentos existentes na cidade de Jaboatão dos 

Guararapes, evidenciando, dessa forma, a negligência que o poder municipal apresenta em 

oferecer essa etapa da educação básica, deixando de fora, possivelmente, milhares de crianças 

do município que não possuem condições de frequentar uma instituição privada e 

fortalecendo até mais a exclusão de crianças provindas da classe de renda baixa. 

 Quanto às matrículas no ensino fundamental, as escolas públicas municipais lideram 

no número de alunos matriculados; em seguida vêm as escolas estaduais e, depois, as 

privadas. Já em relação ao número de escolas nessa etapa da educação básica, notamos que é 

o setor privado que apresenta quantitativo maior de escolas, chegando mesmo a ser o dobro 

do número de escolas municipais. Vejamos os gráficos abaixo: 
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Gráfico 3 – Escolas Públicas e Privadas do Ensino Fundamental/2009 

Fonte: http://www.ibge.com.br 

 
 
 

Gráfico 4 – Matrículas no Ensino Fundamental/2009 

 
Fonte: http://www.ibge.com.br 

 
 

 Em relação ao ensino médio, é a rede de ensino estadual que lidera no quantitativo de 

matrículas. Em seguida vêm a rede privada e, com um valor bem ínfimo, a rede municipal de 

Jaboatão dos Guararapes. Cabe salientar que apenas três escolas municipais oferecem o 

ensino médio, atualmente, na cidade de Jaboatão dos Guararapes e que estão em processo de 

extinção, ou seja, a partir de 2012 o poder municipal não oferecerá o ensino médio. Notamos 

também que não há no município nenhuma oferta de ensino proveniente do poder federal. 
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Gráfico 5 – Escolas Públicas e Privadas do Ensino Médio/2009 

Fonte: http://www.ibge.com.br 

 

 Vejamos abaixo o gráfico que expõe o quantitativo de matrículas efetuadas no ensino 

médio nas escolas públicas e privadas da cidade de Jaboatão dos Guararapes.  As matrículas 

no ensino médio, na rede pública estadual, sobressaem como mais expressiva: 

 
Gráfico 6 – Matrículas no Ensino Médio/2009 

 

 
Fonte: http://www.ibge.com.br 

  

 A par desses dados, apresentaremos, a seguir, um quadro que identifica de forma 

sucinta os prefeitos, vices e secretários de educação que passaram no município de Jaboatão 

dos Guararapes entre 1989 e 2011. Esse quadro nos ajudará a perceber qual a relação que 

houve e que há entre os prefeitos, os secretários de educação e a instituição do conselho 

escolar na rede pública municipal de ensino. 

 
Quadro 04 – Prefeitos/Vice-prefeitos/Secretários de Educação de Jaboatão dos Guararapes entre 1989 e 2012 

 
PREFEITO VICE-PREFEITO SECRETÁRIO DE 

EDUCAÇÃO 
PERÍODO 

Geraldo José de Almeida 
Melo – Partido PMDB 

Luiz Carlos Matos de 
Aquino-PMDB 

Fernando Tenório da Silva 
(pedagogo e advogado)-
1989 e parte de 1992. 
Emir (professor do 
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município de Jaboatão dos 
Guararapes)- 1992. 
Padre Castro (professor)-
1992. 

José Humberto Lacerda 
Barradas – Partido PTR 

José Barbosa da Silva (João 
Branco) - PDT 

Rossine (sociólogo e 
advogado) -1993 a 1994. 
Paulo Roberto Mendes da 
Silva (advogado) – 1994 a 
1996. 

1993-1996 

Newton D'Emery Carneiro – 
Partido PPB 

Fernando Antônio 
Rodovalho- PSC 

Talles Andrade de Lima 
(Professor)-não se sabe 
precisar o tempo que passou 
na Secretaria de Educação. 
No governo de Newton 
Carneiro, ocuparam o cargo 
de secretários da educação 
inúmeras pessoas.   Estima-
se que mais de dez 
secretários assumiram a 
Secretaria de Educação 
durante seu mandato. 

1997-1999 

Fernando Antônio 
Rodovalho – PSC (Assume 
a prefeitura após 
intervenção que faz com que 
Newton Carneiro renuncie 
ao poder). 

 Eduardo D'Angelo 
(Empresário), Ezio Siqueira 
(Professor Universitário), 
Lígia Cavalcante 
(Fonoaudióloga), etc. 

01/03/1999-2000 

Fernando Antônio 
Rodovalho - PSC 

Luciano Caldas Bivar-PSL 
*O vice-prefeito Luciano 
Caldas Bivar renunciou ao 
cargo, ficando como vice o 
presidente da câmara dos 
vereadores, Joaquim 
Nazianzeno do Rego 
Barreto; depois de dois 
anos, o então vice Joaquim 
passou o cargo para o novo 
presidente da câmara dos 
vereadores Móises 
Francisco da Silva. 

Admaldo Matos 
(advogado)-2001 a 2002, 
Paulo Roberto Mendes de 
Lima (advogado e secretário 
pela segunda vez) 2002 a 
mar. 2004, Absolon Ramos 
de Oliveira (advogado e 
coronel da polícia militar 
reformado)- mar.2004 a 
dez.2004. 

2001-2004 

Newton D'Emery Carneiro - 
PSDC 

Antônio Geraldo Azevedo 
Cavalcante-PSDC 

Eduardo Magalhães 
(formado em Direito) 

2005-2008 

Elias Gomes da Silva - 
PSDB 

Edir Pinto Peres - PPS Maria Mirtes Cordeiro 
Rodrigues (Pedagoga) e 
Edilene Soares (Professora) 

2009-? 

Nota: Dados obtidos para elaboração do quadro por informação oral (conversas informais) e através do site 
<www.diariodepernambuco.com.br>.    
 

Os empresários controlavam o principal cargo político no município: Severino da 

Silva (1973-1977), Geraldo Melo (1977-1982), no período militar, e, após o regime militar, 

José Humberto Barradas (filho do ex-prefeito homônimo, dono de engenho), Fernando 

Rodovalho. Os interventores, normalmente, eram profissionais liberais a serviço do Estado 
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(Bayron Sarinho, em 1999, por exemplo). O atual prefeito já pode ser considerado um político 

profissional pela sua vasta experiência nos mandatos políticos: vereador, deputado estadual e 

prefeito no Cabo de Santo Agostinho. 

Alguns dados dos prefeitos que instituíram o conselho escolar e/ou foram seus 

contemporâneos são importantes: José Humberto Barradas, Geraldo Melo e Newton Carneiro.  

Newton Carneiro (1997 a 2000; 2005 a 2008), recentemente, teve seus bens 

bloqueados pela Justiça, em dezembro de 2011 (juntamente com o atual), e a Câmara 

Municipal aprovou sua cassação, por 15 a 2, em dezembro de 2007 (CÂMARA..., 2007). 

Dois meses antes, os vereadores proibiram o prefeito de remanejar verba por decreto. A 

votação foi por unanimidade (VEREADORES..., 2007). Anos atrás, em 1998, os vereadores 

pretendiam afastar o prefeito. Conforme a matéria,  

Atualmente, apenas Zito Ramos (PPB) está a favor do prefeito. Se der tudo certo, 
vamos pedir 90 dias”, disse. De acordo com Paulo, a medida é para Newton 
Carneiro não prejudicar o processo de investigação das CPIs. Caso ele seja afastado, 
quem fica em seu lugar é o vice-prefeito Fernando Rodovalho (PSC), inimigo 
político, e tido por Carneiro como um dos articuladores deste processo que pode 
levá-lo ao impeachment.(VEREADORES PRETENDEM..., 1998). 

Em 2010, morre o ex-prefeito Geraldo Melo. A Assembleia Legislativa do Estado 

aprova um voto de pesar pelo seu falecimento (ESTADO..., 2010). Uma polêmica ocorre: a 

colocação de um busto em sua homenagem. O PSOL é contra e argumenta que vários 

personagens mais importantes merecem esse gesto simbólico. Conforme o presidente deste 

partido: 
o grande poeta que escreveu o Hino de Jaboatão e o Hino do nosso Padroeiro Santo 
Amaro, Benedito Cunha Melo; A educadora que fez História em Jaboatão e marcou 
várias gerações, Dona Odete Antunes; O primeiro prefeito comunista eleito da 
América Latina, o Médico Manuel Calheiros. E, por último, o professor e pedagogo 
o inesquecível Paulo Freire, que seu método de ensino é reconhecido nos quatro 
cantos do Mundo e ele morou em Jaboatão Centro. (PSOL..., 2011). 

 

Geraldo Melo foi um dos fundadores do PMDB em Pernambuco. Foi deputado federal 

(Ano 1983 - eleito com 43.645 votos; 2º mandato - Ano 1987 - eleito com 44.503 votos); 

deputado estadual (Ano 1994 - eleito com 19.694 votos; 2º mandato - Ano 1998 - eleito com 

25.702 votos); prefeito de Jaboatão (1º mandato - Ano 1976 - eleito com 19.557 votos; 2º 

mandato - Ano 1988 - eleito com 76.844 votos). 

Já José Humberto Barradas teve impugnada sua candidatura a deputado estadual em 

razão: “apresentação de notas fiscais inidôneas e ausência de licitações em investimentos no 

município na época de sua gestão” e seu recurso foi indeferido pelo Pleno do TRE (TRE 



139 
IMPUGNA..., 2010 e PLENO..., 2010). Ele apoiou o empresário Amando Monteiro Neto 

(PTB) para deputado estadual. 

Segundo o jornal, vários políticos de Pernambuco encontram-se na lista dos “fichas 

sujas”:  
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) entregou agora há tarde à Justiça Eleitoral a 
lista de “fichas sujas” com 1.137 nomes de gestores públicos e ordenadores de 
despesas condenados pelo órgão estadual por contas irregulares nos últimos oito 
anos que antecedem à data das eleições deste ano.  

 

Encontram-se na lista os ex-prefeitos de Jaboatão dos Guararapes José Humberto 

Barradas (PHS), Newton Carneiro (PP) e Fernando Rodovalho (PRTB). (AGLAÍLSON..., 

2010). 

 Apesar de estarmos no período “democrático”, os seus representantes ainda fazem 

política à antiga. Não podemos esquecer que Newton Carneiro foi eleito duas vezes no 

período democrático – sempre mereceu matérias depreciativas por sua forma explícita de 

fazer política desde vereador: o voto pelo favor. Além disso, os representantes do período 

militar retornaram como o senhor José Fagundes de Menezes e o próprio Geraldo Melo – um 

populista. 

Certamente, um dos momentos que pode destoar de toda essa prática patrimonialista é 

a eleição do Dr. Manoel Rodrigues Calheiros (1947 a 1951), primeiro prefeito comunista 

eleito no Brasil. Jaboatão dos Guararapes já foi considerada afetuosamente a moscouzinho14. 

 O que podemos observar diante dessa tentativa de apresentar os prefeitos, vices e 

secretários de educação no período de 1989 a 2011 é que a indicação para secretário de 

Educação não se deu pela relação parentesca ou familiar, mas pela coligação partidária que 

havia.  

 Alguns secretários já haviam sido vereadores, como Fernando Tenório, e outros 

vieram a se tornar vereadores depois, como, por exemplo, Paulo R. Mendes da Silva que, em 

alguns momentos, teve que abrir mão do cargo de secretário da educação para concorrer à 

vaga de vereador do município. A maioria dos secretários possuía formação em direito, mas 

houve também muitos com formação apenas pedagógica.  

 Observamos também que o partido dos prefeitos que passaram pelo município no 

período elencado não é o mesmo dos vice-prefeitos, com exceção dos governos de Geraldo 

                                                 
14 Para conferir a perspectiva educacional neste período do governo Manoel Rodrigues Calheiros, ver: 
AQUINO, C.B. A educação em Jaboatão nas mãos de um comunista (1947-1951). Dissertação de mestrado. 
CE, UFPE, 2007. 
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Melo e, no segundo mandato, de Newton Carneiro. Esse fato e a indicação dos secretários de 

educação demonstram, segundo Martins (1999), a dinâmica do processo político brasileiro 

caracterizado pelo clientelismo político de fundo oligárquico que ainda hoje domina o País. 
As oligarquias políticas no Brasil colocaram a seu serviço as instituições da moderna 
dominação política, submetendo a seu controle todo o aparelho de Estado. Em 
consequência, nenhum grupo ou partido político tem hoje condições de governar o 
Brasil senão através de alianças com esses grupos tradicionais. (MARTINS, 1999, p. 
20). 
 

 Vários foram os partidos aos quais eram filiados prefeitos e vice-prefeitos que 

governaram o município. O PMDB- Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PTR- 

Partido Trabalhista Renovador, PDT- Partido Democrático Trabalhista, PPB- Partido 

Progressista Brasileiro, PSC – Partido Social Cristão, PSL- Partido Social Liberal, PSDC – 

Partido Social Democrata Cristão (Antigo PDC – Partido Democrata Cristão), PSDB – 

Partido da Social Democracia Brasileira e PPS-Partido Popular Socialista (Antigo PCB).  

 O PMDB é o partido originário do MDB - Movimento Democrático Brasileiro, único 

partido autorizado a fazer “oposição” à ditadura militar. Em 1988, após a Constituição, o 

partido se divide em PMDB e em PSDB. O ex- prefeito Geraldo Melo era filiado ao PMDB e 

o atual, Elias Gomes, é filiado ao PSDB. Ideologicamente, o PMDB é um partido neoliberal. 

Defende a democracia e a livre iniciativa. É um partido essencialmente burguês. (FABER, 

s/d). 

 Após Geraldo Melo governou o município o José Humberto Barradas, cujo partido era 

o PTR. O ex-prefeito José Humberto Barradas, do PTR, governou o município com o vice-

prefeito José Barbosa da Silva, mais conhecido como João Branco. O partido de João Branco 

era o PDT, partido fundado por Leonel Brizola, em 1980, que congregou a grande maioria dos 

políticos do antigo PTB- Partido Trabalhista Brasileiro, fundado em 1945 por Getúlio Vargas. 

Ideologicamente, é um partido que se aproxima do pensamento socialdemocrata. É contrário 

ao neoliberalismo. (FABER, s/d). 

 O ex-prefeito Newton Carneiro, no seu primeiro mandato de 1997, pertencia ao PPB, 

partido que adotou esse nome em 1995 como resultado da fusão dos partidos PPR – Partido 

Progressista Reformador e do PP – Partido Progressista. O período democrático em Jaboatão 

dos Guararapes, pós-ditadura militar, foi dominado por partidos que apoiavam a ditadura e de 

corte liberal. 

 Momento conturbado pelo qual o município passou foi durante o primeiro mandato do 

ex-prefeito Newton Carneiro entre 1997 e 1999. A própria Secretaria de Educação e, talvez, 

por que não, a própria educação do município sentiram na pele esses transtornos, pois foi o 
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período em que mais pessoas assumiram a secretaria de educação, evidenciando-se uma falta 

de continuidade nas ações. Por outro lado, e por incrível que pareça, foi nessa época que os 

conselhos escolares na rede de ensino pública do município passaram a ser evidenciados e 

institucionalizados, conforme veremos na análise das atas dos conselhos em capítulo 

posterior. 

 Com a intervenção do governo estadual, em 1999, que faz com que o prefeito Newton 

Carneiro renuncie ao cargo, assume o vice Fernando Rodovalho, pertencente ao PSC. O PSC 

é um partido político de direita. O nome Social Cristão vem da crença dos partidários de que o 

cristianismo, mais do que uma religião, é um estado de espírito que não segrega e não 

exclui15. 

 Em 2005, Newton Carneiro assume novamente a prefeitura. Dessa vez, ele está filiado 

ao PSDC, antigo PDC. Considera-se democrata cristão por adotar pensamento político 

fundamentado nos valores humanísticos do cristianismo: liberdade, justiça e solidariedade. 

 Atualmente, o prefeito é Elias Gomes e seu partido é o PSDB. Fundado em 1988 por 

dissidentes do PMDB, o PSDB defende a descentralização administrativa, o crescimento 

econômico sustentável e uma ampla reforma política que reforce os partidos políticos. 

Ideologicamente, defende o neoliberalismo. O vice-prefeito atualmente é Edir Pinto, do PPS. 

Fundado em 1992 por dissidentes do PCB, o PPS, ideologicamente é o partido que se 

aproxima de ideais socialdemocratas. (FABER, s/d). 

 Diante de tudo, observamos que têm sido cada vez mais notórias as coligações 

partidárias para governar a cidade. As oligarquias continuam se fazendo presentes. Como já 

disse Martins, J. (1999), nem Getúlio nem os militares, falando agora de um modo geral do 

País, governaram sem esse grupo politicamente poderoso e que estava acima dos partidos. 

 A hierarquia, o autoritarismo, o clientelismo e o mandonismo, vistos a partir dos 

autores utilizados, também se apresentam na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Nesse caso, 

como é possível um conjunto de conselhos escolares revolucionários numa prática social 

como essa, sobre a qual autores como Martins, J., (1999), Da Matta (2000), (1997), Chauí 

(2000), Martins, P., (2002), Carvalho (2000), (1997), Santos (2009) chamam a atenção? 

 Vamos ver como tem sido a experiência de conselhos escolares em Jaboatão dos 

Guararapes/PE. Como é que está sendo instituído o conselho escolar pelo sindicato dos 

professores, pelo governo e pelas escolas. 

 
                                                 
15 Disponível em: www.psc.org.br/partido-psc-/historico Acesso em:22/10/11, às 22h. 
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CAPÍTULO 4 AS SIGNIFICAÇÕES IMAGINÁRIAS SOCIAIS DO CONSELHO 

ESCOLAR 

 

 Abordaremos, neste capítulo, tendo como suporte teórico-analítico as significações 

imaginárias sociais segundo C. Castoriadis, que as entende como aquilo mediante o que e a 

partir do que os indivíduos são formados como indivíduos sociais podem participar do fazer e 

do representar social.  

 Dessa forma, buscamos compreender as significações do conselho escolar na rede 

pública municipal de ensino da cidade de Jaboatão dos Guararapes, dos anos 1990 até os 

atuais, de modo a identificar se a implantação de conselhos escolares na escola pública 

municipal indica rupturas com o imaginário social patrimonial e patriarcal.  

 Inicialmente, trataremos dos atos fundadores enquanto institucionalização de uma 

realidade nova ou que pretende ser nova, depois abordaremos os atos fundadores do conselho 

escolar nas escolas públicas brasileiras e em seguida, apresentaremos as fontes de jornais do 

Diário de Pernambuco (DP), no período de 1981 a 1997, de modo a apreender o imaginário 

social-histórico sobre o conselho escolar. 

 Em seguida, apresentaremos os atos fundadores do conselho escolar na cidade de 

Jaboatão dos Guararapes/PE. Adiante, prosseguiremos com a análise dos regimentos do 

conselho escolar nos anos de 2001 e 2006. Na próxima subseção, trataremos do livro de atas 

do conselho escolar de três escolas públicas da rede municipal de ensino. Em ambos, nosso 

intuito é apreender a concepção ou as concepções expressa(s) sobre o conselho escolar. 

 Por fim, vêm as entrevistas semiestruturadas feitas com os sujeitos políticos 

educacionais da rede de ensino pública municipal de Jaboatão dos Guararapes na dialética 

entre as convergências e as divergências apresentadas a respeito do conselho escolar. 

 

4.1 Atos fundadores  

 

 Entraremos, agora, na discussão sobre a “fundação” enquanto ato inaugural, 

originário, que estabelece, institui realidades institucionais novas ou pretende ser nova. Há 

três atos fundacionais importantes quanto ao nosso objeto de estudo: a Constituição de 1988, 

a LDB nº 9.394/96 e a Lei Orgânica do Município de Jaboatão dos Guararapes. 

As leis e as atas que analisaremos não devem ser vistas apenas como normas 

jurídicas, estabelecidas por autoridades competentes e criadas por atos próprios normativos. 
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Para nós, a lei constitucional e a lei orgânica são expressões de investimentos emocionais e 

políticos coletivos que disputam ideias, ideologias, representações sociais, afetos de classe, de 

gênero, étnico, regionais, etc. 

Eugéne Enriquez nos adverte quando da análise institucional, na sua existência e 

fundação, que esta tem uma função de “orientação e regulação social global”, e “tem por 

objetivo manter um estado, fazê-lo durar e assegurar a transmissão” (p.71). Assim, algumas 

características fundamentais da instituição precisam ser elencadas: 1) “as instituições se 

fundamentam num saber que tem força de lei e que se apresenta como a expressão da 

verdade”. A sua coesão é “fornecida por um saber teorizado e indiscutível”; 2) “a lei deve 

interiorizar-se nos comportamentos concretos, nas regras de vida organizadas. Não basta à lei 

ser colocada e ser aceita formalmente”; 3) “as instituições se originam a partir de uma pessoa 

principal”, colocando a questão da paternidade; 4) as instituições “visam sempre fazer durar, 

reproduzir os mesmos homens e os mesmos comportamentos segundo uma “forma” dada  de 

uma vez por todas”; 5) as instituições elaboram um jogo de interdições, mas aparecem 

disfarçadamente – um poder totalitário que “esconde a violência com toda uma série de 

cerimônias iniciáticas feitas ‘para o bem’ do indivíduo’” (ENRIQUEZ, 1997, p.72, 73). 

As leis ou o conjunto de leis a serem tratadas aqui, no seu aspecto institucional, não 

são simples leis, pois, tanto com a constituinte de 1988 quanto com a LDB nº 9.394/96, “a 

sociedade brasileira se envolveu num clima de euforia, apostando todas as suas fichas no 

poder que a nova Constituição teria de cicatrizar todas as profundas feridas que acometiam o 

país e de, finalmente, colocá-lo na rota da democracia” (SEVERINO, 1998, p.57). Tal 

Imaginário, afirma o autor, levou a constituição a ser chamada de “constituição cidadã” – em 

seu discurso emocionado, Ulysses Guimarães recorre a essa representação social. 

Para esse autor, uma grande utopia da modernidade é a crença nas leis contra a 

tirania. “O Estado”, afirma o autor, “na sua condição de gerenciador institucional do poder, 

tornava-se igualmente compromissado com o império do direito” – este sendo o grande 

legado do iluminismo de que nós somos herdeiros, embora tardiamente. Apesar dos 

desmentidos históricos, “é normal a manifestação quase messiânica de muita expectativa” 

(SEVERINO, 1998, p. 58, 59) 

O autor, ao tratar sobre o Estado histórico brasileiro, reconhece que o nosso “não tem 

sido um Estado de direito (...) não é um agenciador dos interesses coletivos e muito menos 

dos interesses dos segmentos mais fracos da população que constitui sua sociedade civil”. Na 

verdade, o Estado brasileiro não é efetivamente público, mas apenas estatal. (SEVERINO, 
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1998, p. 59, 60). 

Se as leis aparecem nesse imaginário como garantia universal dos direitos, na vida 

real não é bem assim, pois, quando os grupos são desiguais, “não se [encontrando] em 

condições de igualdade real, como é o caso na sociedade brasileira, a luta do grupo 

expropriado de seus direitos elementares é legitimada pelo seu dimensionamento utópico, ou 

seja, é uma reivindicação em nome de uma referência universal, enquanto aquela é conduzida 

pelos já privilegiados é uma luta eminentemente ideológica.” (SEVERINO, 1998, p. 60). 

Mas, antes de tratá-la diretamente, nos guiaremos concisamente pela fundação da 

República brasileira que acolherá e alimentará as instituições políticas que terão a 

responsabilidade de instituir as leis. A compreensão da “fundação” da República brasileira é 

importante porque possibilitará perceber os limites e as fragilidades dela e de seus nexos com 

suas instituições. 

Basearemos nossa exposição de trabalho em José Murilo de Carvalho (1990, 1996, 

2000) e em Vianna (1996).  Carvalho adverte que, antes da República, o Império brasileiro já 

tinha conhecimento e “importado” as formas institucionais americanas/inglesas, portuguesas e 

francesas. No campo político, a inspiração veio do constitucionalismo inglês – “bem ou mal, a 

monarquia brasileira ensaiou governo de gabinete com partidos nacionais, eleições, imprensa 

livre”. No campo administrativo, a inspiração veio de Portugal e da França, “pois eram esses 

países que mais se aproximavam da política centralizante do Império”. Em certos momentos, 

em combate ao episódio centralizante, as “fórmulas anglo-americanas, como a justiça de Paz, 

o júri e uma limitada descentralização provincial serviam de referência”. Somente no fim do 

império, as questões da cidadania e da nação mereceram atenção, pois antes a finalidade 

dessas importações fora a garantia da “sobrevivências da unidade política no País”. 

(CARVALHO, 1990, p. 23). 

A abolição da escravidão não foi um projeto do Império, mas “antes a uma 

necessidade política de preservar a ordem pública ameaçada pela fuga em massa de escravos e 

a uma necessidade econômica de atrair mão de obra livre para as regiões cafeeiras”. A 

simpatia do Império pela população, inclusive a negra, não advinha da participação dessa 

população na vida pública, mas “devido antes ao simbolismo da figura paternal do Rei” 

(CARVALHO, 1990, 23, 24). 

Quando da instauração da República, com fortes influências jacobinas, positivistas, o 

tema da liberdade estava em pauta para os republicanos. Para Carvalho, a ideia de povo era 

“abstrata”, os radicais da República falavam “do povo nas ruas”, “em revolução”, “pediam a 
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morte do príncipe-consorte da herdeira do trono”. Contudo, “a igualdade jacobina do cidadão 

foi aqui logo adaptada às hierarquias locais: havia o cidadão, o cidadão-doutor e até mesmo o 

cidadão-doutor-general” (CARVALHO, 1990, p.26). 

A República brasileira nasceu não da agitação das massas, mas da “agitação dos 

especuladores (...) não se podia nem falar na definição utilitarista do interesse público como a 

soma dos interesses individuais. Simplesmente não havia preocupação com o público. 

Predominava a mentalidade predatória, o espírito do capitalismo sem a ética protestante” 

(CARVALHO, 1990, p. 30). O desencanto com o “país”, conforme o autor, veio de Alberto 

Torres: “Este Estado não é uma nacionalidade; este país não é uma sociedade; esta gente não é 

um povo. Nossos homens não são cidadãos” (CARVALHO, 1990, p.33). 

Carvalho (1990) observa que aos modelos de liberdade defendidos no Brasil, a antiga 

e a moderna, faltava algo, a Nação – o que implicava o sentimento de comunidade, de 

identidade coletiva. Assim, conclui ele: “No Brasil do início da República, inexistia tal 

sentimento. Havia, sem dúvida, alguns elementos que em geral fazem parte de uma identidade 

nacional, como a unidade da língua, da religião e mesmo a unidade política”. Para ele, “a 

busca de uma identidade coletiva para o país, de uma base para a construção da nação, seria a 

tarefa que iria perseguir a geração intelectual da Primeira República (1889-1930)” 

(CARVALHO, 1990, p.33). 

Para Carvalho (1990), os republicanos falharam em construir um imaginário 

republicano popular. Quando muito se construiu, foi com ajuda da imagem da tradição do 

Império e da Igreja. A República, nos seus mais de cem anos, não foi capaz de construir um 

consenso mínimo entre seus adeptos. Essa falta de identidade resvala para Tiradentes: 

ambíguo, multifacetado, esquartejado. 

Para Carvalho (1996), o ato inaugural da República deu-se em transformações 

sociais: de 266 mil habitantes, em 1872, passou para 522 mil, em 1890 – 45% da população 

era nascida na cidade. Faltava habitação aos pobres. A República atiçou, aos intelectuais 

envolvidos, a imaginação de outra era. A monarquia caiu em alta, isso, negativou a República 

para os marginalizados – foi o Império que acabou com a escravidão para muitos. Com a 

República, “desapontaram-se os intelectuais com as perseguições de Floriano; desapontaram-

se os operários (...) os Jacobinos foram eliminados” (CARVALHO, 1996 p. 37). A República 

veio para os ricos: somente eles podiam votar – os analfabetos e pobres foram excluídos do 

seu direito. A cidadania não era cidadania, mas estadania. Mesmo que historicamente o povo 
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não fosse passivo na política, a República já tinha mostrado pra que veio e o povo assistiu 

bestializado sua fundação. (CARVALHO, 1996). 

Segundo Carvalho (2000), na Primeira República predominavam lógicas 

patrimonialistas e clientelistas. Essa foi a contradição de Rui Barbosa, ministro da República 

que discursava contra o “filhotismo”, o “empreguismo”, o “favor”, mas vivia cotidianamente 

sob essas práticas.  Rui que se via como estadista, “segundo modelo idealizado de um político 

inglês”, “leitor voraz de teóricos estrangeiros, crente do liberalismo”, “mas era chamado ao 

terra a terra do ‘primo e amigo’. Viveu o dilema embutido na mudança: ou cedia às práticas 

clientelísticas, renunciando aos princípios, e aumentava a probabilidade de chegar à 

Presidência, ou mantinha os princípios e amargava a derrota”. Carvalho chega a essa 

conclusão após análise sistemática das 1.013 correspondências recebidas por Rui Barbosa 

sobre pedido de favores quando esteve no Ministério (de 15 de novembro de 1889 a 21 de 

janeiro de 1891). Republicanos (Benjamim Constant, Aristides Lobo, Silva Jardim, Aníbal 

Facão, Sampaio Ferraz), governadores (da Bahia, de Pernambuco), prefeitos (Barata Ribeiro), 

ministros e presidentes (Deodoro da Fonseca) e futuros presidentes da República (Campos 

Sales, Floriano Peixoto) pediam favores de empregos e mudanças de postos no Estado, 

principalmente. 

Para ele, “houve uma perfeita continuidade entre o antigo e o novo regime no que se 

refere à abrangência de prática clientelista”. A hierarquia se manifestava no “pedido” e na 

“despedida” das solicitações: “os clientes definiam-se como inferiores – criados, servos, 

súditos, veneradores, respeitadores – e como leais, dedicados, fiéis, obrigados”. 

Aquilo que José Murilo de Carvalho apresenta como conservadorismo e manutenção 

da ordem, Vianna (1996) chama de revolução passiva, inclusive a República, “que vai 

coexistir com um trabalhador formalmente livre, embora submetido a um estatuto da 

dependência pessoal em relação aos senhores da terra”. O Brasil é o país das revoluções sem 

nunca tê-las feito. Como ele diz, “No Brasil nunca houve de fato revolução, e, no entanto, a 

propósito de tudo fala-se dela, como se sua simples invocação viesse a emprestar animação a 

processos que seriam melhor designados de modo mais corriqueiro”. “Nessa dialética 

brasileira”, argumenta o autor, “em que a tese parece estar sempre se autonomeando como 

representação da antítese, evitar a revolução tem consistido, de algum modo, na sua 

realização”. 

Sendo assim, perguntamos-nos: quais foram os atos fundadores do conselho escolar 

na escola pública brasileira? Há algum dado emancipatório de criação de conselho escolar?  É 
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o que veremos na próxima subseção. 

 

4.1.1 Os atos fundadores do conselho escolar: Constituição de 1988, LDB/96 e Lei 

Orgânica Municipal de Jaboatão dos Guararapes 

 

Se o imaginário republicano aponta para uma “fragilidade” e um aspecto 

conservador, a Constituição de 1988, também, pelo menos parcialmente, é a análise de Neves 

(1994). Conforme ela, a constituição de 1988 foi simultaneamente conservação e mudança 

porque ela foi resultado do quadro de uma “transição nitidamente conciliadora”. Para ela, a 

Constituição de 1988 introduziu temas, redefiniu papéis, incorporou segmentos 

historicamente marginalizados “sem, no entanto, alterar substantivamente as relações sociais 

vigentes” (NEVES, 1994, p. 99). 

Contudo, a Constituição impôs a discussão de temas sociais separados da economia, 

a explicitação do papel econômico do Estado, a redefinição dos papéis dos agentes 

econômicos;, a  política urbana, o menor, o meio ambiente, o idoso, etc. As funções sociais do 

Estado foram ampliadas: a educação, a saúde, o lazer, a segurança, a proteção à maternidade e 

à infância e a assistência aos desamparados. Os direitos políticos se estenderam aos 

analfabetos e aos menores entre 16 e 18 anos. Foi reconhecido o direito de greve e 

organização dos trabalhadores rurais e urbanos. (NEVES, 1994). É bom lembrar que, no 

período da Constituição, tínhamos 30.401.000 de analfabetos, o que correspondia a 25% da 

população. 

A Constituição de 1988 ficou conhecida como a constituição-cidadã. A Assembleia 

Nacional Constituinte (ANC) foi convocada pela Emenda Constitucional n.° 26, de 1985.  

Os parlamentares foram eleitos no pleito de 15 de novembro de 1986 – 487 

deputados federais e 49 senadores que se somaram a mais 23 dos 25 senadores eleitos em 

1982, perfazendo um total de 559. Iniciaram-se os trabalhos em 1.° de fevereiro de 1987, data 

da instalação da ANC, tendo sido concluído em 5 de outubro de 1988 (OLIVEIRA, s/d). 

Conforme Guerra (s/d), baseado em Celina Souza, a composição da Assembleia Nacional 

Constituinte, no momento de sua posse, incluía 72 senadores e 487 deputados federais: do 

PMDB, 302 membros; do PFL, 133; do PDS, 38; do PDT, 26; do PTB, 19; o PT, 16; do PL, 7, 

do PDC, 6; do PC do B, 6; do PCB, 3; do PSB, 2; o PMB, 1. Segundo Guerra (s/d), seguindo 

os dados anteriores da autora, a composição partidária da Assembleia Nacional Constituinte 

deixava transparecer que “as forças predominantes eram do PMDB e do PFL, principais 
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fiadores da transição, com cerca de 80% dos integrantes; noutra via, os partidos considerados 

“progressistas” (PT, PDT, PSB, PC do B e PCB) somavam, apenas, 9,5%”. 

 Na primeira eleição direta para governadores, saíram vencedores: o PDS, em 12 

Estados; o PMDB, em 10; o PDT, em 1. Mesmo na “redemocratização”, o período era 

conservador. 

 Saindo desse contexto e entrando na dinâmica da constituinte, registramos: 
mais de 212 mil registros eletrônicos relativos a emendas, projetos e destaques, 
espalhados em mais de uma dezena de bases de dados passíveis de serem acessadas 
por mais de 150 instituições públicas e privadas do País; as mais de 2 mil caixas 
com documentos originais da Assembleia; os 308 exemplares do Diário da 
Assembleia Nacional Constituinte, reunidos em uma coleção sintética de 16 e em 
outra expandida de 39 volumes; as 215 fitas de videocassete, as 1.270 fotos e as 
2.865 fitas sonoras de gravação dos trabalhos constituintes; e uma extensa coleção 
de documentos catalogados pelas bibliotecas. (OLIVEIRA, s/d). 

 
 O discurso de Ulisses Guimarães16, presidente da Assembleia Constituinte, mostra a 

força emotiva e a importância do acontecimento – apesar e dentro de um contexto 

conservador. Em seu discurso não existem sujeitos e situação concretos: classes sociais, 

exploração social (em apenas um único parágrafo aparecem para constatar que atuaram na 

constituição: favelas, estatuintes, ruas, trabalhadores, fábricas – mas não parecem como quem 

participou dos momentos políticos importantes do País). Existe apenas um “mal” que fere a 

“honra”. Único sujeito concreto é a “ditadura” – que ele apoiou no início. Somente no final do 

regime, Antonio Farias abandonou o barco (usineiro de Pernambuco e ex-governador que ele 

homenageia pela sua finitude: “Pronunciamos seus nomes queridos com saudade e orgulho: 

cumpriram com o seu dever”). A “Nação” é outro ente bastante recorrente: ele aciona-a 17 

vezes. Sentimentos e atitudes morais são constantemente citados: medo, amor, nojo, traição, 

coragem, ódio, corrupção, preguiça. Recorrências históricas são feitas também: bandeirantes, 

expulsão dos holandeses, Brasília de Kubitschek (não parecem levantes populares). 

                                                 
16 Nasceu na vila de Itaqueri da Serra, hoje distrito do município de Itirapina, que na época era parte do 

município de Rio Claro, no interior de São Paulo. Foi eleito deputado estadual, por São Paulo, à Constituinte 
de 1947, na legenda do Partido Social Democrático (PSD). Foi eleito por onze mandatos consecutivos, de 
1951 a 1995. Assumiu a pasta do Ministério da Indústria e Comércio no gabinete Tancredo Neves, durante a 
curta experiência parlamentarista brasileira (1961-1962). Apoiou, inicialmente, o movimento militar que, em 
1964, depôs o presidente João Goulart, mas logo passou à oposição. Com a instauração do bipartidarismo 
(1965), filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), do qual seria vice-presidente e, depois, 
presidente. Foi presidente do Parlamento Latino-Americano, de 1967 a 1970.Em 1973, lançou sua 
anticandidatura simbólica à Presidência da República como forma de repúdio ao regime militar, tendo como 
vice o jornalista e ex-governador de Pernambuco, Barbosa Lima Sobrinho. Exerceu a presidência da Câmara 
dos Deputados em três períodos (1956-1957, 1985-1986 e 1987-1988). Faleceu em acidente aéreo de 
helicóptero, ao largo de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1992, junto à esposa D. 
Mora, ao ex-senador Severo Gomes, à esposa deste e ao piloto. O corpo de Ulysses foi o único que nunca foi 
encontrado. (fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ulysses_Guimar%C3%A3es). 
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Conforme ele, os deputados constituintes foram chamados e são soldados a cumprir 

uma missão para com a abstrata “Nação”. “A Nação”, afirma ele, “nos mandou executar um 

serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo”. A defesa e a devoção a ela deverão 

ser sempre, senão seria “traição”, “afronta”, pois já conhecem o caminho da história passada 

que rasgou a constituição. Com todo esse ardor, assim proclamou: “Quanto a ela, discordar, 

sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da 

Pátria”. “Ódio e nojo” à ditadura, “maldição à tirania”, bradou Ulisses em nome da “honra” e 

do reconhecimento de “tantos anos de lutas e sacrifícios em nome da liberdade e da 

democracia”. 

Para Ulisses, as marcas da Constituição são: “coragem”, “estatuto do homem”, “povo 

é poder”, é “superlegislador” – que tudo poderá “rejeitar pelo referendo”, agentes da 

“fiscalização” (do presidente da República ao prefeito, do senador ao vereador), “em defesa 

de direitos contra a ilegalidade ou o abuso de poder, da ação popular que pode ser proposta 

por qualquer cidadão, para anular ato lesivo”. 

A Constituição é “luz” que iluminará os “desgraçados” e “abrirá caminhos”. Será 

redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. É 

“pioneira” e “desbravadora”. 

Outro “otimista”, e no calor da instauração da Constituição de 1988, Fernando 

Abrucio (2008), cientista político da USP- Universidade de São Paulo, afirma 

categoricamente e confiantemente nos efeitos desta: “Além do arcabouço institucional 

original, o espírito que norteou a confecção do texto constitucional e o aprendizado posterior 

têm produzido efeitos democratizantes na vida política brasileira”. O autor ressalta uma das 

virtudes da constituição de 1988: o fim da proibição do voto aos analfabetos e a inclusão dos 

jovens de 16 anos no direito ao voto, apesar de reconhecer que 

  
há, no plano da cidadania, distância entre o Brasil legal e o Brasil real. As formas de 
participação extra-eleitoral ainda são subaproveitadas. Grande parte da população 
não as usa. Boa parte dos conselhos tem pouca influência sobre as políticas públicas. 
A competição política aumentou, mas estratégias oligárquicas de sobrevivência 
permanecem importantes, tanto nas pequenas cidades como nas periferias 
metropolitanas – neste último caso, nas eleições para vereador. 

 

Sua confiança leva-o à inocência ao equiparar o rico e o pobre nas urnas: “um 

representante do povão tem a mesma força que um da elite”. Valoriza o concurso público para 

o acesso ao cargo público, contudo reconhece que a distribuição de cargos do governo com o 

Congresso passa por barganha. Conclui ressaltando a importância de transformar a 
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Constituição em bíblia, num livrinho a que se pode recorrer para garantir direitos: “a 

possibilidade de usar o “livrinho” como bíblia de nossos direitos é uma das mais fortes 

proteções a nossa democracia” 

Outro autor, anônimo, na revista da Fundação Getúlio Vargas, ressalta o caráter 

inovador e de marco na história política brasileira: “Nunca antes se tinha visto no Brasil um 

ativismo popular de tais proporções objetivando traçar novos caminhos e metas para nosso 

país”. Elege ele as iniciativas populares como marco constitucional: “As iniciativas populares 

são feitas por meio da participação direta de cada cidadão na vida política do país, onde os 

próprios cidadãos propõem o projeto de lei a ser sancionado” (MODELOS..., 2009). 

Citando Joaquim Falcão, fecha seu pensamento sobre as virtudes da Constituição de 

1988 destacando a democracia diretas, representativa e participativa: “Quando a Constituição 

prevê plebiscitos e referendos, adota a democracia direta. Quando prevê partidos e eleições, 

adota a democracia representativa. Quando estimula e cria conselhos, e leis como Estatuto das 

cidades, adota a democracia participativa”.  

Alguns dos agentes políticos no processo constituinte foram a UNDIME (União 

Nacional de Dirigentes Municipais de Educação) e o CONSED. Em 1982, no Rio de Janeiro, 

realiza-se o primeiro Fórum de Secretários de Educação do Brasil – secretários de Educação 

dos Estados. Uma das reivindicações dos secretários era a descentralização. A proposta do 

Fórum para a educação “incluía ‘o acesso universal à escola’ e aos ‘conteúdos básicos 

universais’ que colocassem a educação brasileira ‘a serviço das exigências crescentes de 

amplos segmentos sociais que se empenham na luta pela cidadania’” (NEVES, 1994, p. 45). 

O Fórum era composto principalmente por secretários do PFL, o que não trazia muitos 

problemas à Nova República. 

Sucedânea da Constituinte, a eleição presidencial aflora. A autora analisa que 

existiam três blocos para disputar a presidência da República no primeiro turno: 1) um 

conservador (PRN, PL, PDS, PFL e PTB), que obteve 45,62%; 2) um de centro e centro-

esquerda (PMDB, PSDB e PDT (32,77%); e o 3) PT, PSB, PC do B e PCB, que obteve 

18,33%%. (NEVES, 1994). 

A Constituição de 1988 marca, apesar de todas as evidências, um dos atos fundadores 

do conselho escolar, embora saibamos que o art. 206, inciso VI da mesma, não define a priori 

como se dará a gestão democrática do ensino público. Com isso, várias propostas de gestão 

democráticas foram implantadas; entre elas, as que tiveram maior evidência foram a eleição 

direta para diretores e a criação de conselhos escolares. 
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Outro ato fundador importantíssimo foi a promulgação da LDB nº 9.394/96 – 

ocorreu oito anos após a Constituinte e regulamentou o princípio da gestão democrática, 

ratificando no art.14 que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público, de acordo com suas peculiaridades e conforme um dos seguintes princípios 

que é a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

 A década de 1980 não foi apenas de mobilização, mas de aumento de pesquisas 

científicas educacionais conquistando o respeito da comunidade científica da SBPC e das 

agências de fomento federais: CNPQ, CAPES e FINEP. Sugiram as revistas Educação e 

Sociedade e ANDES. Nessa década, segundo Saviani (2008), surgiram várias concepções 

pedagógicas que expressavam as lutas sociais, educacionais e a redemocratização política 

brasileira que se encontravam nas lutas contra-hegemônicas: da educação popular, da prática, 

da pedagogia crítico-social dos conteúdos e da histórico-crítica. A primeira inspirava-se numa 

educação do “povo, pelo povo, para o povo e com o povo” – com a chegada às prefeituras e 

aos governos, o PT abandonou na prática seus postulados e enveredou pelo Estado. A segunda 

trabalhava com o conceito de classe e inspirava-se no pensamento libertário. O ato 

pedagógico é um ato político, afirma essa concepção. Aponta-se caminho autogestionário. A 

terceira inspira-se em Snyders. Valoriza a escola para difundir conteúdos vivos, concretos, 

indissociáveis da realidade social. Os conteúdos não são mais do que os conteúdos universais 

da ciência. A quarta inscreve-se na teoria crítica não reprodutivista, no materialismo histórico-

dialético (SAVIANI, 2008). 

Nesse ideário pedagógico e social-político, conforme Saviani (1998), a “comunidade 

educacional se mobilizou fortemente” para atuar na Constituinte de 1987. Em agosto de 1986, 

a IV Conferência Brasileira de Educação, em Goiânia, lançou a Carta de Goiânia que continha 

as propostas para a educação. Percebeu-se que não devia apenas elaborar uma carta ou 

princípios, mas elaborar um projeto de lei que possibilitasse disputar no Congresso.  Com a 

iniciativa, conforme ele, “abre-se agora a oportunidade de se consagrar, em termos legais, 

essa aspiração, criando mecanismos que permitam ultrapassar a falta de unidade e de 

harmonia assim, com a improvisação e descontinuidade que têm marcado a educação em 

nosso país”, (grifo nosso). No que tange aos Conselhos de Educação, “duas medidas se 

revelavam fundamentais: a de constituição dos Conselhos e a autonomia de funcionamento 

dos mesmos de modo a desatrelá-los do Executivo ao qual estão hoje totalmente 

subordinados”. Taxativamente declara que, sem isso, “melhor seria extinguir os conselhos e 

enfeixar todo o processo administrativo-normativo nas mãos do Ministério e das Secretarias 
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da Educação” (SAVIANI, 1998, p.37). 

Em agosto de 1988, na ANPED, o projeto foi apreciado na V Conferência Brasileira 

de Educação que tinha como pauta a LDB. O deputado Octávio Elísio apresenta-o ao 

Congresso – ampliando-o em outubro de 1988. Saviani (1998) observa que esse projeto 

nasceu na contramão da tradição política brasileira: foi construído não pelo Poder Executivo, 

mas pelo Fórum em Defesa da Escola Pública que reuniu 30 entidades. Quarenta entidades e 

instituições educacionais foram ouvidas em audiências públicas no primeiro semestre de 

1989. No segundo semestre, foram promovidos seminários temáticos com especialistas.  

Esse projeto é substituído pelo de Jorge Hage (28.06.90). Paralelamente, projeto de 

lei circulava e tratava da educação, como o de, Jorge Borhausen, de nº 208. O Fórum interveio 

contrariamente e sustou a sua tramitação, em prol do de Jorge Hage que representava o 

movimento educacional. O projeto de Jorge Hage, já modificado e aprovado na Câmara, dá 

entrada no senado em 1993. A aprovação desse projeto na Câmara se deu à base de consenso. 

Quando se diz consenso, se diz conciliação. Assim defendem Rocha e Pereira (1994):  

 
Há muito, surpreende o fato de esse projeto ter sido aprovado sem que nenhum do 
seus artigos, no momento da votação, tivesse gerado debate em plenário. As sessões 
de votação sequer repercutiram no âmbito do Congresso, diante da sua aprovação 
"tranquila", fato que não gerou noticiário, passando despercebido pela grande 
imprensa. 

 

Os conflitos se deslocam da plenária para os bastidores. “A unanimidade alcançada 

na votação em plenário nada mais foi que o resultado dessa negociação”, conclui a autora. 

Citando o deputado Jorge Hage (1990, p.127), afirmava que "a negociação era a única via 

possível simplesmente porque, no parlamento nacional, não se dispõe de força política, de 

votos suficientes para aprovar as leis como se entende que elas deveriam ser". (ROCHA e 

PEREIRA, 1994, p. 2). 

Rocha e Pereira se perguntam: “o que representa esse consenso em matéria de 

educação” em um país de miseráveis, analfabetos e excluídos? Novas questões são lançadas: 

“O que possibilitou a construção desse consenso num parlamento com composição tão 

heterogênea e majoritariamente conservadora? A opção de evitar o confronto implicou 

concessões de que ordem para as forças progressistas no Congresso Nacional?” Ela responde 

a essas questões aludindo ao contexto histórico e de lutas e ao caráter conservador da 

instituição: não tinha outra saída – até que veio o projeto de Darcy Ribeiro passando por cima 

de toda essa experiência de luta concreta de um coletivo de entidades e deputados engajados. 
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(ROCHA e PEREIRA, 1994, p. 2). 

Entra em cena o projeto de Darcy Ribeiro no Senado, que, em parceria com o MEC, 

o aprova – no meio de batalhas políticas nessas instituições e fora dela (SAVIANI, 2008). A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/96) ao regulamentar o princípio do art. 

206 da Constituição Federal, ratifica no art. 14 que os sistemas de ensino definirão as normas 

da gestão democrática do ensino público, de acordo com suas peculiaridades e conforme um 

dos seguintes princípios que é a participação da comunidade escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes. 

 A LDB/96, nesse ponto, limita a incumbência da gestão democrática do ensino público 

aos sistemas de ensino. Nesse sentido, tramita no congresso nacional o Projeto de Lei nº 

4483/08, de autoria da deputada Luiza Erundina (PSB-SP), cujo teor inclui na LDB o dever 

de municípios e estados aprovarem leis específicas para regulamentar a forma como a 

comunidade escolar e a comunidade local vão participar da administração do ensino e para 

estruturar os conselhos escolares. Atualmente, essas normas são definidas por regulamentos 

dos executivos municipais ou estaduais que são, na maioria das vezes, de natureza 

administrativa - que têm menos impacto que uma lei. 

 Talvez esse projeto de lei contribua para o que Paro (2001, p.55) afirmou ser um atraso 

da LDB/96 no que se refere ao art. 14 na medida em que deixa “à iniciativa de Estados e 

municípios – cujos governos poderão ou não estar articulados com interesses democráticos – a 

decisão de importantes aspectos da gestão”. Mas, por outro lado, talvez a preocupação maior 

seja o controle da comunidade pelas autoridades, a partir do momento em que o projeto de lei 

proposto pela deputada expõe a lei para regulamentar a forma como as comunidades escolar e 

local irão participar. 

 A proposta do atual Plano Nacional de Educação (PNE), Projeto de Lei nº 8.035, de 

2010, para o decênio 2011-2020, que tramita no Congresso, prevê no art. 9: que “Os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar leis específicas disciplinando a gestão 

democrática da educação em seus respectivos âmbitos de atuação no prazo de um ano contado 

da publicação desta Lei.”  

 Como podemos ver acima, caberá aos governos disciplinar a gestão democrática. Mais 

adiante, nas propostas de metas e estratégias, o PNE prevê, na meta 19, que a nomeação de 

diretores de escola esteja vinculada a critérios de mérito e desempenho e que a participação da 

comunidade escolar seja expressa mediante lei específica aprovada no âmbito dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Propõe como estratégia que o repasse de transferências, 
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acreditamos que se trate de transferências de verbas, seja possível mediante aprovação de lei 

específica, ou seja, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios só irão receber verbas se 

houver lei específica que garanta critérios técnicos de mérito e desempenho para a nomeação 

de diretores escolares e processos que garantam a participação da comunidade escolar. Uma 

forma, talvez, de garantir que se implante, que se garanta nas escolas públicas a participação 

da comunidade escolar, ao menos, para gerir os recursos17. 

 Outro ato fundador importantíssimo foi a Lei Orgânica de Jaboatão dos Guararapes, de 

5 de abril de 1990 – dois anos depois da Constituição de 1988  e seis antes da LDB/96. 

A Lei Orgânica do Município (LOM) de Jaboatão dos Guararapes mal foi instituída e 

foi fraudada três anos após a promulgação. Pelo menos é o que indica a matéria de capa do 

jornal sobre o tema. Conforme a matéria, o “promotor Fernando Lima denunciou quinze 

suplentes de vereadores que ingressaram com ação eleitoral para aumentar de 21 para 30 o 

número de vagas na Câmara Municipal, utilizando documentos falsos” (FRAUDE..., 1993, 

capa). A fraude foi a seguinte: o artigo 25 da LOM estabelece; “A Câmara Municipal é 

constituída por vereadores, eleitos em pleito direto pelo sistema proporcional, para uma 

legislatura com duração de quatro anos”. Já o parágrafo único diz: “o número de vereadores 

será proporcional ao contingente populacional do município de Jaboatão, respeitando os 

limites estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual”. 

 Os suplentes de vereadores falsificaram este artigo no parágrafo único: “A Câmara 

Municipal é constituída por vereadores, eleitos em pleito direto pelo sistema proporcional, 

para uma legislatura com duração de quatro anos. O número de vereadores, atualmente fixado 

em 21, passará, a partir da próxima legislatura, para 39”. 

No ato da promulgação da LOM, Manoel Panta declarou “Deus me ajudou a encarar 

com consciência e seriedade a coisa pública” e que cumpriu “a missão dos mais difíceis” dos 

seus vinte e cinco anos de vida pública. A Constituição de 1988, conforme ele, “restabeleceu o 

princípio da soberania do povo, do qual deve emanar”. Geraldo Melo (1989-1992), prefeito de 

Jaboatão saudou os vereadores pela promulgação e por ter sido “elaborada livre e 

soberanamente” (JABOATÃO PROMULGA..., 1990, A – 18). 

Essa mesma LOM foi saudada, meses após sua promulgação, pelo presidente da 

Câmara, Manoel Panta, como um “marco histórico e institucional”. Conforme ele, “é através 

da [LOM] que todos os cidadãos irão reger e exercer seus direitos e deveres”. Ressaltou o 

                                                 
17 A discussão do Plano Nacional de Educação, Projeto de Lei nº 8.035, de 2010 para o decênio 2011-2020 é 

importante, mas requer uma ampla discussão a respeito que não caberia aqui. 
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“espírito público” dos vereadores e que a LOM conseguiu “ratificar” e “resgatar” “as 

tradições de civismo e liberalismo do povo deste município” (JABOATÃO 

COMPLEMENTA..., 1990, A - 54). No transcorrer dos trabalhos, em 25 de janeiro, o jornal 

informou que ele falou que: os jaboatonenses terão uma LOM “à altura de suas aspirações e 

interesses”, “quem mais se beneficiará com a aplicação da nova [LOM] será a comunidade 

mais carente e marginalizada do processo de desenvolvimento, em parte, pelas distorções do 

sistema político-administrativo do País”; a nova Constituição do País vem “corrigindo” essa 

situação. Continua afirmando, conforme o jornal que a LOM será capaz de “motivar” o Poder 

Público a “resgatar em sua plenitude os direitos de todos os cidadãos”, “sobretudo daqueles 

que foram sempre esquecidos e preteridos” (EXALTADA ..., 1990, A – 39). 

Quatro dias após a instalação dos trabalhos da Lei Orgânica, no dia 21 de janeiro, o 

jornal acusa uma “crise” entre o legislativo e o executivo. Motivo: no Regimento Interno da 

Câmara, os vereadores solicitam recursos específicos para os trabalhos da LOM. O vereador 

José Zito Ramos “alerta” sobre o início dos trabalhos caso não seja aceita a solicitação da 

Câmara: “não se perca tempo em discussões que só viriam prejudicar o andamento dos 

trabalhos”. 

A instalação das comissões temáticas foi realizada em 18 de janeiro de 1990, na 

Câmara Municipal de Jaboatão, sob a presidência de Manoel Coelho Pereira Panta, e tinham a 

finalidade de “discutir, emendar e votar o texto final da LOM. Compuseram a mesa o vice-

prefeito Luiz Carlos de Aquino Matos, o deputado Humberto Barradas, representando a 

Assembleia Legislativa, os secretários municipais George Caldas Sá Barreto, da 

Administração, João Parente, de Assuntos Jurídicos, e Fernando Tenório da Silva, de 

Educação, o coronel PM – José Edilson Noronha, chefe do Estado-Maior do Comando do 

Policiamento da Capital, o secretário-geral da Câmara, Dr. Fernando Ribeiro, e o 

representante do Movimento Popular da Constituição Municipal, Manuel Batista. 

O primeiro orador a falar, conforme a matéria do jornal, foi o representante do 

Movimento Popular da Constituição Municipal (MPCM), Manuel Batista. O orador 

manifestou “a expectativa e a confiança do povo jaboatonense de que os seus representantes 

nesta Casa do Povo façam uma Lei Orgânica capaz de atender aos anseios e interesses da 

população”. O representante do prefeito, Luiz Carlos, ressaltou “o interesse e o empenho da 

Prefeitura em cumprir as diretrizes emanadas da nova Constituição Municipal, tendo em vista 

o desenvolvimento econômico e o bem-estar social da comunidade jaboatonense”. O 

presidente da Câmara, Manoel Panta, destacou, comenta o jornal, “na ocasião, de seu 
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privilégio e responsabilidade em presidir a sessão inaugural dos trabalhos (...) 

comprometendo-se, juntamente com os demais vereadores (...) para que a Lei Orgânica, 

represente o melhor e o mais justo das expectativas do povo jaboatonense, dirigindo os seus 

destinos para um futuro digno de todos os jaboatonenses” (JABOATÃO PREPARA..., 1990, 

A-16). 

Quatro dias antes da instalação dos trabalhos da LOM, no dia 14 de janeiro, um 

domingo, o MPCM organizará um seminário sobre a organização da LOM. Tanto o presidente 

da Comissão do Movimento Popular, Hipólito Soriano, quanto o presidente da FEMEB 

(Federação Metropolitana dos Bairros), Luís Carlos, criticaram o atraso da elaboração da 

LOM. Apesar de reconhecerem que os vereadores estão mais preocupados com seu 

“fisiologismo”, com “questões imediatas” e o “benefício de grupos”, eles acreditam na 

possibilidade de algumas conquistas e exemplificam que conseguiram colocar no Regimento 

Interno que as “votações sejam feitas à noite, quando os trabalhadores podem participar; e que 

se permite às entidades populares discutir as questões de seu interesse na Comissão de 

sistematização” (JABOATÃO..., 1990, A - 2). 

Já em 14 de março, Joaquim Abrantes ameaça não assinar a LOM porque está 

havendo interferência do prefeito “nas distribuições das presidências” das comissões e porque 

o anteprojeto inicial da LOM chegou pronto, encaminhado pelo prefeito. (JABOATÃO: 

ABRANTES..., 1990, A - 2). 

Em 18 de março, o MPCM denuncia que o acordo feito com o setor popular para a 

votação ocorrer à noite e ser nominal não se realizou, pois a votação foi feita por “baixo do 

pano”. Há atraso para a conclusão dos trabalhos da LOM e os motivos são dois, conforme a 

matéria: os vereadores ausentes das plenárias, não dando quórum; o outro motivo são as 

disputas ente o executivo, que tem um projeto, o presidente da Câmara, outro, e o vereador 

Zito Ramos em disputas paralelas (DIVERGÊNCIAS..., 1990, A – 8).  

Em 30 de março, o jornal informa do início da votação do segundo turno que 

analisará, apenas, as emendas supressivas do texto já elaborado. 

Em 30 de maio de 1960, Miguel Arraes, governador de Pernambuco, comparece a 

Jaboatão dos Guararapes, em reunião com líderes populares, e defende a candidatura de Pedro 

Leão. Ressalta que este teve papel importante na inclusão desse setor na LOM. 

Em 10 de junho de 1990, o jornal informa que a preocupação da Câmara, agora, após 

a promulgação da LOM, é com as leis complementares. 

De tudo o que foi exposto, a glorificação, a utopia da lei, como chamou a atenção 
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Severino (1998), prevaleceu diante da realidade: desigualdade de poder não somente no local 

da Câmara, mas no próprio direito a se candidatar (sabemos o quanto é difícil alguém sem 

recurso financeiro disputar internamente um lugar de candidato). Nas matérias de jornais, não 

encontramos nenhuma referência aos populares, exceto em duas matérias que ainda não são o 

foco principal, mas secundárias. O foco sempre são o presidente da Câmara, o prefeito do 

município e os vereadores em geral. 

Quando analisamos a disputa na Constituição de 1988 e na LDB/96, percebemos 

uma valorização extremada do setor popular, interferindo nos rumos da constituição. A 

própria existência de trabalhos científicos e literários diversos sobre o tema indica a presença 

de forças políticas e intelectuais disputando seus interesses. Contudo, em Jaboatão dos 

Guararapes, a ausência desse registro já nos mostra que é bastante restritiva a participação dos 

setores populares – com raríssimas exceções, aparecem nos jornais pesquisados. Não devemos 

extremar a participação popular e sindical no período da constituição, basta vermos a pesquisa 

de Santos (1992), que indica um baixíssimo envolvimento político na década de 1980, e as 

votações dos partidos conservadores nas primeiras eleições pós-militares que Neves destacou. 

Podemos dizer que Jaboatão dos Guararapes está mais para os “bestializados” e para 

os “republicanos cidadãos-generais” do início do século XX do que para as representações 

positivas extremadas da Constituição de 1988. 

Apesar disso, os intelectuais – ou parte deles -, os governos executivos, os deputados 

e a grande imprensa agarram-se a esses atos fundadores e vivem reificadoramente a fundação 

do Brasil república pós-golpe militar-civil e possibilitam sermos dominados por esses 

fantasmas. 

Vejamos, agora, com mais detalhes, as disputas de criação e invenção do conselho 

escolar nas escolas públicas brasileiras, particularmente no estado de Pernambuco. Em que 

momento essa criação é compartilhada com outros e posto, de alguma maneira, em prática o 

que chamamos de imaginário social-histórico. 

 

4.2 O imaginário social-histórico do Conselho Escolar 

 

 Em busca de saber em que momento as informações sobre o conselho escolar são 

apresentadas e divulgadas, de modo a compreendermos o momento de sua criação e invenção, 

elegemos noticiários de jornal de grande circulação e renome, além de que o mesmo também 

disponibiliza, através de site, no acervo, matérias do jornal que nos ajudaram muito no que se 
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refere ao acesso às informações passadas. 

 Quanto ao jornal investigado, trata-se da elite política e econômica local. O Diário de 

Pernambuco surgiu em 7 de novembro de 1825, sendo fundado por Antonio José de Miranda 

Falcão. O jornal é o mais antigo em circulação na América Latina. 

 Os sujeitos que falam nas matérias do jornal encontradas – compreendidas no período 

entre 1981 e 1997- a respeito do conselho escolar, da democracia escolar e da participação são 

deputados, vereadores, secretários de educação, diretores de departamentos da secretaria de 

educação, redatores do jornal, do UNICEF e diretores de escolas públicas. Não há uma 

expressiva manifestação popular nessas matérias a respeito das temáticas conselho escolar, 

democracia escolar e participação. 

 Na década de 1980, encontramos duas matérias cujas chamadas eram: “Aroucha 

considera escola aberta uma ideia democrática” (1981) e “Preferência pelos mais carentes: 

prioridade da área educacional” (1981). 

 Nas duas matérias acima, a democracia na escola está relacionada ao acesso à escola 

pública, à expansão de matrícula, à expansão de oferta de escolas públicas à população e aos 

equipamentos didáticos. Conforme a matéria, “o deputado Manoel Aroucha disse” que 

“assiste a uma verdadeira experiência democrática” que está sendo implementada pelo 

secretário Joel de Holanda, através do Programa Escola Aberta, “cuja  Pasta oferta atualmente 

nada menos que 100 mil vagas em todas as unidades de ensino gratuito, equipadas com 

amplas salas, laboratórios e quadras de esportes” .(AROUCHA..., 1981, p. A-4). Na outra 

matéria, destaca-se que se promove a “qualidade do ensino” ao mesmo tempo em que a 

“expansão racional”, “democratizando as oportunidades, formando, integralmente, as 

crianças, os jovens e até mesmo os adultos pernambucanos” (PREFERÊNCIA..., 1981, p.D-

11). 

 Como afirmara Cury (2003), houve dois movimentos de docentes a respeito da 

democratização da escola pública na década de 1980: um que associava a democracia à 

expansão da escola pública, ao seu acesso, à gratuidade, à qualidade e ao financiamento e 

outro movimento que associava a democracia na escola pública à participação de todos na 

elaboração de uma política para a educação, à valorização do trabalho docente e à 

qualificação dos sujeitos no ato pedagógico.  

 No caso acima, pelo menos nas duas matérias, a democratização da escola estava 

ligada ao seu acesso, à sua expansão, não se referindo a uma democracia escolar através da 

participação; e se havia alguma participação, esta era um tanto discriminatória, pois só era 
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destinada aos mais “carentes”.  

 Os sujeitos que falaram anteriormente são o deputado Manoel Aroucha e o ex-

secretário de educação de Pernambuco no governo Marco Maciel (1979-1982), Joel de 

Holanda, graduado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, presidente do 

diretório regional do PFL entre 1987 e 1990 e ex-secretário do Trabalho (1991-1993) no 

governo de Joaquim Francisco (1991-1995). 

 Em matéria de março de 1990, a democratização escolar é identificada com a gestão 

democrática, sendo a eleição direta para diretor e vice e a participação em conselho escolar 

evidenciadas em elaboração de Lei Orgânica, conforme matéria de 4 de março de 1990, cuja 

chamada era “Constituinte: inovação no substitutivo”, de Luciana de Souza Leão. 

 Em junho de 1995, notamos que a democratização escolar passa a ser associada à 

qualidade de ensino. Isso parece significar que, “conquistada” a expansão de matrículas, ou 

seja, atingidos os aspectos quantitativos no que se refere à oferta de matrículas, a preocupação 

agora é com a qualidade. Para evidenciar isso, encontramos matéria sobre escola promovendo 

seminário para discutir democracia e qualidade de ensino que dizia: “A Escola Municipal da 

Iputinga, no Cordeiro, realiza, durante todo o dia de hoje, um seminário sobre Democracia e 

Qualidade de Ensino.” (ESCOLA SEDIA..., 1995, B-2). 

 A melhoria da qualidade de ensino já se apresentava desde 1981, como podemos 

perceber na matéria de novembro de 1981 transcrita acima, mas é em 1995, com a matéria 

sobre a escola da Iputinga, que percebemos o uso do termo democracia com qualidade de 

ensino, ou seja, o discurso de democracia escolar passa a ser associado à qualidade de ensino. 

 Vale ressaltar que 1995 é um período de reforma administrativa do Estado, inaugurada 

no governo de Fernando Henrique Cardoso, sob o comando do então ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado (1995-1998) Bresser Pereira. Também em 1995 

tem início o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cuja finalidade era prestar 

assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas de ensino fundamental. A 

preocupação era com a qualidade de ensino articulada com a reivindicação da democracia 

escolar. 

 Em 1990, o conceito de democracia escolar ou democratização escolar está associado 

a processos eletivos (eleição para o cargo de diretor escolar) ou a mecanismo de participação 

(conselho escolar). Os principais sujeitos a discursar sobre tal temática são um vereador e a 

Secretaria de Educação, ambos em 1990, uma diretora de escola, em 1993, e o próprio 

Governo de Pernambuco, em 1996. 
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 As duas matérias de 1990 sobre democracia escolar, nas falas do vereador Renildo 

Calheiros (PC do B) e do secretário de Educação de Pernambuco, Fernando Gonçalves, 

associam-na a processos eletivos e combates ao patrimonialismo, materializados nas 

indicações de diretores de escolas, e à escolha livre da comunidade em seus destinos. 

Conforme o primeiro, “esta emenda visa consolidar, juntamente com o conselho escolar, 

[anteprojeto de Lei Orgânica que estabelece eleições diretas para diretor de escola], a 

democratização das escolas, acabando com as indicações por parte de deputados e 

vereadores”. (RENILDO..., 1990, p. A-2). Já o secretário, na inauguração da placa dos 165 

anos de fundação do Diário de Pernambuco, em seus dizeres na placa, ressalta que “a 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes acolhe a decisão livre e democrática desta 

comunidade ao eleger a professora Cássia Teixeira da Penha como diretora da Escola Diário 

de Pernambuco”. (ESCOLA DIÁRIO ..., 1990, p. A-12). 

 Os debates começam a eclodir sobre a eleição para diretores escolares, e isso se deve, 

é claro, à conjuntura social, política e histórica da época. Como afirmara Castoriadis (2010), a 

sociedade não está separada da história e nem a história está separada da sociedade. Não é 

algo linear ou casual, pois há na história a presença também do aleatório, do improvável e do 

indeterminado que não ocorre só nos fatos imprevisíveis, mas também nos criativos, em cada 

instituição de regras sociais, invenção de objetos antes desconhecidos ou formulação de 

respostas originais. Assim, os debates sobre gestão democrática começam a surgir 

 
As questões a serem discutidas, no encontro dos educadores, estarão relacionadas a 
temas como (…) Gestão Democrática, Sistema Nacional de Educação e 
Financiamento da Educação. (PLANO..., 1990, A-10). 

  

 No entanto, na visão do ex-secretário de educação, Fernando Gonçalves, a eleição para 

diretora não se relaciona com gestão democrática e, sim, com a preservação da escola. 

Gonçalves falou dirigindo-se à diretora eleita, que o novo cargo exige uma nova mentalidade: 

“Espero que a sua gestão não seja autoritária. Procure sempre ouvir a todos, pois a decisão 

deve partir da diretora, mas depois de uma ampla consulta à comunidade”. (ESCOLA 

DIÁRIO ..., 1990, p. A-12). Para nós, não é o cargo que é novo, porque a função de diretor de 

escola não é nova, o que é novo é a forma como se chegou ao cargo. Haja vista que eram 

cargos ocupados através de indicação, seja por vereadores ou deputados. 

 A Escola Municipal da Iputinga aparece mais uma vez discutindo sobre a democracia 

escolar. Se, em 1995, ela vai defender a democracia com qualidade da educação, como vimos 

acima, antes em 1993, o seu discurso de democracia escolar está relacionado a mecanismo de 
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participação, inclusive o conselho, e é, conforme a diretora da escola, “devido à sua luta de 

quase três anos para democratizar as relações dentro do ambiente escolar” – instituindo o 

conselho escolar (ESCOLA DA IPUTINGA ..., 1993, p. B4). A matéria insinua que há 

resistência em se democratizar, pois foi necessária uma “luta de três anos” para que se 

instaurasse a “democracia” – a escola chegou ao auge da democracia? 

 Caber-nos-ia perguntar-nos: Ter sido escolhida para a instalação do primeiro conselho 

foi, realmente, uma vontade dos atores escolares? Ou imposição do poder municipal? Pelo 

menos na mesma matéria havia a informação de que o conselho escolar foi instituído através 

da Lei Municipal nº 15.709, de 26 de outubro de 1992, e foi de autoria do vereador Paulo 

Rubem Santiago (PT). 

 Mas o discurso de democracia escolar associado a processos eletivos e mecanismos de 

participação continua e, em 1996, há a propaganda do governo de Pernambuco, governo de 

Miguel Arraes (1995-1998), evidenciando a “preocupação” em democratizar a escola pública. 

“Para democratizar a escola pública, o Governo estimulou a criação dos Conselhos Escolares, 

órgãos colegiados que têm funções consultivas e deliberativas”. (PROPAGANDA..., 1996, p. 

A-7). 

 Ora, os conselhos escolares já haviam sido implantados no governo anterior, de 

Joaquim Francisco (1991-1994), e, conforme Policarpo Júnior (1994), foram implantados por 

determinação constitucional. Os conselhos escolares eram vistos como formas de organização 

escolar de mesma natureza que os Conselhos de Classe e Grêmios no governo de Joaquim, 

tanto é que eles são tratados na parte do Programa de Gestão e Organização Escolar, mas, no 

governo precedente de Miguel Arraes, eles vão sendo associados à democratização da escola 

pública. 

 Aliás, Gadelha e Oliveira (1991) vão afirmar que no governo de Miguel Arraes (1987-

1990), anterior a Joaquim Francisco (1991-1995), já havia uma preocupação com a 

democratização escolar, que era vista como asseguradora da qualidade da escola pública e, 

por isso, foi incentivada a criação de colegiados como forma de garantir essa democratização. 

Nesse caso, o discurso de democratização escolar com qualidade da escola pública, na fala 

das autoras, já era uma preocupação no governo de Miguel Arraes (1987-1990). 

 Das matérias encontradas a respeito da ideia de democracia escolar ou democratização 

escolar, apenas uma não associa a democracia escolar à expansão de matrículas e/ou à 

qualidade de ensino, a processos eletivos e/ou a mecanismo de participação. Nesse caso, o 

sujeito que fala é o Unicef, em 1993: “Para convencer os dirigentes municipais de que é 
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possível democratizar a educação, o Unicef fez um levantamento de 15 municípios brasileiros 

que estão inovando ou inovaram na sua forma de alfabetizar.”(JABOATÃO TEM..., 1993, p. 

B2). A democracia escolar, nesse caso, está relacionada à inovação na forma de alfabetizar, no 

resultado. 

 O discurso sobre participação nas escolas também é mostrado desde 1981 nas matérias 

do jornal. A participação, aí, está relacionada à melhoria no processo educacional, ao seu 

“desempenho”. Os sujeitos que falam a respeito são o secretário de Educação de Pernambuco, 

Joel de Holanda, em 1981, do PDS, e o Unicef, em março de 1995. Conforme a matéria, o 

primeiro afirmou que “essa articulação com a comunidade”, continua, “vem se efetuando, 

gradativa e continuamente, seja através de planos específicos, seja mediante as instituições 

que a escola mantém e que representam experiências a serem trabalhadas para um melhor 

desempenho”. Essa política “gradativa e contínua” é para os “carentes” – reconhecendo 

indiretamente a hierarquização e a distribuição de poder desigual. (PREFERÊNCIA..., 1981, 

p.D-11). 

 Essa matéria sobre educação no período do governo de Marco Maciel (1979-1982), 

como exposto no jornal, demonstra que a participação também já era pensada e manipulada 

simbolicamente. Uma participação tutelada, é certo, em que o “Pai” oferece, concede ao 

“filho” como uma dádiva que só o Pai pode conceder. Notamos também, no decorrer da 

matéria, que a participação é mencionada como o modo de reaprender a vivência democrática. 

Mas de que democracia se falava? O regime vivido era o da ditadura militar. Sem contar que a 

participação aí era somente dos “carentes”, evidenciando, mais uma vez, uma participação 

concedida, tutelada. 

 O discurso da participação como melhoria no processo educacional, “pela qualidade 

da educação”, é proferido também pelo Unicef, em 1995. Um sujeito novo aparece aqui para 

ser mobilizado: os empresários. “Todos” têm que fazer pela “qualidade da educação”, 

inclusive os empresários: “A ideia é mobilizar a Imprensa, os empresários e a sociedade 

organizada para que se interessem mais pela questão da qualidade da educação”, adianta o 

representante do Fundo no Estado. (UNICEF... , 1995, p. B5). 

 A participação também é relacionada como recurso para que os atores possam 

reivindicar formas de intervenção. Os sujeitos que falaram nessa perspectiva foram a redatora 

do jornal, Luciana de Souza Leão, em 1990, o vereador Silvio Costa, em 1993, e a Escola 

Municipal da Iputinga, em 1995. 
Outros itens foram contemplados na Lei Orgânica, como a instituição da eleição 
direta para diretor e vice-diretor das escolas municipais, dentro do sistema de gestão 
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democrática contando com a participação dos professores, e pais, alunos 
funcionários e representantes da comunidade nos conselhos escolares. 
(CONSTITUINTE..., 1990, p. A-5). 

  

 O vereador Silvio Costa (empresário do ramo educacional) propõe projeto que trata da 

criação de um “conselho de pais” nas escolas da rede pública municipal em oposição ao 

conselho escolar, já que, em sua visão, o conselho escolar é considerado ineficaz para discutir 

questões relativas à educação. Utilizando aqui a terminologia de Licínio Lima (2001), na 

visão do vereador, a participação tem que ser regulamentada, já que Silvio Costa garante “que 

seu projeto não propõe qualquer policiamento ostensivo frente aos diretores e professores, e 

sim, uma maneira de operacionalizar a participação.” (CONSELHO DE PAIS..., 1993, p. B1). 

 A preocupação, na proposta do vereador Silvio Costa, parece-nos que visa transformar 

o conselho escolar em reunião de pais, retirando suas preocupações de administração 

democrática. Como já disse Mandelert (2006), a relação escola-comunidade não é tão linear e 

previsível como muitos pensam, essa relação pode ser, inclusive, produtora e reprodutora de 

desigualdades sociais, assim como conter paradoxos e contradições. 

 Quanto à participação, vimos que a Escola Municipal da Iputinga, em 1995, é 

noticiada como a escola que “ganhou destaque por democratizar o processo de decisão, 

permitindo a participação, inclusive, das entidades populares do bairro.” (ESCOLA SEDIA..., 

1995, p. B-2). 

 Se a participação é elemento sine quo non da democracia, ela parece fazer parte 

também da ditadura. A participação já é algo refletida (ou manipulada simbolicamente) desde 

a época do governo da ditadura militar, mas é em 1990 com o início da vivência da 

redemocratização, que ela passa a ser cada vez mais anunciada.  Mas, como afirmara Diaz 

Bordenave (1994), todos estão a favor da participação, desde os setores mais progressistas aos 

não muito interessados nos avanços das forças populares. De qualquer forma, não foram 

evidenciados as falas de populares a respeito da participação na matéria acima.  

 Quanto ao conselho escolar, este ganha tônica nos discursos, particularmente, a partir 

de 1993 e, com mais intensidade, no ano de 1995. Nas nossas análises, o conselho escolar está 

relacionado ora à administração da escola, ora como dispositivo de implantação da 

democracia, sendo esta entendida como compartilhamento das decisões e/ou melhoria da 

qualidade de ensino. 

 Os sujeitos que discursam sobre o conselho, seja ele escolar ou não, se referem a ele 

como mecanismo ligado à administração da escola. Encontramos esse discurso no vereador 
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Silvio Costa, em 1993, no secretário de Educação de Pernambuco, Roberto Pereira, em 1994, 

na Escola Municipal da Iputinga, em 1995, na Escola Estadual Oliveira Lima, em 1995, na 

Escola Doutor Manoel Borba, em 1996, e na redatora do jornal, Claudia Eloi, em 1997. 

 Matéria no Diário de Pernambuco de 2 de maio de 1993 destaca que a proposta do 

vereador Sílvio Costa era a de assegurar conselho ou comissão representativa dos pais que 

ajude ou participe do gerenciamento escolar. Como, para ele, o conselho escolar é ineficaz 

para discutir questões relativas à educação, sugeriu o conselho de pais. 

 Em 1994, encontramos matéria que reportava a iniciativa da Secretaria de Educação 

de Pernambuco, na pessoa do secretário Roberto Pereira, para capacitar os diretores “à nova 

realidade gestora das unidades de ensino a partir da Lei 11.014 sancionada em dezembro pelo 

governador Joaquim Francisco, que estabelece a criação de conselhos escolares para 

administrar escolas.” (GESTÃO..., 1994, p. B3). 

 O conselho acima é tratado como escolar e está relacionado à administração das 

escolas. É preciso, agora, capacitar diretores para que se adaptem à nova forma de gerir as 

escolas. A administração colegiada, segundo Prais (1996), rompe com a rotina de mando 

pessoal de uma pessoa só e mediatiza e efetiva decisões mais estruturadas da coletividade 

escolar. Para weber (2009, p.183), costuma-se recorrer à colegialidade quando se pretende 

garantir maior profundidade nas considerações da administração. “Quando é este o aspecto 

acolhido, à custa de precisão e rapidez, costuma-se recorrer a ela ainda hoje”. 

 Também coaduna com essa perspectiva a Escola Municipal da Iputinga, cuja matéria 

de 1995 alude ao conselho escolar como mecanismo que rege o colégio. “O exemplo recente 

foi a eleição da direção da instituição, onde alunos, pais e funcionários escolheram, nas urnas, 

a coordenadora do Conselho Escolar, pelo qual é regido o colégio.” (ESCOLA SEDIA..., 

1995, p.B-2). 

 Ainda em 1995, encontramos matéria que vê o conselho escolar relacionado à 

administração da escola. Na escola Estadual Oliveira Lima se dá um embate pelo fato de a 

escola estabelecer crachá para alunos: “por determinação do Conselho Escolar que administra 

a instituição os estudantes, a partir de agora, só podem ter acesso às dependências internas 

com o uso de um crachá de identificação”. (ESCOLA ESTABELECE..., 1995, p.B-5). 

 Em 1996 e em 1997, encontramos um discurso sobre o conselho escolar associado à 

administração escolar, à qualidade do ensino, à administração de recursos (ESCOLA, 1996, p. 

B-2) e à ineficácia do conselho escolar, não cumprindo com sua função estabelecida na Lei 

11.014 (EDUCAÇÃO..., 1997, p. B-10). 
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 Em 1993, também, apesar de o discurso do conselho escolar estar associado à 

administração da escola, há outro discurso que o vê como dispositivo de implantação da 

democracia, sendo essa democracia entendida como compartilhamento das decisões e/ou 

melhoria da qualidade de ensino. Isso não o diferencia muito uma vez que o termo 

administrar, por si só, já requer resultados, o que estaria vinculado à melhoria da qualidade de 

ensino, assim como o compartilhamento das decisões, que se tornou prática comum da 

administração. 

 Os sujeitos que associam conselho escolar a dispositivo de implantação da democracia 

foram: o diretor da Escola Municipal da Iputinga, em 1993, a redação do Diário de 

Pernambuco, em 1995, a Escola Municipal da Iputinga, novamente em 1995, o governo de 

Pernambuco, em 1996, e a Secretaria de Educação de Pernambuco, na pessoa da diretora do 

Dere Recife Norte, Monica Antunes, em 1997. 

 Em todas as reportagens em que os sujeitos acima falavam, o conselho escolar 

possibilita a gestão democrática, visa implantar a gestão democrática, estimula a democracia. 

Nas falas do diretor da Escola Municipal da Iputinga e da diretora do Dere Recife Norte, o 

conselho escolar está associado também aos resultados e à qualidade de ensino. 

Respectivamente, os discursos são: “(…) Conselho Escolar, pelo qual é regido o colégio. Os 

resultados da implantação deste modelo mais democrático são a elevação dos níveis de 

aprovação (…)” diretora da Escola Municipal da Iputinga (ESCOLA SEDIA..., 1995, p.B-2) 

e, “(…) um dos méritos dos Conselhos Escolares é o maior engajamento da comunidade nas 

questões da escola, que leva a um aumento da qualidade de ensino.”, Monica Antunes, 

diretora do Dere Recife Norte. (ENCONTRO..., 1997, p. B-2). 

 Em 1994, uma matéria evidencia que as escolas públicas estaduais, a partir da Lei 

11.014, sancionada no governo de Joaquim Francisco (1991-1994), terão seus próprios 

conselhos escolares, mas na fala do secretário da época, Roberto Pereira, as escolas terão seus 

próprios conselhos, mas não poderão escolher seus próprios diretores, pois ainda não possuem 

maturidade suficiente para tal. (GESTÃO..., 1994, p. B3). 

 Já em matéria de 1997 sobre o conselho escolar, salienta-se que o mesmo, a partir da 

Lei 11.303 que modifica a Lei 11.014, tornou a implantação do conselho escolar mais 

democrática por possibilitar a eleição para presidente, porquanto o diretor era imposto como 

presidente e não havia eleição.  

 Apesar de o período investigado ser entre 1981 e 1997, constatamos que os anos de 

1990 e 1995 são aqueles em que encontramos mais matérias a respeito do conselho escolar, da 
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participação, da gestão democrática e de eleição para diretores. Particularmente, em 1995, o 

quantitativo de matérias é maior do que em qualquer outro ano.  

 Em 1990, encontramos matérias sobre leis a respeito das temáticas acima, discussões 

de Plano de Educação e o relato de experiência de eleição para diretora em escola.  

 Em 1993, temáticas como gestão democrática, participação, conselhos e escolha para 

diretores escolares começam a se relacionar cada vez mais.  Em 1994, os conselhos 

continuam sendo discutidos como forma de gestão democrática, sendo suas atribuições, entre 

outras, 
o acompanhamento e fiscalização do armazenamento e distribuição da merenda 
escolar, garantir a articulação da escola com a comunidade e ajustar as diretrizes e 
metas da Secretaria de Educação à realidade da unidade de ensino. No aspecto 
pedagógico, os conselhos atuarão no acompanhamento dos alunos, observando 
frequência e rendimento e elaborando medidas para diminuir a evasão e a repetência 
escolar. (GESTÃO..., 1994, p. B3). 

 

 Em 1995, as matérias destacam a qualidade de ensino associando as temáticas de 

gestão democrática, participação, conselho escolar e democracia escolar. Nas matérias, são 

muito comuns verbos performativos como implantar, consolidar, estimular, aperfeiçoar 

associados à democracia e a conselho escolar. Ao que perguntaríamos: democracia se 

implanta, se estimula, se consolida? Certamente, numa sociedade heterônoma, a democracia 

se implanta. Numa sociedade heterônoma, tudo está fechado. “Em uma sociedade onde há 

fechamento da significação, qualquer questão que venha a ser colocada neste sistema, neste 

magma de significações, encontra respostas neste mesmo magma. A Lei dos Ancestrais tem 

resposta para tudo, assim como a Tora e o Alcorão.” (CASTORIADIS, 2002, p. 186). 

 Para Castoriadis (1992), uma sociedade em que o povo faz, ele mesmo, suas 

instituições e suas leis, em que todos os indivíduos são livres e iguais, iguais no sentido de 

que todos têm a mesma possibilidade efetiva de participar do poder político, é uma sociedade 

autônoma. Uma sociedade autônoma significa uma sociedade verdadeiramente democrática. E 

uma sociedade autônoma só pode ser feita por indivíduos autônomos. Nesse caso, a 

democracia não se implanta, nem se consolida, nem se estimula, ela é autoinstituição da 

coletividade pela coletividade. 

 Nos anos de 1996 e 1997, as discussões sobre qualidade de ensino e gestão 

democrática continuam. A partir dos jornais, num total de doze matérias entre 1 de março de 

1990 e 27 de abril de 1997 que tratavam do conselho escolar, elaboramos uma tabela que 

demonstra a concepção de conselho escolar veiculada nelas: 
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Tabela 1- Concepções sobre o Conselho Escolar a partir de matérias do jornal Diário de Pernambuco entre 1993 

a 1997. 

CONCEPÇÕES SOBRE O CONSELHO ESCOLAR % 

Mecanismo para administrar a escola 
• Criação de conselhos escolares para 

administrar escolas. 
•  Conselho Escolar que administra a 

instituição 
• Administra os recursos 
• Gerencia as atividades das escolas 

33 

Mecanismo de gestão democrática 
• Gestão democrática contando com a 

participação nos conselhos escolares 
• O Conselho possibilita a gestão democrática 
• Implanta o regime de gestão democrática 

através do conselho escolar 

25 

Mecanismo para democratizar a escola 
• Consolida, juntamente com o conselho 

escolar, a democratização das escolas 
• Aperfeiçoa a democratização 
• Democratiza a escola pública 

25 

Mecanismo de Co-gestão 
• entidades de co-gestão 

17 

TOTAL 100 
Nota: As porcentagens foram calculadas a partir do total de concepções explicitadas e não a partir do número de 
matérias. 
  

 Diante da tabela, vemos que a questão da democracia é muito forte e presente.  Apesar 

de a palavra democracia estar vinculada ao conselho escolar, este é concebido, na maioria das 

matérias, como mecanismo para administrar a escola. E, aqui, notamos o que Weber (2009, 

p.179) falou quando disse a respeito que uma dominação, seja ela tradicional ou burocrática, 

pode ser limitada e restringida pela colegialidade. “Uma dominação burocrática pode ser 

limitada (e, em condições normais, necessariamente o é, (...) para que possa ser administrada 

somente de acordo com determinadas regras) por autoridades institucionais que, por direito 

próprio, existem ao lado da hierarquia burocrática.” E diz, mais à frente, que todo “tipo de 

dominação pode estar despojado de seu caráter monocrático, vinculado a uma pessoa, pelo 

princípio da colegialidade.” 

 O quadro abaixo apresenta as matérias e o ano em que o conselho escolar aparece no 

jornal DP e nos permite visualizar as palavras-chave expressas nessas matérias e seus 

principais emissores. 

  
Quadro 05: Matérias do DP sobre o Conselho Escolar 
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Matéria/Ano Governador/Partido Palavras-chaves Emissores 

“Escola da Iputinga cria 
primeiro Conselho Escolar 
do Município” /1993 

Joaquim Francisco de Freitas 
Cavalcanti (1991 a 1994) /PFL

Conselho escolar; Gestão 
Democrática e Participação 

Diretora da Escola 

“Gestão democrática nas 
escolas é discutida” /1994 

Joaquim Francisco de Freitas 
Cavalcanti (1991 a 1994) /PFL

Conselho escolar; Gestão 
Democrática. 

Secretário de 
Educação, Roberto 
Pereira 

“Conselho” /1995 Miguel Arraes de Alencar 
(1995 a 1998) /PSB 

Conselho escolar; Gestão 
Democrática. 

Redação do DP 

“Escola sedia seminário 
de educação” /1995 

Miguel Arraes de Alencar 
(1995 a 1998) /PSB 

Conselho escolar; 
Democracia; Qualidade de 
Ensino e Participação. 

Escola Municipal da 
Iputinga 

“Escola estabelece crachá 
para alunos” /1995 

Miguel Arraes de Alencar 
(1995 a 1998) /PSB 

Conselho Escolar Diretor de Escola 

“Escola” /1996 Miguel Arraes de Alencar 
(1995 a 1998) /PSB 

Conselho escolar; 
Qualidade de Ensino. 

Redação do DP 

Propaganda de 
governo/1996 

Miguel Arraes de Alencar 
(1995 a 1998) /PSB 

Conselho escolar; 
Democratização da escola 
pública 

Governo de 
Pernambuco 

“Encontro discute 
conselhos escolares” 
/1997 

Miguel Arraes de Alencar 
(1995 a 1998) /PSB 

Conselho escolar; 
Qualidade de Ensino. 

Secretaria de 
Educação de 
Pernambuco, 
diretora do Dere 
Recife Norte, 
Monica Antunes 

“Educação reavalia 
conselhos escolares” 
/1997 

Miguel Arraes de Alencar 
(1995 a 1998) /PSB 

Conselho escolar; 
Administração colegiada 

Secretaria de 
Educação, diretora 
de Coordenação 
escolar, Ieda 
Nogueira 

Fonte: Dados obtidos através de análise das matérias de jornais (1981ª 1997) do DP, a partir do acervo digital. 

 É na metade do governo de Joaquim Francisco, em 1993, que a discussão sobre 

conselhos vai adquirindo visibilidade. Não havia discussão do conselho escolar relacionado à 

qualidade de ensino. A partir da metade da década de 1990, em 1995, os conselhos, a 

participação e a democracia escolar terão uma nova reconfiguração para atender aos ditames 

do Banco Mundial e a nova política de reforma da administração pública. 

 Há, no início da década de 1990, a defesa de conselhos, de democracia escolar, 

principalmente, através dos movimentos populares, mas toda essa defesa é capturada pelo 

próprio Estado Neoliberal em 1995. 

Não podemos esquecer uma significação importante: a defesa do conselho escolar para 

combater a eleição direta de diretores e a desqualificação do conselho escolar visando à sua 

substituição pelo conselho de pais, como evidenciamos nas matérias “Gestão democrática nas 

escolas é discutida” de 18 de janeiro de 1994 e “Conselhos de pais em escolas da rede 

pública” de 2 de maio de 1993 respectivamente. 
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 A democracia expressa em conselhos ou em eleição para diretores não é suficiente. 

Acreditamos que o conselho escolar e toda prática colegiada apenas legitimam novas 

configurações de ressignificação. O que vai garantir a democracia são práticas políticas, o 

conselho escolar é apenas uma forma do que foi estabelecido, não se podendo reduzir a 

democracia a processos eletivos e a colegiado. 

 O imaginário social-histórico do conselho escolar nos permite inferir que ele é uma 

instituição do imaginário social, ou seja, um ente criado e inventado num tempo socio-

histórico pelos diversos sujeitos que, em luta e em tensão de interesses, constroem a sua 

realidade através das instituições sociais que se “autonomizam”, aparecendo aos sujeitos 

como algo natural. 

 Vejamos, agora, com mais detalhes, as atas da Câmara dos Vereadores e o Estatuto do 

Magistério, Lei nº 105/91, outro ato fundador do conselho escolar na rede pública municipal 

de ensino de Jaboatão dos Guararapes. 

 

4.3 Atos fundadores do Conselho Escolar na cidade de Jaboatão dos Guararapes 

 

 O ato fundador do conselho escolar em Jaboatão dos Guararapes se refere a um 

momento passado, tido como originário e que se mantém vivo e presente no curso do tempo. 

(CHAUÍ, 2000). Tomamos a LOM como um dos atos fundadores do conselho escolar no 

município, cujo artigo 154 diz: 
O Poder Público assegurará a democratização da gestão do ensino público municipal, 
através da: 
I. participação efetiva dos segmentos organizados da sociedade civil no Conselho 
Municipal de Educação; 
II. criação de Conselhos Escolares em cada Escola Municipal constituído de 
professores, pessoal técnico e administrativo da Escola, alunos, pais e representantes 
das entidades organizadas do bairro. 

 

 A democratização da gestão do ensino público municipal, particularmente no inciso II, 

está associada à participação de todos aqueles que pertencem à escola pública. Segundo Cury 

(1997), a participação é sinal maior da democracia. E o tipo de participação proposta para essa 

gestão democrática é a participação colegiada. 

 Weber (2009, p.178 e 179), em Economia e Sociedade, a respeito da colegialidade, nos 

mostra que todo tipo de dominação, quer a dominação tradicional, quer a racional, pode estar 

limitado ou restringido, através do princípio da colegialidade, e que a “colegialidade persiste 

enquanto seja necessária a cooperação (formal) de todos para se chegar a disposições 
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legítimas.” (p. 181). Para Weber, a colegialidade não era indesejável à maioria dos príncipes; 

nesse caso podemos dizer que órgãos colegiais são, também, fruto da dominação patrimonial. 

 No município de Jaboatão dos Guararapes, o conselho escolar instituído nas unidades 

escolares públicas municipais apresenta-se como Conselho de Integração Socioeducativo 

(CISE). Essa nomenclatura aparece, pela primeira vez, conforme investigamos, no Estatuto do 

Magistério, Lei Nº 105/91. 

  Cabe, agora, apresentarmos um pouco dos embates e das disputas que houve entre os 

vereadores e os professores da cidade de Jaboatão dos Guararapes através, particularmente, de 

atas da Câmara dos Vereadores nas discussões sobre o Estatuto do Magistério, Lei nº 105/91, 

que, antes de se tornar lei, foi discutido na Câmara dos Vereadores com a identificação de 

Projeto de Lei nº 006/91, o qual se encontra anexo a este trabalho. 

 Investigando o Livro de Atas da Câmara dos Vereadores de Jaboatão dos Guararapes, 

notamos, através de ata com data de 14 de março de 1991, a reunião dos vereadores para 

aprovar o Projeto de Lei sobre o Estatuto do Magistério; a referida ata expressa que o Estatuto 

do Magistério foi proposto pelo prefeito da época, Geraldo Melo (1989-1992). O que 

relataremos a seguir é um resumo das discussões que se deram nesse dia. 

 Estavam presentes, conforme ata da Câmara de 14 de março de 1991, dezoito 

vereadores, entre eles, Alice da Silva, Amauri Cândido, Bartolomeu da Silva, Beraldino 

Costa, Elciene Cavalcanti, Gilvan Costa, Hélio Sena, Joaquim Abrantes, Jerônimo de 

Oliveira, José Zito, José Ricardo, José Sandoval, José Severino, José Correia, Manoel Panta, 

Manoel Neco, Marleno da Silva, Pedro Augusto Carneiro Leão, Reginaldo de Almeida e 

Severino Claudino. Ordenadamente, as discussões ou as ordens do dia, como mencionado, 

foram sobre pedido de implantação de mão única em avenida, nota de falecimento de 

professor, transferência do comércio de peixe, construção de parque infantil, drenagem de 

água de esgoto, autorização e construção de grupo escolar, conclusão de serviços de 

pavimentação, e o Projeto de Lei sobre o Estatuto do Magistério. 

 Encerradas as ordens do dia, a discussão passa para a aprovação do Projeto de Lei 

sobre o Estatuto. O vereador Manoel Panta expressa ser contrário à gratificação de 20% ao 

professor e crítica o vereador Pedro Leão por mandar carta aberta assinada por alguns 

vereadores; o vereador Pedro Leão diz que não é uma carta pessoal e, sim, uma carta política, 

e que a definição dessa carreira é clara no Estatuto do Magistério. O vereador Joaquim 

Abrantes apresenta duas emendas ao Projeto de Estatuto do Magistério: uma dando direito ao 

prefeito de nomear o professor mais votado; a outra se refere ao professor polivalente quando 
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termina o curso de licenciatura plena. O vereador Pedro Leão registra o aparte do vereador 

Joaquim Abrantes e diz que o Projeto deve ser aprovado na íntegra. Panta diz não entender o 

parecer das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Saúde 

referente ao Projeto de Lei do Estatuto do Magistério. O presidente da Câmara, vereador 

Manoel Neco, suspende a discussão e a votação do Projeto de Lei devido ao grande tumulto e 

aos desentendimentos e acata a solicitação do vereador José Zito, com a qual concordam 

também os vereadores Panta, Joaquim Abrantes e José Maria. Em seguida, o vereador Pedro 

Leão pede a palavra e diz que o pedido de vista do vereador José Zito veio na hora errada e 

alega que o Projeto está em tramitação há tempo e que, se ele não participou das discussões 

abertas na Casa, o problema é dele. O vereador José Santana é favorável ao pedido do 

vereador José Zito, mas o presidente comunica que suspende o pedido de vista de Zito porque 

a matéria está em regime de urgência. 

 O presidente suspende a reunião por 15 minutos para entrar em entendimento com a 

presidente da APROJA (Associação dos Professores de Jaboatão dos Guararapes), primeiro 

sindicato de professores da rede pública municipal do Jaboatão dos Guararapes, e com os 

membros da Comissão. Reabertos os trabalhos, o vereador Pedro Leão esclarece que o ponto 

de conflito do Projeto de Lei é a eleição direta e indireta para diretor e vice. O vereador José 

Correia apresenta emenda suprimindo a emenda para eleição para diretores e pede que a Mesa 

possa apreciá-la; a proposta é de retirar a eleição direta para diretor e vice, de autoria do 

vereador Pedro Leão. 

 O que podemos evidenciar, com base nessa ata da Câmara dos Vereadores datada de 

1991, são as relações de força e de poder de alguns vereadores com os professores a partir da 

proposta que é feita pelo Projeto de Lei do Estatuto do Magistério, em particular a respeito da 

questão da eleição direta para diretores escolares. Esse ponto é motivo de embate porque eram 

os vereadores quem indicava os diretores das escolas, alimentando a relação de clientelismo, 

favoritismo e prestígio eleitoral para eles se manterem no poder. Isso não foi uma realidade só 

de Jaboatão, mas de muitas outras cidades e também do próprio Estado de Pernambuco. 

 
Quando a gente começou as eleições no município para gestores, porque antes, 
quando não se tinha, de 90 pra trás, era assim... os gestores eram indicados pelos 
vereadores, e eles eram os cabos eleitorais dos vereadores. Os vereadores colocavam 
lá pra fazer curral eleitoral mesmo, pra trabalhar com indicações, como no Estado 
era.  E quando a gente foi fazer a primeira eleição mesmo, não me lembro..., mas 
acho que foi em 93, também que a gente fez a primeira eleição nas escolas, foi 
quando a gente assumiu logo a direção, aí ficou muito assim, vereadores com 
ameaças porque, assim, aqui em Jaboatão tem muitos históricos, né?Aí a gente 
teve... eles ficavam pê da vida porque a gente ,a partir do momento em que tava 
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fazendo eleição, eles tavam perdendo espaço. (Professora e membro atual do 
SINPROJA). 

 

 A fala acima de professora da rede e atual membro do Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação do município de Jaboatão dos Guararapes (SINPROJA) destaca as lutas e as tensões 

diante da questão da eleição para dirigentes escolares. 

 Além da proposta de eleição para o cargo de diretor, o Projeto de Lei do Estatuto do 

Magistério propunha também a existência de um conselho nas escolas. Conselhos, de um 

modo geral, foram a bandeira de luta de muitos movimentos sociais no período de reabertura 

política. No intuito de romper com o modelo de governo autoritário e ditador presente em 

mais de duas décadas, os movimentos sociais buscavam, através dos conselhos, uma ruptura 

com essa forma de fazer política e de governar. 

 O que mais desagradou aos vereadores no Projeto de Lei do Estatuto do Magistério foi 

a questão da eleição para o cargo de diretor. Esse cargo, ainda que de uma forma elementar, 

estava proposto no Estatuto do Magistério, Lei nº 105/91: 

 
Art. 38 – Dar-se-á a eleição para o cargo de Diretor nas escolas que contarem com 
mais de trezentos (300) alunos e possuírem Conselho de Integração Sócio-
Educativo, em funcionamento há mais de três (3) meses. 
 

 A eleição para a direção escolar estava restrita a escolas que apresentassem duas 

condições: a primeira, possuir mais de 300 alunos e, a segunda, ter o Conselho de Integração 

Sócio-educativo funcionando há mais de 3 meses. No entanto, a primeira eleição para cargo 

de diretor que se deu no município não atendeu à segunda condição que foi a de possuir o 

Conselho de Integração Sócio-educativo, 

 
A eleição para diretores foi muito antes dos conselhos. A eleição de diretor foi antes 
da criação de qualquer conselho. Quando houve a primeira eleição no Barradas, 
então começou a ter essa discussão. (…) na época do prefeito Geraldo Melo houve 
uma discussão de eleição e houve uma lista tríplice. Veja uma lista tríplice na época, 
mas foi um avanço... de três pessoas, de três candidatos a diretor, houve a eleição e 
foi o nome dos três para o prefeito homologar quem ele queria dos três; não era o 
mais votado, mas naquela época, foi a coisa mais avançada que se tinha. Apesar de 
que ele escolheu o mais votado, mas a primeira eleição que teve foi na escola 
Humberto Barradas. A partir dessa escola começou a ter uma discussão sobre isso. 
Quando houve, abriu essa discussão e começamos a ter eleições diretas para as 
escolas, aí começou um novo momento que era a questão da criação dos conselhos. 
E aí surgiram os conselhos escolares, mas eles não tinham aquela força das reuniões 
constantes, dos debates pedagógicos (…). (Ex-gestor de escola pública municipal de 
Jaboatão). 
 
Em Jaboatão dos Guararapes foi feita a primeira eleição em 1992 para a escolha de 
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dirigentes na época, chamados de dirigentes escolares e naquela época ainda, 
realmente não existiam ainda os conselhos escolares. (Ex-secretário de Educação do 
município do Jaboatão dos Guararapes). 
 

 As falas dos sujeitos expressam que a criação do conselho foi depois das eleições para 

diretor escolar. Apesar de a criação do conselho ter sido vetada pelos vereadores, conforme 

Livro de Atas da Câmara, em 22 de abril de 1991, as eleições para diretor ocorreram mesmo 

assim. No artigo 71, proposto no Projeto de Lei nº 006/91 e que foi vetado, constava o 

seguinte,  
Artigo 71 – As escolas municipais, reunidas cada uma em Assembleia Geral, 
constituída pelos seus professores, alunos e a comunidade, no prazo de noventa (90) 
dias, contados, da vigência desta Lei, discutirão e votarão os regimentos dos 
respectivos Conselhos de Integração Sócio-Educativo, encaminhando-os à Secretaria 
de Educação para registro. 
 

 O Estatuto do Magistério, Lei nº105/91, entendia o Conselho de Integração Sócio-

educativo - CISE- “como órgão de decisões internas, cuja composição e atribuições serão 

definidas em Regimento próprio.” E o CISE nesse Estatuto era responsável por conduzir as 

eleições ao cargo de diretor da escola, mas, embora mesmo a sua criação tenha sido vetada 

pela Câmara, isso não impediu que as eleições acontecessem mesmo sem a sua existência. 

 Somente no Estatuto do Magistério, Lei nº 176/95, quatro anos depois do Estatuto nº 

105/91, que as eleições diretas para diretor e vice-diretor serão organizadas pelos conselhos 

escolares, conforme o art. 58: “realizar-se-ão eleições diretas para os cargos de Diretor e Vice-

diretor em todas as escolas da Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes, que serão 

organizadas pelos conselhos escolares.”. 

 Na visão do ex-secretário de educação, duas vezes secretário no município nas gestões 

dos prefeitos Humberto Barradas (1993-1996) e Fernando Rodovalho (2001-2004) e ex-

professor da rede de ensino de Jaboatão, os conselhos só passam a ter algum significado a 

partir de 1995 e, mesmo assim, com algumas ressalvas: “Porque havia uma anomalia de eles 

não terem consciência da importância de cada um [segmento que faz a escola]” - não 

influindo nos resultados eleitorais dos municípios. Contudo, onde existiram dirigentes 

escolares compromissados “houve uma importância muito grande da participação do conselho 

escolar na democratização das escolas”. (Ex-secretário de Educação do município de Jaboatão 

dos Guararapes). 

 Com o advento da política de descentralização de recursos através do PDDE, 

instituído em 1995 e que passou a exigir uma entidade jurídica de direito privado nas escolas 

para viabilizar o repasse dos recursos através das unidades executoras, o conselho escolar já 
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existente no município de Jaboatão dos Guararapes, com a incumbência de organizar as 

eleições para diretor e vice-diretor das escolas, passa a assumir o caráter de entidade jurídica 

para administrar os recursos. 

 Jaboatão dos Guararapes é o único município onde o conselho escolar é chamado de 

CISE. Se na Lei Orgânica ele é tratado como conselho escolar, no Estatuto do Magistério, Lei 

nº 105/91, ele aparece com o nome de CISE. 

 Nas nossas entrevistas com os sujeitos políticos educacionais de Jaboatão dos 

Guararapes, ao serem questionados sobre o motivo de o conselho escolar em Jaboatão ser 

chamado de CISE, a maioria expressou que o motivo está relacionado ao fato de que o nome 

CISE expressa pessoas juntas que irão contribuir com a escola. 

 
Tabela 02: Motivos para o conselho escolar se chamar CISE – Conselho de Integração Sócio-Educativo 

ARGUMENTOS EXPLICITADOS % 

Pessoas juntas que irão contribuir com a escola 
 

33 

Visão mais ampla do que seja um conselho escolar 22,5 

Não sabe o motivo 22,5 

Dar nome ao conselho escolar 11 

Porque o conselho também é uma unidade executora 11 

TOTAL 100 
OBS.: As porcentagens foram calculadas a partir do total de argumentos explicitados pelos sujeitos da pesquisa. 
  

 Sabemos que um nome não é fixa por acaso. Há por trás dele conotações políticas e 

sociais que expressam uma época. Como percebemos que o nome CISE já aparece desde a 

Lei nº 105/91, podemos inferir que a proposta dele fosse uma ampliação de integração entre a 

sociedade e a escola, que promovesse através da educação essa integração com a sociedade. 

Não estava vinculada à necessidade de recebimento de recursos e à sua administração. Ao 

mesmo tempo, cabe perguntarmos o porquê dessa integração da escola com a sociedade: Por 

que a escola se desintegrou da sociedade? 

 A presença dos pais, da família e dos demais usuários na escola não é novidade 

histórica. Conforme apontou Spósito in Bastos (2005), ela tem sido estimulada há muitas 

décadas no âmbito de várias concepções pedagógicas contemplando orientações políticas 

extremamente conservadoras. 

 As próprias reformas educacionais de 1920 contemplavam a abertura da escola para 

seus usuários, entendidos como pais, famílias e a comunidade. Essas reformas destinavam-se 

somente à instrução elementar, ao ensino das massas, pois entendia-se que o ensino elementar  
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necessitava de um canal de difusão da prática educativa, diferentemente do ensino secundário 

destinado à elite, pois, segundo os educadores reformistas, no ensino das elites não havia 

desarmonia entre o conteúdo da ação pedagógica pretendido e o que a elite almejava.  

 Diante de tudo isso, vemos que a LOM e o Estatuto do Magistério, Lei nº 105/91, são 

os principais atos fundadores do conselho escolar em Jaboatão dos Guararapes. A participação 

não é promovida, é instituída, regulamentada, decretada ou regimentada. 

 Sendo a regulamentação critério da participação praticada, segundo Lima (2001), 

analisaremos os regimentos de 2001 e 2006 que tratam da participação formal que há nas 

escolas públicas municipais em Jaboatão dos Guararapes. 

 

4.4 Regimentos do CISE: a participação formal nas escolas públicas municipais de 

Jaboatão dos Guararapes 

 

 Logo após ser instituída nas escolas públicas municipais, a participação através do 

conselho escolar exigiu a sua regulamentação. Trataremos, nesta subseção, de apresentar as 

convergências e/ ou divergências que puderam ser apreendidas na construção de significações 

do CISE a partir dos regimentos que tratam da participação formal nesse mecanismo de 

participação. 

 Acreditamos que, em 1997, o CISE, ao ser instituído associado à unidade executora, 

possuía um regimento, entretanto não encontramos esse registro nem nas escolas investigadas, 

nem na própria Secretaria de Educação. Portanto, trataremos aqui do regimento do ano de 

2001 e daquele do ano de 2006, o regimento mais atual até o presente momento. 

 Veremos, na próxima subseção, através da análise do Livro de Atas das escolas 

investigadas, que os diretores escolares eram os próprios presidentes do CISE. Essa 

proposição é alterada conforme o regimento do CISE de 2001 que se encontra em anexo a 

este trabalho. 

 O regimento do CISE de 2001, atribui a sua criação à garantia estipulada no artigo 37 

do Estatuto do Magistério do Município de Jaboatão dos Guararapes, Lei nº 176/95. Já o 

regimento do CISE de 2006 atribui a sua instituição à Medida Provisória nº 1784, de 15 de 

dezembro de 1998 e à LOM. 

 O regimento do CISE de 2001 elaborado pela Secretaria de Educação no governo de 

Fernando Rodovalho (2001-2004), no artigo 7º prevê: “Exclusivamente o diretor da escola 

fica impedido de candidatar-se a presidência do CISE.” Com o passar das discussões e 
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estudos e com a vinda dos imperativos do modelo gerencial que ganhara força em âmbito 

nacional através do repasse de recursos para as escolas do ensino fundamental, os professores, 

juntamente com o sindicato em reuniões com a Secretaria de Educação de Jaboatão dos 

Guararapes, propuseram que os diretores escolares fossem eximidos dessa incumbência em 

presidir o CISE, daí a proposta enaltecida no regimento de 2001 de que a presidência do CISE 

fosse dos funcionários ou dos professores da unidade escolar. Assim, o Art. 3º expõe: 

 
§ 2º Em reunião com os segmentos representativos dar-se-á a composição do 
Conselho Escolar, elegendo em assembleia geral representantes do corpo docente, 
discente, funcionários, pais e/ou responsáveis de alunos regularmente matriculados 
na instituição de ensino, o qual será composto por 9 (nove) membros titulares e 3 
(três) suplentes. Sendo 2 (dois) alunos, 2 (dois) pais, 1 (um) diretor e 3 (três) 
suplentes. O presidente sairá dos funcionários ou professores da Unidade 
Escolar. (grifo nosso). 
 

 Atualmente, o regimento de 2006 mantém também essa premissa no art. 17: 

  
Parágrafo Único: Na composição das funções, deverão ser respeitadas as seguintes 
condições para a sua indicação: 
a) Presidente: representantes dos professores ou dos funcionários 
administrativos. 
b) Vice-presidente: representantes dos professores ou dos funcionários 
administrativos. 
c) Secretário: representantes de qualquer um dos segmentos. 
d) Tesoureiro: representantes dos professores ou dos funcionários administrativos. 
(grifos nossos). 

  

 Quanto à concepção do CISE, o regimento de 2001 o concebia como “órgão de 

natureza consultiva, deliberativa e fiscal.” Já o regimento de 2006 entende o CISE como 

“órgão colegiado de natureza consultiva, deliberativa e fiscal nas dimensões pedagógica, 

administrativa e financeira da escola.” 

 A palavra colegiado exposta no regimento de 2006 apreende outra compreensão de 

conselho. Compreende que a participação que se der na escola seja uma participação 

colegiada. Essa participação colegiada encontra-se no que Lima (2001, p.75) classifica como 

participação formal, ou seja, uma “vez consagrado o direito de participar, as regras formais 

regulamentam o exercício desse direito, organizam e estruturam a participação, legitimam 

certas formas de intervenção e impedem formalmente outras.” 

 Para a composição do conselho, o regimento de 2001 estipulava o quantitativo de nove 

membros, representantes de professores, de alunos, de pais e de funcionários; não havia a 

presença de membros representantes da sociedade civil. Já no regimento de 2006, o 
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quantitativo de membros é de acordo com o quantitativo de alunos matriculados na escola e, a 

partir desse regimento, há a presença de representantes de membros da sociedade civil.  

 Quanto ao quantitativo de reuniões, o regimento de 2001 coloca reunião ordinária na 

1ª semana de cada mês, e o regimento de 2006, no art. 19, determina que a reunião do CISE se 

dará bimestralmente. 

 O surgimento do conselho nas escolas, em particular nas escolas públicas municipais 

de Jaboatão, trouxe vários desafios, entre eles, a própria concepção de ser dirigente. Para 

alguns diretores de escola, as propostas de conselho escolar eram uma ameaça ao seu poder. 

Foi preciso, então, haver uma reflexão, uma sensibilização e outra concepção para que os 

diretores de escola compreendessem a existência do conselho. Assim destacou a técnica da 

SEDUC ao observar: “a gente fazia assim a sensibilização para o gestor aceitar o conselho, e a 

sensibilização do conselho para atuar como braço do gestor.”. Já um gestor chamou a atenção 

de que “todo gestor acha que o conselho escolar forte, ele perde o poder” Ora, o conselho 

pode ser um empecilho ao diretor por ser um “espaço de poder”: “como é que o conselho 

escolar vai determinar, vai dizer o que é que eu tenho que fazer, eu sou o gestor da escola, 

então isso cria problema”. A professora e a representante sindical disseram-nos que, com a 

vinda do conselho escolar, “o gestor queria fazer como fazia antes, ele só decidia por tudo, 

mas, aí, quando foi criado o conselho aqui, então os conselhos começaram a é... cobrar, exigir, 

não, não é por aí, não, chegou a verba, a gente quer isso, não quer aquilo. Então acontecia 

muito isso, né?”. Ora, os diretores queriam “fazer da escola o quintal de sua casa”. 

  Essas questões foram tão sérias que no regimento do CISE de 2001, no art. 6º, havia: 

“Será respeitada, pela direção da escola, a autonomia do CISE, como também 

reconhecidas todas as decisões tomadas pelo mesmo, (...)” (grifos nossos), ou seja, teve-se 

que recorrer à norma oficial escrita para estabelecer o reconhecimento funcional. 

 Sobre a finalidade do CISE, o regimento de 2006 expõe no Art. 3º: “O Conselho de 

Integração Sócio-Educativo é um espaço permanente de articulação e debate, que tem por 

finalidade constituir e promover mecanismos democráticos de participação e integração da 

comunidade escolar, tendo em vista a melhoria da qualidade do processo ensino-

aprendizagem.”. 

 O conselho escolar, diante dos regimentos, demonstra uma concepção que aos poucos 

vai se configurando a partir dos sujeitos envolvidos. Na própria Secretaria de Educação, o 

conselho escolar também vai apresentando outras concepções, a começar pelo seu 

entendimento e, pelo espaço que ele ocupava na Secretaria. O Conselho era representado e 
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instituído como órgão de administração – e não como órgão político-educacional. 

 O conselho escolar pertencia ao Departamento de Planejamento, inexistindo 

preocupações pedagógicas, conforme o organograma da Secretaria que se encontra anexado a 

este trabalho. O conselho escolar não tinha muita função nessa estrutura, “ficava flutuante”, 

conforme a atual técnica da SEDUC. Na gestão do prefeito Elias Gomes, esse órgão escolar 

ganhou uma gerência específica. Nessa “gerência”, afirma a técnica da SEDUC,  
com essa coordenação, que é a coordenação de articulação, tem a coordenação de 
gestão democrática que é voltada para justamente esse apoio aos gestores e essa 
coordenação aqui que é a coordenação de articulação, então o conselho escolar ele 
ficou, justamente, lotado aqui nessa coordenação. Aí a gente passou a fazer um 
trabalho voltado para o conselho. 

  

 Atualmente, o CISE faz parte da gerência de gestão educacional sob a coordenação da 

gestão democrática nas escolas; antes, na própria Secretaria de Educação, o CISE estava 

relacionado à questão dos recursos financeiros, era tratado somente como unidade executora. 

 As atribuições do CISE, segundo o regimento de 2006, também irão corroborar a sua 

finalidade de unidade executora, embora o artigo 2º demonstre se tratar de órgão para discutir 

as dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras. 

 Dos 16 incisos do artigo 30 do regimento de 2006 que tratam das atribuições do CISE, 

quatro se referem a questões financeiras, os incisos VI, VII, IX e X, três à prática pedagógica, 

os incisos I, III e IV, três se referem ao próprio conselho quanto à qualificação dos membros, 

ao regimento e à emissão de parecer sobre desligamento de membros, os incisos XI, XII e 

XII; outros dois incisos, o V e o XV, se referem à melhoria da qualidade dos procedimentos 

administrativos e pedagógicos da escola;  um se refere a regimentos e  ao calendário da 

unidade escolar, o artigo II. Os incisos VIII e XIV tratam dos limites do CISE no que se refere 

a decisões que extrapolem suas atribuições e competências e, por fim, o inciso XVI diz que 

uma das atribuições do CISE é assegurar e colaborar com a Direção da Escola no 

cumprimento de todas as disposições legais. 

 Os regimentos do CISE demonstram o que Lima (2001) conceituou de participação 

formal, ou seja, em organizações formais; é uma participação que carece de regulamentação. 

Há o momento em que deverão se reunir, quem irá compor a reunião, sobre o que discutirão. 

Mas o conselho referenciado como democracia, democracia entendida aqui como um 

questionamento da coletividade, não condiz com essa prática. 

 Embora regulamentada, a participação no CISE não irá necessariamente apresentar 

somente essa normatividade. Até porque, e, ainda bem, somos sujeitos pensantes e criativos. 
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Assim, qual será a participação expressa nos livros de atas do CISE das escolas investigadas? 

É possível inferir rupturas com o modo de fazer política? Até onde há questionamentos e 

ações políticas? É o que veremos nas próximas linhas. 

 

4.5 O livro de Atas do CISE das escolas Alfa, Beta e Ômega·. 

 

 Abordaremos aqui as análises e identificações das significações imaginárias do 

conselho escolar das primeiras escolas do município de Jaboatão dos Guararapes a implantar 

seus respectivos conselhos.  

 Elencamos três escolas por serem algumas das primeiras a vivenciar o conselho 

escolar no município e promover eleição direta para a direção escolar, além de que oferecem 

várias modalidades de ensino, desde a educação infantil à educação de jovens e adultos, e são 

consideradas escolas de grande porte devido ao quantitativo de alunos.  

 Na sequência, examinaremos o teor das reuniões, as vivências e as experiências 

relatadas no livro de atas do CISE, assim como apreenderemos que relações são estabelecidas, 

que convergências e divergências há entre as experiências das três escolas pesquisadas, de 

modo a tentar revelar que significações estavam e estão expressas diante do documento do 

livro de atas do CISE, aliado, é claro, às entrevistas realizadas com alguns sujeitos, entre eles, 

o ex-secretário de educação, um ex-gestor de escola, um professor membro atual do sindicato 

e professor ex-presidente do sindicato. 

 Utilizamos os nomes Alfa, Beta e Ômega para identificar as escolas que compuseram 

nosso campo de pesquisa. As duas escolas localizadas na Regional 01 receberam os 

codinomes Escola Alfa (EA) e Escola Beta (EB). A escola localizada na Regional 06 recebeu 

o codinome de Escola Omega (EO). 

 O CISE surgiu em algumas escolas públicas municipais em Jaboatão dos Guararapes 

porque estava ligado à questão das eleições para diretores e vice-diretores; depois disso, 

surge, na maioria das outras escolas municipais, por força da LDB/96 e pelos ditames da 

política de descentralização do Banco Mundial. 

 A Escola Alfa, antes de 1981, era conveniada com a Secretaria do Estado de 

Pernambuco; só a partir de 1981 foi municipalizada, como consta na portaria de 19/01/81, 

oferecendo o ensino de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

O prédio onde funciona a escola é de propriedade da Congregação Salesiana e está alugado à 

prefeitura. Oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º anos) e EJA (Educação 
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de Jovens e Adultos). Funciona nos turnos manhã, tarde e noite. Possui atualmente cerca de 

590 alunos matriculados nos três turnos de funcionamento da escola. 

 A Escola Beta foi inaugurada em 1979 e oferecia magistério e curso técnico de 

contabilidade. Atualmente, oferece Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e 

Ensino Médio (em extinção até 2011). Funciona nos turnos manhã, tarde e noite e possui 627 

alunos matriculados atualmente.  

 A Escola Ômega foi inaugurada em 1979 pelo prefeito da época, Geraldo Melo. Possui 

capacidade para atendimento a cerca de 2.800 alunos nos três turnos. Atualmente oferece o 

Ensino Fundamental (1º ao 9º anos); Ensino Médio (em extinção) e Ensino de Jovens e 

Adultos. Funciona nos turnos manhã e noite, oferecendo o ensino regular, e, à tarde, funciona 

o Projeto Mais Educação. Possui cerca de 690 alunos matriculados atualmente. 

 O registro da ata do CISE da Escola Alfa data de 20 de junho de 1997. No primeiro 

quinquênio, anos de 1997 a 2001, o CISE se reúne ao todo nove vezes. São tratados assuntos 

como eleição e posse do CISE, atribuições do CISE, verbas e recursos, rotina da escola, 

necessidades da escola, disciplina e formação de comissão eleitoral para a direção da escola. 

As verbas e os recursos tratados aqui se referem ora ao recebimento, ora à lista de prioridades 

de materiais ou à prestação de contas. De todas as reuniões que houve entre 1997 e 2001, 

cinco delas tratavam das verbas e dos recursos. O quantitativo de reuniões para a discussão 

sobre as atribuições do CISE equivale ao das reuniões que tratavam das verbas e dos recursos. 

 De 2002 a 2006, no livro de atas da EA registram-se 22 reuniões. Destas, dezessete 

tratam da disciplina de alunos, de professores, de funcionários. O processo de ensino-

aprendizagem é discutido duas vezes nesse período: trata-se de professora que não consegue 

lecionar e necessita ser readaptada; e a outra discussão se dá sobre a situação de aprendizagem 

de alunos da 1ª série. As reuniões sobre verbas e recursos se dão em dez dessas reuniões, mas 

não são a questão principal em muitas das reuniões. 

 Entre 2007 e 2010, a EA registra um total de 23 reuniões. Nesse período, predominam 

as discussões sobre as verbas e os recursos, em seguida as questões disciplinares de alunos, de 

professores e funcionários. Outra temática que entra nas reuniões do CISE é sobre a violência 

na escola, consequência do tráfico de drogas. 

 Primeiramente, o que nos chamou a atenção foi o quantitativo de pessoas que, ao 

término de cada reunião, assinavam a ata. Em algumas atas de reuniões, encontramos o 

número expressivo de assinaturas referentes a duas, apenas.  Não se sabe se isso se deve ao 

motivo de, muitas vezes, as pessoas deixarem para assinar depois, acabarem esquecendo e 
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ficando por isso mesmo ou se porque, de fato, só participou aquele quantitativo de pessoas. 

Acreditamos que essa segunda opção está fora de cogitação, pois o regimento (de 2006) do 

conselho, o mais atual, no Art. 20 estabelece um quorum mínimo para a realização de reunião 

ordinária que é de 2/3 do total de membros titulares. Agora, o regimento anterior18 a 2006 não 

faz menção ao quantitativo de pessoas para a reunião ordinária, só explicita o quantitativo 

para a reunião extraordinária, que é de 50% mais um, conforme o Art. 17, parágrafo 4º. 

 Observamos que, no decorrer dos anos, o número de reuniões do conselho vai 

aumentando. Os assuntos são os mais diversos e abrangem geralmente comportamento de 

alunos, de funcionários, de professores, formação de comissão eleitoral para o processo de 

eleição para direção escolar, informes gerais sobre a rotina da escola, necessidades da escola, 

eleição e posse para os membros do CISE, verbas dos vários programas que são implantados, 

como o PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDE – Plano de Desenvolvimento da 

Educação, o PADE- Programa de Desenvolvimento Escolar, o Escola Aberta, o MAIS 

EDUCAÇÃO, algumas poucas vezes o processo de ensino-aprendizagem, a violência na 

escola nesse caso, trata-se de tráfico de drogas.  

 Em alguns momentos, de acordo com as atas, é evidenciado o caráter autoritário do 

conselho quando, em discussão sobre o comportamento de alunos e/ou funcionários, são 

tomadas decisões sem a presença dos mesmos que estão sendo acusados, embora tenham os 

seus representantes. Em outros momentos, e isso nos primeiros anos, notamos uma constante 

afirmação e reafirmação do que é um conselho, para que ele serve, em que ele pode ajudar a 

escola, sua importância, seu regimento, como se isso pudesse de fato entrar nas mentes 

visando à sua aceitação.  

 Por se tratar de uma escola com ligação com a Igreja Católica há uma relação muito 

forte com esta. Inclusive, que antes de iniciar as reuniões do conselho, sempre havia uma 

oração. Em algumas reuniões, observamos também que os representantes dos pais, dos alunos 

ou dos funcionários não se faziam presentes, muito menos representantes das entidades 

organizadas do bairro que hoje, no atual regimento, são identificadas como representantes da 

sociedade civil. Essa última representação é evidenciada desde a Lei Orgânica do município 

como representante das entidades organizadas do bairro, mas só tempos depois a comunidade 

escolar vem de fato a acrescentar esses representantes ao conselho. Particularmente na escola 
                                                 
18 No que tange ao regimento investigado, trata-se de regimento que, necessariamente, não foi encontrado nas 

escolas pesquisadas, evidenciando um descaso e descompromisso com os documentos passados. O regimento 
usado aqui foi encontrado em escola não investigada. Como sabemos que há uma prática comum entre as 
escolas de copiar o mesmo regimento, baseando-nos nisso conseguimos o regimento de escola não 
investigada que data de abril de 2001. 
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pesquisada, embora na ata de 1998 haja registro desse assunto, representantes da comunidade 

do bairro só vêm a participar de fato do conselho em 2009. Não se sabe se porque faltou 

entendimento a respeito do que venham a ser os representantes das entidades organizadas do 

bairro ou porque era algo difícil de se concretizar. Mas cabe salientar ainda que, mesmo tendo 

sido discutida essa questão dos representantes da sociedade civil na escola pesquisada, o 

regimento de 2001, que rege os conselhos, não faz referência a representantes da sociedade 

civil.  

 
Figura 01 – Portaria da Escola Alfa 

 
Fonte: registro fotográfico pessoal 

 

 

 

Figura 02 – Secretaria da Escola Alfa 

 
Fonte: registro fotográfico pessoal 
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 As figuras acima comprovam a presença do catolicismo19 na instituição educacional. 

Embora saibamos que se trata de um prédio da Congregação Salesiana e que está alugado à 

prefeitura, a Igreja parece ainda concorrer com o Estado na educação. A escola única, pública, 

laica, obrigatória e gratuita proposta pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova como 

expressão de defesa da educação pelo Estado e não pela Igreja representa uma tentativa de 

ruptura com essa forma de conceber a educação. 

 Continuando com as nossas considerações, observamos que, em alguns momentos, 

conforme as atas das reuniões, o conselho se mostra reflexivo e autônomo, diríamos, pois 

nota-se que a verba vinda para a escola não é suficiente, e se decide elaborar uma comissão 

para cobrar dos poderes públicos mais investimentos. Em outros momentos, o conselho se 

mostra envolvido com questões que cercam a comunidade, como o protesto contra a fábrica 

de papel, movimentos a favor da paz, defesa do meio ambiente, participação em audiência 

sobre a situação do Hospital Geral de Jaboatão. Nesses momentos, parece se evidenciar uma 

forma de fazer política que não está expressa em documentos, leis ou regimentos, mas que 

acontece conforme são as aspirações, desejos e vontade dos sujeitos. 

 No transcorrer dos anos, a partir de 2004, com exceção de 2005, constatamos que as 

reuniões se deram, em grande parte e na maioria das vezes, para discutir a verba que chegou 

para a escola, seja elencando os materiais a serem comprados, seja prestando contas do que 

foi comprado. Sucintamente, notamos que o conselho da Escola Alfa inicia suas atividades, 

enquanto Unidade Executora, a partir de 20 de junho de 1997; após mais de um ano, o 

conselho se reúne novamente para discutir questões ligadas à definição do regimento do 

conselho, à verba do governo federal e a informes gerais sobre a rotina da escola, como, por 

exemplo, datas comemorativas, plantões pedagógicos, assembleia de professores, excursão. 

Em 1999, o conselho se reúne apenas uma vez para prestação de contas da verba recebida, 

exposição das atribuições do CISE e elencamento das necessidades da escola, a saber material 

de mobília, encanação, etc.; em 2000 se reúne duas vezes para discutir o que se entende por 

conselho escolar, informes gerais sobre a rotina da escola, necessidades da escola e eleição de 

novos membros do CISE. De 2001 em diante, o CISE apresenta três ou mais de três reuniões 

por ano envolvendo várias temáticas. De certa forma, havia já um regimento que colocava que 

o CISE deveria se reunir ordinariamente na primeira semana de cada mês, pois o Art. 16º do 

regimento do CISE de 2001 coloca: “reunir-se-á ordinariamente na primeira semana de cada 

                                                 
19 A Igreja Católica é outra instituição importante, mas que não iremos analisar aqui. No entanto, Santos (2009) 

chama a atenção para essa instituição que também modela, corporifica e dá sentidos aos sujeitos. 
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mês na escola.”  

 Já o regimento de 2006, no art. 19º, propõe: “O Conselho de Integração Sócio-

Educativo (CISE) se reunirá ordinariamente a cada bimestre e extraordinariamente quando 

necessário.” Pelas atas, no entanto, vimos que não há uma sequência que leve à risca o que 

está proposto no regimento, mostrando que as regras existem, mas não são suficientes para 

determinar as ações dos sujeitos, pois estes são movidos também pelos desejos, pelas paixões 

e necessidades. 

 Outro fato interessante a mencionar é a formação do conselho por membros que fazem 

parte há muito tempo, pois não há pessoas interessadas para tal. É o caso, por exemplo, de 

professora que faz parte do conselho desde sua formação, em 1997, enquanto vice-presidente, 

e, como presidente, desde 2001 até o momento. Embora o atual regimento do conselho de 

2006 afirme que os membros titulares e suplentes podem se candidatar por mais um biênio. 

 O CISE da Escola Beta tem registro a partir de 20 de junho do ano de 1997. O que as 

atas têm demonstrado, e parece ser verdadeiro, é que os conselhos existiam antes de 1997, 

porém não havia registro; sua existência se torna legal a partir do momento em que ganham 

caráter jurídico, com CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – e conta bancária, sendo 

necessário o registro de suas ações em livro de ata. Essa hipótese foi corroborada pelos 

entrevistados. Assim, os conselhos tinham a função de “puxar as eleições escolares. As 

escolas só poderiam realizar se tivessem um conselho escolar (...) aí, depois terminavam as 

eleições, morriam”, afirma a professora e membro do sindicato. Conforme o ex-secretário de 

Educação, foi com a UNDIME e a professora Edla Soares que cresceram os conselhos, além 

de terem criado os conselhos de merenda e o municipal de Jaboatão. 

 Podemos apreender das falas dos sujeitos que os conselhos escolares existiram a partir 

de 1995, no governo de José Humberto Barradas (1993-1996), depois das primeiras eleições 

para direção escolar, em 1992, realizadas no governo de Geraldo Melo (1989-1992), e se 

firmaram após os imperativos do modelo gerencial de recursos em nível nacional, em 1997, 

no governo de Newton Carneiro. Portanto, primeiro houve a eleição para a escolha de 

dirigentes, em 1992; os conselhos vieram depois, em 1995, e as unidades executoras, em 

1997.   

 De fato, em Jaboatão dos Guararapes, o que houve primeiro, como forma de gestão 

democrática, foram as eleições para a direção escolar; os conselhos vão surgir depois como 

forma de garantir quem conduzirá as eleições. E, antes de haver os imperativos do modelo 

gerencial de recursos exigindo as unidades executoras, já havia os conselhos.  
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 A EB, entre os anos de 1997 e 2001, registra um total de 15 reuniões. A maioria dessas 

reuniões se deu para discutir as necessidades da escola, quer em relação à estrutura física, 

quer em relação a materiais pedagógicos. Em seguida, as discussões se deram sobre verbas e 

recursos. Nesse período, também, é registrada a reunião sobre violência na escola relacionada 

com o tráfico de drogas. O livro de atas da EB não demonstra uma retomada das ações que se 

propõe a realizar. Há uma descontinuidade das ações. 

 Entre 2002 e 2006, as reuniões se dão principalmente em relação aos recursos e às 

verbas recebidas. Do total de 14 reuniões registradas nesse período, nove tratam de verbas e 

recursos, três sobre eleição e posse dos membros, uma sobre as necessidades da escola e duas 

sobre a formação de comissão para a eleição de dirigentes escolares. 

 No período de 2007 a 2010, as reuniões sobre verbas e recursos são a grande maioria. 

É preciso registrar também que, nesse período, o livro de atas registra 26 reuniões; dessas, 

dezesseis tratam sobre verbas e recursos, seja do recebimento, da prestação de contas ou 

elencamento de materiais a serem comprados. 

 No livro de atas da EB, os assuntos mais tratados pela parcela que representa a 

coletividade escolar são sobre verbas e recursos, com exceção apenas do ano de 1997. 

Quando falamos aqui de verbas e recursos, estamos falando, de um modo geral, das verbas 

provenientes de programas como o PDE, o PDDE, o MAIS EDUCAÇÃO, o PADE, seja do 

recebimento, da lista de prioridades ou da prestação de contas. 

   
Figura 03: Exposição do programa Mais Educação na escola Beta 

 
Fonte: registro fotográfico pessoal 

 

Figura 04: Cartaz de programa desenvolvido na escola Beta 
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Fonte: registro fotográfico pessoal 

 

Figura 05: Aviso na porta da sala dos gestores 

 
 Fonte: registro fotográfico pessoal 

 

 Em alguns poucos momentos, evidenciamos, através do livro de atas, a importância 

e/ou a necessidade do CISE explicitada por algum membro. Somente nos anos de 1997 e 2007 

é explicitada a importância do CISE. Em 1997, são explicitados os poderes do CISE e a 

importância de se ter um conselho atuante dentro da escola, suas consequências para a escola, 

porquanto todos os problemas que surgem, exigem que se busquem soluções no CISE.  

 Em 2007, uma das atas mostra a importância do CISE, principalmente no momento 

que estão vivenciando que é sobre a decisão a ser tomada sobre a situação de um funcionário 

da escola. No decorrer dos anos, o quantitativo de reuniões do CISE oscila entre duas e dez 

reuniões, como no ano de 2010, por exemplo. 

 A atual gestora da EB, antes de ser gestora, foi presidente do CISE por três vezes, nos 

anos 2000, 2002 e 2004.  O conselho também é responsável pela formação de comissão 

eleitoral para realização do processo de eleição para a direção escolar,; nesse caso, o membro 

do conselho que for se candidatar à direção escolar precisa pedir afastamento da função de 

conselheiro no ato de inscrição, conforme o regimento de 2006, parágrafo único do art. 14. 
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 O conselho é formado inicialmente por representantes dos professores, alunos, pais e 

funcionários; não aparecem representantes da sociedade civil. Somente em 2008 uma das atas 

de composição do conselho da EB menciona os representantes da sociedade civil. Assim, 

como o livro de atas da EA, o da EB também evidencia poucas pessoas que assinam o livro 

após algumas reuniões. Há reuniões que apresentam apenas duas assinaturas. 

 Se havia pauta antes das reuniões do CISE, isso não ficou evidenciado. Um dos 

momentos de reunião, é preciso expressar aqui, se dá quando representantes dos estudantes 

falam acerca da questão dos bebedouros numa reunião sobre a chegada de verba federal no 

ano de 2001. 

 Em 2005, uma das atas mostra também a formação de comissão para cobrar da 

Secretaria de Educação do município as carteiras escolares, já que estava havendo rodízio de 

aulas por causa da falta de carteiras. Não há depois explicitação do resultado dessa ação. De 

um modo geral, o CISE é reafirmado no livro de atas da EB como capaz de contribuir para o 

perfeito funcionamento da escola. 

 O registro da ata do CISE da Escola Ômega data de 04 de julho de 1997. A ata do 

CISE da EO, logo na primeira página de seu registro em ata, mostra a importância e a 

urgência da reunião que tem como finalidade eleger o Conselho de Integração Escolar. 

Conforme os registros da ata, o conselho será a Unidade Executora para gerir os recursos 

financeiros de qualquer fonte destinada à unidade escolar.  

 Diferentemente da ata das Escolas Alfa e Beta, a Escola Omega, na primeira reunião, 

faz referência ao que segmento cada pessoa eleita representa e à finalidade da reunião que é 

sobre a incumbência do conselho de ser unidade executora para gerir os recursos. 

 Entre os anos de 1997 e 2001, o livro de atas do CISE da Escola Ômega registra um 

total de 26 reuniões. Dessas, dezoito trataram de verbas e recursos. O processo de ensino-

aprendizagem é discutido nesse período vinculado à questão da violência da escola 

relacionada às drogas. É proposto um projeto na escola de combate às drogas. 

 No período que vai de 2002 a 2006, o CISE se reúne 25 vezes. Os assuntos mais 

tratados são as verbas e os recursos que aparecem num total de dezoito vezes, nos registros 

nesse período, depois a eleição e a posse dos membros do CISE. Não há registro de reunião 

sobre deliberações ou consultas sobre a dimensão pedagógica nesse período. São mais 

questões financeiras e administrativas. 

 Nos anos de 2007 a 2010, há o registro de 31 reuniões no livro de atas. Dezoito dessas 

reuniões tratam sobre verbas e recursos; em seguida, o assunto mais tratado é a disciplina de 
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alunos, professores ou funcionários. Não se evidencia nesse período reunião sobre a dimensão 

pedagógica da escola. 

 O livro de atas do CISE da EO, em relação às escolas Alfa e Beta, é o que apresenta 

mais reuniões nos anos iniciais de existência. Em 1997, o conselho se reúne 4 vezes, e os 

principais assuntos são referentes à composição do CISE, à definição de regimento, às 

necessidades da escola, ao processo de ensino-aprendizagem, ao comportamento de alunos.  

 Em 1998, o CISE se reúne 7 vezes,  predominando as discussões a respeito dos 

recursos a serem geridos. Em comparação às outras escolas, a Escola Ômega é a única em que 

podemos destacar a discussão sobre comportamento de diretor e não de professor, aluno ou 

funcionário, como é comumente tratado no CISE. O fato chama a atenção porque geralmente 

o conselho é cooptado pela direção das escolas, apresentando o que Weber (2009) tratou como 

colegialidade dentro da dominação patrimonial. 

 Inclusive, na fala de alguns entrevistados é possível apreender um pouco essas 

questões, como na do ex-secretário de Educação que afirma haver um “controle social”, “um 

controle dos diretores com a colocação, com as escolhas ligadas ao seu grupo, à sua pessoa”. 

Uma das gestoras, a gestora 01, apesar de defender que o conselho “descentraliza” e “divide o 

poder”, afirma a mesma coisa: “há conselhos que, realmente, só participam aquelas pessoas 

que são indicadas pelo diretor.” 

 A colegialidade, como afirmara Weber (2009), existe desde a época da dominação 

patrimonial, e sempre que uma dominação pode ser limitada e restringida, quer na dominação 

patrimonial, quer na burocrática, a colegialidade é eleita como princípio.  

 A colegialidade pode ter sentidos muito diversos como: o sentido de que ao lado dos 

detentores monocráticos de poderes de mando existem outros, também monocráticos, aos 

quais ele chama de colegialidade de cassação; e o sentido, totalmente oposto, que é o das 

disposições promulgadas por autoridades institucionais de caráter não-monocrático, em que, 

após conferências e votações prévias, conforme os estatutos, “não é exigida a decisão de um 

indivíduo mas a cooperação da maioria de um grupo de indivíduos, o que ele chamou de 

colegialidade das funções.”(grifo nosso). (WEBER, 2009, p. 179 e 180). 

 Para Weber, o interesse na reanimação da colegialidade nasce, na maioria das vezes, 

da necessidade de enfraquecer o dominador como tal e também da desconfiança e do 

ressentimento para com a direção monocrática. Essa desconfiança e esse ressentimento não 

são nem tanto por parte dos dominados, que, ao contrário desejam um “líder”, mas por parte 

daqueles que fazem parte de um quadro administrativo. “Isso se aplica não apenas, nem 
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preferencialmente, às camadas negativamente privilegiadas, mas também precisamente às 

positivamente privilegiadas.” (WEBER, 2009, p.183). 

 Essa pequena digressão se fez necessária para tentarmos compreender como e em que 

momento a colegialidade passa a ser sinônimo de democracia nas redes de ensino da cidade 

de Jaboatão dos Guararapes. Na fala da atual gestora é possível perceber que a mesma 

entende o colegiado como algo que vai dividir o poder, não vai centralizar o poder em uma 

única pessoa, nesse caso, o diretor. Nas análises das entrevistas, veremos como o conselho é 

de fato enfatizado como aglutinador dessa tão almejada democracia. Na matéria de jornal, 

numa citação da entrevista com o vereador Renildo Calheiros, ele defende o conselho e a 

eleição para combater as indicações. 

 Continuando com a nossa análise das atas da EO, em 1999 o conselho continua a se 

reunir constantemente e não é para se discutir somente questões de recursos. Cabe aqui 

ressaltar que, das duas reuniões registradas no livro de atas, estas não aconteceram por falta de 

quorum mínimo estipulado para tal.  

 Nos anos posteriores, há uma diminuição do quantitativo de reuniões e uma 

prevalência do assunto sobre recursos, com exceção do ano de 2002. Em 2003, 2004 e 2005, 

as temáticas da reunião são sobre recursos, eleição para composição do CISE e formação de 

comissão para eleição de direção escolar.  

 Em 2006, continua-se com as mesmas temáticas, acrescentando-se a temática sobre 

comportamento de alunos. Em 2007, o conselho apresenta o maior quantitativo de reuniões já 

realizadas em um ano, 14 reuniões, em comparação com as outras escolas investigadas. 

Diversas são as temáticas tratadas nas reuniões em 2007, inclusive, numa das reuniões do 

CISE com a comunidade escolar para tratar do rodízio de turmas devido à falta de cadeiras, 

mães que não concordam com a proposta questionam, e a vice-diretora sugere, então, que se 

mobilizem para cobrar da Prefeitura uma solução. Uma professora propõe uma mobilização 

junto ao Ministério Público com uma comissão formada por professores, pais, alunos e 

direção.  

 O registro desses acontecimentos demonstra, assim como vimos também nas Escolas 

Alfa e Beta, momentos em que o conselho parece questionar seu poder de atuação. No 

entanto, as atas posteriores não demonstram o resultado dessas ações. Um ex-secretário de 

educação que vê o conselho como um controle social, expõe: 

 
(...) eles não sabem o poder que eles têm de ir ao Ministério Público, de ir à própria 
Ouvidoria da Prefeitura ou à Controladoria da Prefeitura ou a própria Secretaria de 



190 
Educação. (Ex-secretário de educação do município do Jaboatão dos Guararapes). 
 

 Esses conselhos, pelo menos através do livro de atas, tentam romper com o instituído 

em alguns momentos. Acreditamos que, até mesmo no momento em que as pessoas decidem 

não querer participar, é uma forma de romper com o instituído, com o que está posto. Na fala 

da ex-técnica da Secretaria houve momento em que, numa escola, as pessoas não queriam 

participar: 

 
(…) surgiu um problema numa prestação de contas, na questão da renovação do 
PDE e aí fizeram uma reunião e decidiram lá que não iam mais querer a verba 
porque ninguém queria mais assumir porque a escola estava em desarmonia e tal 
(…) Porque a intenção realmente era não ter, rejeitar a verba do PDDE, porque não 
eram capazes de se entrosar e de retirar uma representação do conselho, porque o 
problema era o dinheiro e, aí, a gente começou a conversar. A gente iniciou a reunião 
eram umas oito e meia para umas nove horas e a gente saiu de lá acho que era quase 
uma (...) enfim a gente conseguiu convencê-los de que o conselho era a melhor 
forma que a gente tinha pra dar encaminhamento àquela situação da verba e também 
à questão dos problemas da escola porque aquela desarticulação que existia dentro 
da escola, ela precisava no mínimo ser minimizada (...). (ex- técnica em assuntos 
educacionais da Secretaria de Educação de Jaboatão dos Guararapes). 

 

 Chega-se a um momento, como podemos perceber na fala da entrevistada, em que até 

a verba é rejeitada devido à falta não só de interesse, mas de desejos, aspirações e de dádivas 

que permitem as relações entre os sujeitos. 

 Nos anos seguintes, o conselho da EO continua com suas reuniões. Em 2008, a 

maioria das reuniões se deve aos recursos. Em 2009, não há reunião para recursos, as reuniões 

concentram-se na discussão de comportamento de professora e de funcionária e, em 2010, é o 

conselho que apresenta menos reuniões em comparação com as Escolas Alfa e Beta. 

 No mais, através das atas apresentadas da Escola Ômega, o conselho é tido como 

unidade executora desde o primeiro momento. Notamos também um desinteresse das pessoas 

em participar do CISE, com vários momentos de renúncia evidenciados em ata; somente nos 

anos 2000, 2003 e 2005 não há eleição para membros do CISE; no restante dos anos, sim, seja 

por vencimento do período de mandato, seja por renúncia dos membros. 

 Apesar de o regimento de 2006 propor no art. 12, parágrafo único, que, no caso de 

renúncia, o cargo seja ocupado pelo suplente, numa das atas, o conselho é composto por 

professores contratados e as posições de presidente, vice, secretário e tesoureiro são ocupadas 

somente por segmentos dos serviços gerais. Esse acontecimento parece demonstrar um 

desinteresse, acreditamos, dos funcionários e professores da “casa” em participar do CISE, 

mas também parece demonstrar não só um desinteresse, mas um questionamento, 
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implicitamente, do que está posto. 

 Seria o que Lima (2001, p.89) classifica como não-participação induzida , isto é, 

mesmo que a participação esteja decretada, pode ocorrer numa situação organizacional que os 

arranjos organizacionais concretos, as práticas participativas, as condições, os recursos e as 

possibilidades reais de participação conduzam a situações objetivas e subjetivas convidativas 

e facilitadoras da não-participação. 

 Os gráficos abaixo sobre os assuntos tratados e sobre quantas vezes aparecem no livro 

de atas do CISE das escolas investigadas possibilitam, de um modo geral, compararmos as 

três escolas: 

 

Gráfico 7 – Ata de Reuniões do CISE da Escola Alfa entre 1997 a 2010 

 
Fonte: Dados obtidos através de análise do Livro de Atas das reuniões do CISE da EA. 

  

 

Gráfico 8 - Ata de Reuniões do CISE da Escola Beta entre 1997 a 2010 

 

 
Fonte: Dados obtidos através de análise do Livro de Atas das reuniões do CISE da EB. 
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Gráfico 9 – Ata de Reuniões do CISE da Escola Ômega entre 1997 a 2010 

 
Fonte: Dados obtidos através de análise do Livro de Atas das reuniões do CISE da EO. 

 

As três escolas investigadas partenteiam, a partir do livro de atas do CISE, 

recebimento de recursos e prestação de contas, posse, constituição, normatização, 

disciplinamento, comportamento, moral, mas não há reflexão sobre esses valores. Um 

conselho desse modo não pode ser democrático, pois o democrático pressupõe a capacidade 

de repensar tudo isso. 

 Não aparecem nas atas discussões sobre a prática política vivenciada, o repensar o 

papel da sociedade, o papel da escola, o que há é somente pontuação, resultados, se chegou 

verba, se prestaram contas de verbas, o que está faltando na escola, comportamento de aluno, 

professor, funcionário ou diretor, formação de comissão para processo eletivo. 

 Quando houve reuniões para deliberar sobre aspectos ligados a cobranças do poder 

público por melhores condições de trabalho, não há o resultado dessas ações, de modo que a 

prática do conselho escolar é uma experiência ainda conservadora que está pautada nas 

relações de tutela, de burocracia. 

 A autonomia dos sujeitos pressupõe a interrogação explícita e ilimitada que se 

manifesta não sobre os fatos, mas sobre as significações imaginárias sociais e seu fundamento 

possível. Assim é que, em reunião da escola Alfa, por exemplo, as pessoas afirmam ser a 

verba pouca, e apresentam soluções para arrecadar a partir de outras fontes, mas não se 

questiona o porquê desse valor da verba destinada à escola. 

 A escola mantém uma relação de tutela com o governo, com a secretaria de educação, 

e o próprio regimento do CISE de 2006 explicita isso ao colocar nos artigos VIII e XIV que o 

CISE deve recorrer às instâncias superiores sobre decisões que extrapolem suas atribuições ou 
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competências. 

 Uma sociedade autônoma, segundo Castoriadis (1992), significa uma sociedade 

democrática. Uma sociedade em que todos os indivíduos são livres e iguais. Para ele, 

 
Iguais não quer dizer que a sociedade se empenhe em capacitar todos a correrem 
cem metros em nove segundos e 95 centésimos. Nem que ela torne todos os 
indivíduos capazes de comporem a Passionata. Iguais significa que todos têm a 
mesma possibilidade efetiva de participar do poder político. E também há um 
conteúdo subjetivo subjacente a esta autonomia. Os indivíduos autônomos são 
indivíduos responsáveis que podem refletir, deliberar e decidir. (CASTORIADIS, 
1992, p.112). 

  

 As atas do CISE das escolas investigadas demonstram que o mesmo existe para fazer a 

escola funcionar, para contribuir para o perfeito funcionamento da escola; são concepções 

funcionais, organizacionais que apresentam valores burocráticos junto com os patrimoniais. 

Há uma prática política burocrática e patrimonial porque os “coronéis” ainda existem e esses 

valores são constantemente ressignificados, no caso da experiência de conselhos escolares em 

Jaboatão dos Guararapes. 

 Por outro lado, os assuntos como verbas, violência apresentam-se pois são questões 

que estão pautando a escola. Mesmo no âmbito das verbas, não devemos desconsiderar que 

essa é uma questão política importante nas escolas. A temática de assuntos tratados no livro de 

atas do CISE não é algo acidental, ela é recorrente, não é por acaso. 

 Tudo isso apresentou o CISE a partir de um documento que foi o livro de atas, a 

proposta foi a de apreendermos as significações do conselho escolar como instituição 

imaginária social-histórica. Veremos, em seguida, o resultado das entrevistas realizadas com 

os sujeitos políticos educacionais da rede de ensino pública municipal de Jaboatão dos 

Guararapes, no intuito de buscar as significações do conselho escolar expressas mediante o 

discurso dos sujeitos. 

 

4.6 O imaginário social-histórico dos sujeitos políticos da rede de ensino pública 

municipal da cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE sobre o conselho escolar 

 

 Vimos na seção anterior que o CISE, através do livro de atas, aponta para uma 

concepção burocrática aliada a valores patrimoniais e patriarcais. Continuaremos aqui a 

abordagem microssocial com as descrições e análises das significações imaginárias expressas 

através dos sujeitos políticos da rede de ensino de Jaboatão dos Guararapes, com o objetivo de 
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apreender as significações do conselho escolar. 

 Dos sujeitos entrevistados, 66% possuem licenciatura e especialização, 22% possuem 

mestrado e 11% apenas graduação. A maioria, 78%, é do sexo feminino. A idade dos 

entrevistados varia entre 38 anos a 61 anos.  

 Quanto à filiação partidária dos sujeitos entrevistados, 22% são filiados ao PC do B, 

22% ao PPS, 11% ao PT; 33% deles não são filiados, apenas sindicalizados. Somente um dos 

entrevistados disse ter sido filiado ao PPS, mas atualmente não é mais, ou seja, nominalmente, 

são de esquerda – com exceção do PPS que “é” de centro-esquerda. 

 Analisaremos, nesta seção, as diferentes concepções dos sujeitos da pesquisa sobre o 

entendimento que possuem a respeito do conselho escolar, da necessidade de um conselho 

escolar, se veem relação entre democracia e conselho escolar e como veem a democratização 

da gestão do ensino público através da criação de conselho escolar. O estudo mostra que o 

conselho escolar surge em Jaboatão dos Guararapes na gestão de Humberto Barradas (1993-

1996), ainda que de forma limitada, e ganha notoriedade na gestão do governo de Newton 

Carneiro (1997-1999) como unidade executora. É quando as reuniões do CISE passam a ser 

registradas no livro de atas, pois ele adquire um caráter jurídico. Notamos que, no livro de 

atas das escolas investigadas na seção anterior, as reuniões registradas não tratam unicamente 

de recursos recebidos, mas, ao longo da análise, este se mostra como o tema mais discutido. 

 A lógica da unidade executora caracterizou o CISE e, atualmente, está mais presente 

do que nunca, como podemos constatar no livro de atas das escolas investigadas. Desse modo, 

a secretaria executiva de educação do atual governo (2009-2012) tem feito um trabalho que 

supere a lógica de unidade executora do CISE visando à divulgação da participação social no 

fortalecimento da gestão democrática através dos conselhos escolares. Vale ressaltar que as 

modalidades de participação atualmente propostas pela Secretaria de Educação às escolas 

públicas municipais de Jaboatão dos Guararapes são a eleição direta para gestores escolares, a 

formação de grêmios estudantis e os conselhos escolares. 

 A eleição para gestores escolares já é vivenciada no município desde 1992. Quanto aos 

grêmios estudantis, estes são retomados na atual gestão. Num universo de 114 escolas, apenas 

8 possuem grêmios estudantis. Atualmente, todas as unidades escolares públicas municipais 

possuem o conselho escolar, o CISE, e essa realidade está associada à expansão do 

investimento na educação básica que ampliou o repasse de recursos às escolas através do 

FUNDEB, já que, pelo FUNDEF, só recebiam recursos as escolas que ofereciam o ensino 

fundamental. 
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 No governo de José Humberto Barradas (1993-1996), os conselhos escolares surgem 

em Jaboatão dos Guararapes, nas palavras do ex-secretário de educação, como um órgão de 

controle social dentro da área de educação 

 
O Conselho escolar foi criado em 1995, 96 quando nós éramos secretário de 
educação (…) tinha a finalidade de ser o primeiro controle social dentro da escola, 
de fazer com que as verbas que chegassem fossem fiscalizadas, a questão de... 
pedagógica, o plano de trabalho da escola, a questão de frequência que, na época, foi 
levantada... de professores, de alunos, e também para fiscalizar a questão da 
merenda escolar na qualidade, na entrega, então surgiu, no início, com uma 
amplitude grande para ser o primeiro órgão de controle social dentro da área de 
educação, da rede municipal de educação. 

  

 O depoimento acima demonstra a ideia do conselho escolar como parte de um todo, 

vinculado à questão da fiscalização de verbas, à questão pedagógica, da merenda escolar, ou 

seja, como um órgão de fiscalização das atividades da escola, de fazer funcionar a escola. 

 A fala da ex-técnica da SEDUC coaduna também com a perspectiva de fazer funcionar 

a escola; para ela, o conselho escolar “é o braço forte da gestão com a participação efetiva da 

comunidade pra fazer acontecer a função que a escola tem junto a essa comunidade.” 

 Notamos que nas falas dos entrevistados acima, o conselho escolar não está associado 

à forma de limitar poder que muitos associariam como forma democrática de ser, mas a uma 

concepção funcional, de garantir a funcionalidade da escola. Isso evidencia não um 

questionamento do instituído, mas a ressignificação da escola, que a escola continue a ser o 

que ela é e para que foi destinada. 

 A democracia pressupõe o questionamento do instituído e não a garantia de 

funcionalidade, de permanência do instituído. A burocracia é que se preocupa com a 

funcionalidade da instituição e, por isso, estabelece regras, impessoalidade, manutenção da 

ordem, resultados. 

 Os sujeitos atuais representantes do Estado, a secretária de educação e a técnica da 

SEDUC, entendem o conselho escolar como “mecanismo” da gestão democrática. Ambas 

raciocinam “funcionalmente”, apesar do discurso político: “gestão democrática”, “juntamente 

com o gestor”, “discutir coletivamente”. A sua percepção é de harmonia, funcionalidade. É 

como se dissessem: “se todos fizerem a sua parte, o mundo será melhor”. Novamente, os 

discursos dos governantes os eximem da responsabilidade pela democratização da secretaria, 

defendem, apenas, que ocorra nas escolas. Pois o que eles querem é que, “nesse colegiado, 

eles possam refletir e definir as ações da escola e não meramente a questão do financeiro”, ou 

seja, cumpram com sua função coletivamente, juntos. A técnica da SEDUC deseja, também, 
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que “as pessoas possam discutir coletivamente sobre as questões que dizem respeito à rotina 

da escola.” 

 Acima, os sujeitos se utilizam do termo gestão democrática para relacionar o conselho 

como mecanismo para tal; a gestão, aqui, é democrática porque divide as responsabilidades. 

Ainda aqui, a concepção de conselho está atrelada à funcionalidade da escola, pois ao 

conselho cabe o papel de tentar gerenciar, de discutir coletivamente as questões que dizem 

respeito à escola. A ele não cabe nada mais além disso. 

 Para os sujeitos entrevistados representantes do sindicato, o conselho escolar é o 

grande exemplo de democracia, é a “representação máxima de democracia”, conforme nos 

afirmou a atual membro do sindicato, pois “é ali onde vai se definir muitas coisas”; “ sem ela, 

não existe mais nada”. 

 Associar conselho a democracia é algo que faz parte do imaginário social-histórico do 

conselho, pois vimos que o conselho, quando surge na humanidade, não está relacionado à 

democracia e, sim, a formas de organização que exigem soluções dos conflitos cada vez mais 

crescentes entre os grupos humanos. E, nem mesmo na modernidade, os conselhos estão 

atrelados à democracia e, sim, à proposta de administração colegial ou de organização de uma 

sociedade pós-guerra. Somente aqueles conselhos que representaram a coletividade política 

no momento em que se tentou instaurar um processo de autoconstituição e de autoatividades 

radicais, como os conselhos comunitários durante a Revolução Americana, a Comuna de Paris 

e os conselhos sovietes ou de operários em sua forma original, representaram a democracia 

direta, ou seja, legislaram e governaram, segundo Castoriadis (1987b). 

 O fato de o conselho escolar possibilitar a participação, ainda que de algumas pessoas, 

faz com que esse princípio o torne algo relacionado à democracia. É claro que a democracia 

só é possível com participação, mas esse não é o único princípio da democracia. A democracia 

se faz também pela possibilidade de oposição, se faz também pela transparência e pelo amor 

ao bem público. (SANTOS, 2009). 

 Conceber o conselho escolar como fundamental para a democracia demanda entender 

o que se compreende por democracia. E democracia não é só participação; é claro que a 

participação é um dos princípios da democracia, mas há outros elementos também 

relacionados. A questão da representatividade, por exemplo, tem sido levantada e discutida, 

pois, se a democracia é entendida como o governo da maioria, onde é que fica, então, aquela 

minoria estigmatizada, excluída dos processos de voz e votação?  

 A democracia legitimada pela vontade da maioria, a democracia representativa pode 
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tornar-se, sob o prisma dos grupos sociais minoritários, uma verdadeira tirania da maioria, 

capaz de ignorá-los e até reprimí-los, sem violação da lei, conforme afirmou Baptista (s/d). 

 O mérito da democracia não está em estabelecer mecanismos de representação, mas na 

oportunidade de exercício da política entendida aqui como um questionamento das 

instituições estabelecidas e da democracia como instauração das instituições desejáveis que 

dependem de uma coletividade explícita. E, para que essa coletividade se torne explícita, é 

preciso uma ampliação de espaços e esferas públicas a fim de que todos os cidadãos 

participem, mas participem como sujeitos com direito de escolha e de poder sobre esse direito 

e não como meros espectadores de situações que já vêm determinadas. 

 Já quanto aos sujeitos representantes da instituição escola, observamos nos seus 

depoimentos que não há uma veneração do conselho como representação maior da 

democracia, como afirmaram os sujeitos representantes do sindicato, e nem relacionado 

basicamente à garantia da funcionalidade da escola, como disseram os sujeitos representantes 

do governo. 

 Na fala de um dos gestores, inclusive, notamos o entendimento do conselho escolar 

como heteronomia, algo alheio à coletividade, que foi descoberto com o passar do tempo: 

 
É um órgão que é criado dentro das unidades escolares. No início, ele veio com 
aquele perfil para gerir os recursos, mas depois, com o tempo, eles viram que era um 
instrumento que poderia ser usado para organizar mais democraticamente as escolas, 
e acho que, com o passar do tempo, eu acho que um grupo de pessoas entendeu que 
o conselho era para isso e, realmente, utilizam (…). (Gestora 01) 

 

 Essa determinação do outro que faz por nós revela uma heteronomia que caracteriza a 

nossa sociedade, a dominação de grupos sociais particulares sobre o conjunto da sociedade; 

veja-se que a entrevistada coloca “eles viram que era um instrumento (...)”. Numa sociedade 

autônoma, segundo Castoriadis (1983, p.14), o indivíduo autônomo, que, mergulhado na 

ordem/desordem a-sensata do mundo, se quer e se faz responsável pelo que é, pelo que diz e 

pelo que faz, nasce ao mesmo tempo e pelo mesmo movimento do qual emerge a cidade, 

como coletividade autônoma, ou seja, “não recebe suas leis de uma instância que lhe seria 

exterior e superior, mas que ela mesma, por si mesma, as estabelece.” Só é possível um 

indivíduo autônomo numa coletividade autônoma e vice-versa. 

 Sendo assim, como é que nós, com uma prática política patrimonialista, patriarcal, em 

que não nos reconhecemos enquanto cidadãos de direitos e deveres que mantêm uma relação 

de clientelismo com o Estado, com tradições familísticas, autoritárias, hierárquicas, 
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convivendo com valores neoliberais, concebemos um mecanismo democrático de participação 

como o conselho escolar? Os coronéis existem porque há uma prática política burocrática 

baseada nesses valores. 

 A ruptura da heteronomia só é possível a partir da contestação das significações 

imaginárias sociais instituídas; o reconhecimento do caráter historicamente criado da 

instituição é inseparável do nascimento da filosofia, entendida esta como uma interrogação 

ilimitada e que não conhece autoridade nem intra nem extramundana, segundo Castoriadis 

(1983), que afirma que o nascimento da filosofia é inconcebível fora da democracia. 

 Por lidarem, diretamente com a realidade escolar, acreditamos que os gestores não 

apresentem uma visão tão distanciadora do que seja de fato o conselho escolar. Na fala da 

gestora 02, o conselho escolar “é um conselho representativo de todos os segmentos da 

escola”. Na fala do ex-gestor, é um “órgão que agrega todos os segmentos da comunidade 

escolar... é o centro onde deveria ser o colegiado administrativo e pedagógico da escola.” 

 Das entrelinhas, entretanto, podemos inferir que o conselho, na visão dos 

representantes da instituição escola, é um colegiado que serve para organizar as escolas, e 

aqui se assemelharia à concepção dos representantes do Estado, a concepção do conselho 

como garantidor da funcionalidade da escola. 

 Continuando com nossas considerações, ao questionarmos os sujeitos entrevistados 

sobre a necessidade de a escola ter um conselho escolar, notamos que, para os representantes 

do sindicato, a escola precisa de um conselho porque este divide e se opõe ao poder: “Precisa 

para que os gestores não fiquem pensando que são os donos da escola.” (Membro atual do 

Sindicato). “(...) o diretor não manda, ele tem que ter um colegiado, o conselho escolar faz 

parte disso aí.” (Ex-membro do sindicato). 

 O motivo evidenciado nas falas dos sujeitos representantes do sindicato para que a 

escola possua conselho escolar é que o conselho divide o poder. É o que Weber dizia quando 

falava da administração colegiada, da colegialidade enquanto divisão de poderes. “Em todo 

caso, ela divide a responsabilidade, desaparecendo esta por inteiro em colégios maiores, 

enquanto que a monocracia a fixa de modo claro e indubitável.” (Idem, 2009, p.183). 

 Se entrecruzarmos as respostas à pergunta sobre o que entendem por conselho escolar 

com a pergunta sobre por que a escola precisa de um conselho escolar, para os representantes 

do sindicato, o conselho escolar é fundamental para a democracia porque este divide o poder. 

 Para o ex-secretário de educação e a gestora 01, a escola precisa porque o conselho 

divide as responsabilidades:  
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É porque fica muito difícil ficar só nas costas do gestor toda a responsabilidade. 
Então, é como se um grupo de cada segmento, é... se unisse para gerir melhor. Não 
só o gestor, mas esse grupo também ser co-responsável pelo que acontece dentro e 
fora porque tem agora membros da comunidade.(Gestora 01) 
 
Eu acho necessário que haja o conselho escolar para que o conselho escolar possa 
contribuir com a comunidade escolar e com a questão dos gestores escolares. Eu 
acho que um conselho social ativo, um conselho social onde haja uma integração 
razoável faz com que a escola possa melhorar o seu rendimento pedagógico, 
disciplinar e, inclusive, de uma avaliação da própria gestão, sabe?(Ex-secretário de 
educação). 

 

 Os depoimentos acima, do gestor 01 e do ex-secretário se correlacionam com a 

resposta dada pelos mesmos quando se perguntou sobre o que entendem por conselho escolar. 

Para esses entrevistados, o conselho escolar serve para fazer funcionar, organizar a escola e, 

por isso, a escola precisa de um conselho escolar para dividir as responsabilidades, para que 

se alcancem os resultados desejados. 

 Para o gestor 02, para a atual secretária de educação e para a ex-técnica da SEDUC, as 

respostas dadas sobre “por que a escola precisa de um conselho” oscilam entre o fato de ele, o 

conselho, ser democrático, porque busca a questão da transparência, da representatividade e 

da participação de todos, e compartilhar responsabilidades. A secretária de educação associa 

“democracia” e “transparência” com colegiados. Defende, também, que, no colegiado, a 

escola não ficará refém dos gestores e da própria Secretaria, e que, com “reuniões 

sistematizadas”, “estruturadas”, haverá possibilidade de “democratizar as suas ações” (e não 

apenas democratizar) e “compartilhar responsabilidades”. Novamente surgem os aspectos 

funcionais presentes na sua representação, pois o pensamento administrativo comanda o 

argumento: democratizar as “ações”. 

A gestora 02 defende a existência do conselho porque “aumenta a representatividade das 

pessoas” e “não é somente o “diretor fazendo, tentando, decidindo”, porque “tem que abrir 

mesmo”, “o conselho tá sempre a par de tudo que tá acontecendo aqui na escola”. A divisão 

de poder novamente aparecendo sem a discussão sobre os princípios que orientarão a partilha. 

Para a ex-técnica da SEDUC, a escola “não sobrevive [rá]” sem o conselho. Retoma de 

novo a função da escola e o conselho como “instrumento”. A democracia novamente é 

racionalizada utilitariamente. Ela sobreviverá se tem “clareza que ela tem uma função pra que 

ela exerça essa função”. Complementa seu raciocínio: “no contexto do trabalho democrático, 

a gente tem que ter a participação de todos, e a forma de ter a participação de todos é o 

conselho”. 

 Para o ex-gestor de escola e a atual técnica da SEDUC, a escola precisa de um 
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conselho escolar porque o conselho solidifica a gestão democrática juntamente com a eleição 

para diretor da escola. “Precisa porque uma gestão democrática, ela só se solidifica com um 

conselho escolar forte. Uma escola, onde o conselho escolar é fraco, essa escola não é 

democrática.” (Ex-gestor). Além disso, a escola pública precisa ter trabalhos coletivos porque 

é pública, a escola privada tem outra “dinâmica”, pensa a atual técnica da SEDUC. 
(...) Partindo do princípio de que hoje a gente acredita que a gestão, a gestão 
democrática, a partir da..., no caso, isso é uma opinião minha, acredito que a escolha 
de gestores, a escolha da eleição para gestores pra mim acho que é o primeiro 
passo(...)  para que essa gestão democrática, ela realmente se efetive a partir desse 
gestor que foi eleito pela comunidade, eu acho que o conselho escolar, ele vem, 
justamente, ser co-responsável nessa gestão, né? Justamente com o gestor, ele vem 
fazer esse trabalho, é... tornando a escola um espaço coletivo, um espaço de 
discussão coletiva, onde as questões que dizem respeito à escola, elas são tratadas 
por todos e aí a gente vem, justamente, na questão da escola pública porque o 
conselho escolar, ele é um mecanismo de gestão de escola pública, né? A escola 
particular, a escola privada, ela tem outra dinâmica. Então, por ser pública, o espaço 
é de todos, então eu compreendo que ele deve ser discutido por todos, né?(Atual 
técnica da SEDUC). 
 

 O fato de ter sido colocado que um dos motivos para a escola possuir um conselho 

escolar é porque, por si mesmo, ele é democrático revela uma concepção engessada de que o 

conselho escolar é sinônimo de democracia. Weber (1994), ao tratar da burocracia como um 

tipo de dominação racional, afirma que o progresso da burocratização foi um fenômeno 

paralelo ao da democracia. A administração democrática, segundo Weber (1994, p.220), se 

valeu da burocracia, sem a qual não poderia lutar contra a dominação dos honoratiores. O 

autor alerta para o fato de que o termo democratização utilizado na administração pode 

enganar, isso porque uma significação imaginária instituída (irrefletida): 
o demos, no sentido de uma massa não-diferenciada, nunca “administra” nas grandes 
associações, mas é administrado, mudando somente a forma de seleção dos chefes da 
administração e a proporção da influência que ele - ou melhor, outros círculos de 
pessoas, constituídos a partir dele - pode exercer, mediante o efeito da chamada 
“opinião pública”, sobre o conteúdo e o rumo da atividade administrativa. 

 

 O decisivo no uso do termo administração democrática, segundo Weber (1994, p. 220), 

é, exclusivamente, o nivelamento dos dominados diante do grupo dominante, 

burocraticamente estruturado, o qual, por sua vez, pode muito bem ter, de fato, mas também 

formalmente, uma posição totalmente autocrática. O uso da administração democrática parece 

ser também um engodo que serve para legitimar o poder de quem já se encontra no poder. 

 No tocante aos discursos dos sujeitos, embora aparentemente apresentem diferenças de 

discursos, no nosso entendimento, não as há. O conselho escolar é para dividir 

responsabilidades, dividir o poder, o que dá no mesmo; segundo Weber (2009), ao contribuir 
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para a gestão que se diz democrática, ou seja, para fazer funcionar a escola, há algo de novo 

nisso aí, não se deve deixar de considerar, mas não há nada de democrático, não há nada de 

transformador. 

 Ainda com o objetivo de verificar até que ponto o conselho escolar é sinônimo de 

democracia, perguntamos aos sujeitos entrevistados se veem relação entre democracia e 

conselho escolar. Todos foram unânimes em afirmar que sim, que veem relação direta, total 

entre democracia e conselho escolar. 

 Há a relação entre democracia e conselho escolar porque o conselho, nas respostas dos 

sujeitos entrevistados, possibilita a divisão de responsabilidades com a participação de todos. 

Novamente, uma concepção burocrática. Primeiro, a de dividir responsabilidades e, segundo, 

que o uso do termo participação de todos é apenas uma retórica, pois o conselho escolar  pode 

garantir a representação de todos, mas não há representatividade. Vejamos o quadro abaixo 

com as respostas: 

 
 Quadro 06 - Respostas a pergunta: Você vê relação entre democracia e conselho escolar? 

Entrevistado Respostas 

Gestor 01 “Com certeza. (Interrupção). É um órgão 
justamente que viabiliza isso, você... Não tá 
só na figura do gestor o responsável por 
organizar tudo, dar ordem, cumprir, então, 
tudo, vamos dizer, é... os problemas que 
acontecem, as coisas boas que acontecem, 
todas serem divididas com esse grupo que 
participa.” (Grifos nossos). 

Gestor 02 “Claro! Eu acho que só tem relação mesmo 
porque quando mais gente participa da 
tomada de decisão, eu acho que isso é uma 
coisa mais democrática do que só o diretor 
tomando decisão.” (Grifos nossos). 

Ex-gestor “Total. Hoje uma simples eleição para 
diretor não caracteriza uma 
democratização da escola... A solidificação 
de um sistema democrático na escola se dá 
pelo conselho escolar. Se o conselho escolar 
não tiver autonomia, não tiver reunião 
constante, a participação de todos os 
segmentos ativos e autônomos dentro da 
escola, a escola não é democrática.” (Grifo 
nosso). 

Secretária Executiva de Educação “(...) a concepção em si do conselho escolar 
é de que ele seja relacionado à questão 
diretamente da democracia... Quando as 
decisões são tomadas de forma 
colegiadas, elas são mais fortes porque 
elas podem compartilhar desde as decisões 
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até a execução das ações e aí quando você 
define, quando você acompanha, quando 
você executa coletivamente, compartilhando 
as responsabilidades, eu acho que aí a gente 
consegue concretizar os pilares e a forma 
que a gente pensa educação.” (Grifos 
nossos). 

Ex-secretário de Educação “Podemos vislumbrar uma relação, como eu 
tenho falado na questão de ser um órgão de 
controle social. Democracia no sentido de 
que todos possam participar das decisões 
dentro de suas limitações, mas com suas 
responsabilidades.” (Grifos nossos). 

Técnica da SEDUC “Direta. É uma relação direta. O que de fato 
caracteriza um conselho escolar como 
atuante é quando esse conselho escolar, ele 
é, de fato, democrático. Quando é dado a 
ele vez e voz a todos. É que todos tenham a 
possibilidade de falar, de interagir, de 
colocar as suas impressões e que no 
momento da decisão também a decisão seja 
de todos.”(Grifos nossos). 

Ex-Técnica da SEDUC “Não tem como acontecer o conselho sem 
a democracia. Se você não tiver uma 
concepção de democracia clara, você não 
consegue fazer o conselho acontecer. Ele 
fica só no papel.” (Grifos nossos). 

Membro atual do Sindicato “Vejo. Por conta de... como o conselho, ele 
é formado por todos os segmentos, então, aí, 
já mostra a questão de uma democracia de 
não ser só professor ou só o gestor que faça 
parte.” 

Fonte: Entrevistas realizadas entre novembro a dezembro de 2011. 

 

 Em geral, existe relação entre democracia e conselho escolar porque as divisões das 

responsabilidades são permitidas através da participação de todos, segundo os entrevistados. 

O conselho é um “órgão” de “controle social”, um “instrumento”. É “mediador” que 

“viabiliza” a realização da democracia. A eleição por si não caracteriza a democracia, mas 

com o conselho, sim. Contudo, tem que ter voz “ativa” e “autonomia”. Para outro 

entrevistado, a democracia tem a ver com força, pois, “quando as decisões são tomadas de 

forma colegiada, elas são mais fortes”, porque você define, acompanha e “executa”.  Todos os 

entrevistados valorizam que a “decisão” é de “todos”. Mas que “todos” são esses? Se há um 

entendimento implícito, porque imaginário instituído, de que a escola tem que funcionar, de 

que o conselho tem uma função a “realizar”, há um esvaziamento do imaginário radical que 

fica capturado pelo instituído: compartilhar responsabilidade para fazer funcionar a escola, 

assim a escola ficará “mais forte” (para que as decisões sejam cumpridas e efetivadas 
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realmente). Ou seja, quem comanda o discurso “político” é o discurso da “administração”. O 

discurso da administração é um discurso pragmático: visa a respostas rápidas, eficientes e 

eficazes. O discurso político esvazia de sentidos e se transforma em simples retórica. 

Certamente, por isso, os dirigentes municipais e de todas as esferas só fazem o discurso de 

que a (e somente) a escola precisa se democratizar – aí, haja cursos, capacitações, produção e 

publicação de textos, portarias e leis. 

O conselho escolar, ou melhor, o CISE, em Jaboatão dos Guararapes, é composto por 

representantes dos segmentos da escola. Na maioria das vezes, as próprias pessoas que fazem 

parte da escola desconhecem esse mecanismo de participação. Como, então, se pode afirmar 

que representa a todos? E democracia é só isso, “divisão” de responsabilidades? A democracia 

não poderia ser um fim em si mesmo? 

 É certo que a participação de todos nas tomadas de decisões configura-se 

(formalmente) em democracia e, talvez, aqui, possamos vislumbrar mais uma vez que o 

mérito da democracia não é o resultado, mas a atividade em si mesma, ou seja, que a 

democracia enquanto modelo possa proporcionar o desenvolvimento do exercício da política, 

passando a entender a democracia como forma de governo que permite a ampla participação, 

não a participação de apenas alguns. 

 As discussões sobre a participação trazem vários olhares e, como vimos, esta é 

defendida por todos os governos, desde os que se identificam mais como democráticos 

preocupados com as questões sociais até aqueles não muito favoráveis às conquistas 

populares. É muito comum, entre os elitistas e os liberais, por exemplo, valorizar a 

participação na esfera da sociedade civil e restringi-la na esfera estatal.  

 Para Bobbio (1986), a cidadania ficará incompleta se não for ampliada a outras esferas 

da vida social além da esfera estatal. Chomsky (s/d) faz um alerta ao dizer que não há nada de 

errado em participar das entidades da sociedade civil, mas que a participação na esfera estatal, 

ainda que não possa ser plenamente participativa, ela não pode ser negligenciada sobre risco 

de que, se abandonamos a arena política, alguém ocupará o nosso lugar, “as empresas não 

voltarão para casa, nem se inscreverão nas associações de pais de alunos, elas vão decidir as 

coisas.” 

 Para Chomsky, ser democrático não passa só pela associação a mecanismos de 

participação da sociedade civil, mas também por associação à participação na esfera estatal. 

Para Bobbio (1986, p.55), a maior parte das instituições da sociedade - da família à escola, da 

empresa à gestão dos serviços públicos - não são governadas democraticamente. Por isso, para 
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Bobbio, o referencial da democracia não é “quem vota”, isto é, a extensão do sufrágio, mas 

“onde vota”, isto é, não só na sociedade política, mas também na família, no trabalho, etc.  

  A participação estipulada na escola através do conselho escolar é a participação nas 

responsabilidades, não é uma participação geral na política o que implicaria a criação de um 

espaço público, segundo Castoriadis (1987b). A emergência de um espaço público significa 

que se criou um domínio público que pertence a todos, pois todos se reconhecem como livres 

e soberanos. O público deixaria de ser assunto privado de reis, da burocracia, dos 

especialistas, dos políticos, etc. 

 Para Castoriadis (1987b), o espaço público não é simplesmente uma questão de 

dispositivos jurídicos que garantam a todos a mesma liberdade de pronunciamento, isso 

constitui apenas uma das condições para a existência de um espaço público. O essencial é o 

que a população irá fazer com esse direito; para o autor, a coragem, a responsabilidade e a 

vergonha são traços determinantes sem os quais o espaço público torna-se um espaço para a 

propaganda, para a mistificação e para a pornografia. 

 O que pode dotar o espaço público de um autêntico e verdadeiro conteúdo é a 

educação dos cidadãos, que Castoriadis (1987b, p. 302) chama de paideia, no sentido de que a 

paideia não é uma questão de livros ou verbas para as escolas, mas de “tomada de 

consciência, pelas pessoas, do fato de que a polis depende também do que elas pensam, fazem 

e decidem; em outras palavras: a educação é participação na vida política.” Ora, se tudo já 

está determinado a priori, o que é a instituição educacional, a liberdade é deformada e 

aprisionada, ficando preso da instituição instituída: o fim da política. 

 Dentre todos os entrevistados, um ex-sindicalista explicita, de forma clara, a negação 

da política, a negação da liberdade, recorrendo a uma representação bastante forte na cultura 

política brasileira: o brasileiro não sabe exercer a liberdade. Em outras palavras, quando tem 

liberdade demais, vira bagunça. Na verdade, é a ausência de liberdade que promove a bagunça 

– pois ela exige compromisso e vínculo social público com projeto explícito. Segundo ele,  
Sim. Democracia quer liberdade, mas liberdade ela não existe. A liberdade, ela tem 
que ter limite, o grande problema é que nós, brasileiros, é... desde a nossa história 
colonial, nós não trabalhamos com limites, o conselho tem que ter um limite, o 
conselho não pode ser absoluto, ele tem que ter um limite”. Se não tiver limites, o 
conselho vai querer “mandar na gestão, quer[er] mandar em todo mundo.(Ex-
membro do Sindicato). 
 

Contraditoriamente, ele recorre à metáfora de jogo, à liberdade, para definir os limites 

que o conselho deve ter. Assim ele explicitou:  
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(...) para qualquer jogo que você entra, temos que, primeiro, ter as regras e é nas 
regras que muitas vezes o conselho se perde porque o adolescente ele não quer ter 
regras porque ele não teve em casa e aí ele perpassa isso de casa para a escola, mas o 
conselho quando o conselho é bem administrado, ele tem regras e quando ele tem 
regras, ele sabe vivenciar. (Ex-membro do Sindicato). 

  

 O discurso do conselho escolar está mais próximo do que Bobbio entende por 

democracia; ela é um jogo e, como um jogo tem regras que estabelecem quem está autorizado 

a tomar decisões coletivas e quais procedimentos devem ser adotados. Contudo, as regras 

podem ser modificadas porque não representam mais a coletividade. O “respeito” às regras 

precisa ser problematizado porque elas podem ser camisa de força para as forças instituintes. 

Só uma cultura política democrática enraizada enfrenta esse problema sem dilema: o 

brasileiro não sabe exercer a liberdade. 

 A questão da liberdade colocada pela entrevistada, assim como colocar que o conselho 

tem que ter um limite, demonstra mais ainda a ideia de heteronomia. Conforme Castoriadis 

(2002), liberdade pressupõe autonomia, que significa participação na posição da lei. Assim 

como uma sociedade autônoma implica indivíduos autônomos, uma sociedade livre implica 

indivíduos livres. E ser livre é ter o direito de escolha e de participar nas tomadas de decisões. 

“A liberdade exige primeiramente a eliminação da dominação instituída de todo grupo 

particular na sociedade.” (CASTORIADIS, 1983, p.18). 

 Para ser livre, é preciso que se tenha a possibilidade efetiva de participar na formação 

da lei. “Eu não posso ser livre sob a lei senão quando posso afirmar que esta lei é minha, que 

tive a possibilidade efetiva de participar de sua formação e de sua posição (mesmo quando 

minhas preferências não prevaleceram).” (CASTORIADIS, 2002, p. 262). 

 Portanto, mais uma vez não há nada de transformador no estabelecimento de 

conselhos escolares nas escolas públicas municipais, as coisas mudam para garantir a 

imutabilidade das mesmas. Os discursos dos entrevistados apresentam diferenças porque cada 

um fala em nome de uma instituição à qual está vinculado; em todos eles há uma dificuldade 

de defender a democracia, pois, no final das contas, o conselho serve para fazer a escola 

funcionar, render, mostrar resultados, não há uma educação de participação política. 

 Continuando com nossas análises, ao serem perguntados sobre como veem a 

democratização da gestão do ensino público municipal através da criação de conselhos 

escolares, muitos reafirmam a importância do conselho porque este descentraliza, contribui 

como um dos mecanismos para a gestão democrática. 

 Para os representantes da escola, a democratização da gestão do ensino público através 
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da criação de conselhos escolares é um avanço, descentraliza, contribui com a democratização 

da gestão, e acham positivas as medidas. Contudo, chamam a atenção de que é insuficiente 

transformar em lei, porque, “se a Secretaria Executiva de Educação não tiver políticas 

voltadas para essa democratização, não tá servindo de nada”. (Ex-gestor de escola). Essa 

afirmação do gestor aponta para uma leitura lúcida de que não há associação direta entre lei e 

realidade, contudo, assume, ainda, uma posição heterônoma quando recorre ao Poder das 

hierarquias para que “complete” e “corrija” os limites da democracia num mundo real. Como 

um órgão superior pode impor (diria “induzir”, como pretendem os dirigentes das esferas 

superiores) democracia? 
Justamente, como eu disse, porque descentraliza, tira das costas do gestor toda a 
responsabilidade e divide com todos os segmentos. (Gestora 01). 
Acho um avanço e concordo muito com isso... eu acho que em qualquer escola é 
válido o conselho, é democrático. (Gestora 02). 
O conselho escolar... , ela tem como objetivo, a sua criação, a democratização da 
escola. Quando um público ou um governo, ou uma instituição coloca isso dentro da 
lei, ela quer forçar, a princípio, entre aspas, que a escola utilize aquele conselho, 
mas, no dia a dia, na prática, aquela lei pode não ter valor porque ela pode ter no 
papel, ela pode ser criada para satisfazer aquela lei, mas ela não tem a 
funcionalidade. Porque, vamos supor, pode estar lá institucionalizado o conselho 
escolar na Lei Orgânica, tá lá, tudo bem, mas, se a Secretaria Executiva de Educação 
não tiver políticas voltadas para essa democratização, não tá servindo de nada. (Ex-
gestor). 

  

 Para os representantes do governo, os conselhos escolares são um dos “meios” da 

gestão democrática e é preciso ter clareza do que a gestão quer e de que não é suficiente para 

garantir a democratização (Secretária Executiva de Educação) – a lucidez prevaleceu aqui. 

Contudo, a técnica da SEDUC coloca como problema e limite do conselho a ausência de uma 

“lei que crie e regulamente os conselhos”; e, para outra ex-técnica, a questão é que se precisa 

“ter clareza do que se quer”. 
Só a questão da criação do conselho escolar não vai garantir a questão da 
democratização do ensino público não, mas ele vai ser mais um dos mecanismos que 
podem possibilitar essa democratização. (Atual secretária executiva de educação). 
Houve, com certeza, avanço com os conselhos e com certa importância na 
democratização da gestão escolar. (Ex-secretário de educação). 
Existem os conselhos escolares, considerando que são um mecanismo de gestão, 
mas nós não temos na rede ainda a lei que crie e regulamente os conselhos. (Técnica 
da SEDUC). 
(…) porque o conselho é o braço que vai fazer essa ponte, esse elo, é o braço que a 
gente estende mesmo literalmente porque a democracia é isso, é você estar aberto e 
ter clareza do que você quer. ”(Ex-técnica da SEDUC). 

 

 Já os representantes do sindicato também concordam com a proposta dos conselhos 

escolares, mas a atual membro do sindicato diz que é preciso mais incentivo, mais política 

pública, pois poucas vezes foram realizadas ações nesse sentido. 
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(...) Eu acho que não só em nível... não vou falar só em nível de Jaboatão, mas eu 
acho que deveria ter mais incentivo porque...,assim mais ênfase, enfatizar muito 
mais essa questão, investir promovendo encontros porque... por exemplo, 
recentemente, a gente tá fazendo um ano agora que foi criado, foi normatizado, a 
gente tinha as eleições diretas, mas não tinha uma normatização que garantisse, aí, 
foi na gestão de Elias que foi feito isso, mas foi feito mais com uma questão de 
mostrar... de cumprimento da lei. É isso que sempre vejo nas gestões, não só nessa 
como nas passadas. Tem a Lei, então, vamos aplicar, vamos implantar (…) mas eu 
acho que deveria ter mais investimentos, encontros pra... a gente, do sindicato até já 
promoveu umas duas vezes, inclusive, eu tava até dizendo dentro da gestão nossa, 
no próximo ano a gente vai estar realizando seminário com os representantes  de 
cada segmento dos conselhos escolar para alertar, conscientizar e mostrar qual o 
papel do conselho escolar, sua importância, sua responsabilidade. Aí eu acho que a 
gestão, essa gestão, eu tenho visto assim... eles têm dado uma certa importância, mas 
poderiam dar muito mais (…). (Atual membro do Sindicato). 
 

 O ex-membro do sindicato concorda com a proposta da gestão democrática do ensino 

público através do conselho escolar, pois cada escola se diferencia uma da outra, e pode 

“fazer a sua própria história”, pois tem cultura e história próprias. 

 O quadro abaixo apresenta, de forma sucinta, as principais categorias extraídas das 

respostas dos entrevistados: 

 
Quadro 07: Categorização das respostas dadas 

PERGUNTA CATEGORIAS INSTITUIÇÕES PALAVRAS-CHAVE 

• O que 
você 
entende 
por 
conselho 
escolar? 

É um colegiado para fazer 
funcionar e organizar a 
escola 

Representantes do 
governo (atual e ex-
secretário de educação, 
atual e ex-técnica da 
SEDUC) e representantes 
da escola (ex-gestor e 
atuais gestores de escola) 

Órgão, instrumento, 
conselho representativo, 
centro de colegiado 
administrativo e 
pedagógico, mecanismo, 
controle social, meio. 
Verbos: organizar, 
agregar, ser, visar, tentar, 
trabalhar, possibilitar, 
poder, discutir, fazer, 
acontecer. 

Exemplo maior e 
fundamental da 
democracia. 

Representantes do 
sindicato (atual e ex-
membro do Sindicato). 

Órgão, exemplo, 
democracia, fundamental.
Verbos: ser, considerar. 

• Você acha que a 
escola precisa de 
um conselho 
escolar?Por quê? 

Divide responsabilidades Representante da escola 
(gestora 01) e 
representante do governo 
(Ex-secretário de 
educação). 

Gestor, responsabilidade, 
comunidade escolar. 
Verbos: ser, ficar, 
contribuir, haver, achar. 

Divide responsabilidades e 
busca a transparência e a 
representatividade 

Representante da escola 
(gestora 02) e 
representante do governo 
(atual secretária executiva 
de educação) 

Democrático, importante, 
representatividade, 
pessoas, transparência, 
colegiados. 
Verbos: achar, ser, 
aumentar, buscar, utilizar.
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Divide o poder Representantes do 

Sindicato (Atual e ex-
membro) 

Gestores, não, donos, 
escola, diretor, colegiado, 
conselho escolar. 
Verbos: precisar, ficar, 
pensar, ser, mandar, ter, 
fazer. 

Solidifica a gestão 
democrática 

Representante da escola 
(Ex-gestor) e 
representante do governo 
(Atual técnica da SEDUC) 

Gestão democrática, 
conselho escolar, forte, 
gestor, comunidade, 
corresponsável. 
Verbos: Precisar, 
solidificar, efetivar, achar, 
ser. 

• Você vê relação 
entre democracia 
e conselho 
escolar? 

Por permitir a participação 
e a divisão de 
responsabilidades 

Representantes da escola 
(Ex-gestor e gestores 01 e 
02), representantes do 
governo (Atual secretária 
e ex-secretário de 
educação, atual e ex-
técnica da SEDUC), 
representante do sindicato 
(Atual membro) 

Órgão, gestor, 
responsável, tudo, ordem, 
problemas, grupo, mais, 
gente, decisão, 
democrática, reunião, 
constante, participação, 
todos, segmentos, escola, 
colegiada, coletivamente, 
responsabilidades, 
controle, direta, atuante, 
conselho escolar, 
democracia. 
Verbos: viabilizar, 
organizar, cumprir, 
acontecer, participar, 
tomar, solidificar, ter, ser, 
compartilhar, concretizar, 
interagir, formar, dividir. 

Assim como a 
democracia, o conselho é 
um jogo 

Representante do 
Sindicato (Ex-membro) 

Democracia, jogo, 
conselho, regras. 
Verbos: administrar, ter, 
saber, vivenciar. 

• Como você vê a 
gestão 
democrática da 
gestão do ensino 
público 
municipal através 
da criação de 
conselhos 
escolares em 
cada escola 
municipal? 

É um dos meios que 
contribui com a gestão 
democrática porque 
descentraliza 

Representantes do 
governo (Ex-secretário e 
atual secretária, ex-técnica 
da SEDUC e atual técnica 
da SEDUC) 
Representantes da escola 
(Gestor 01, gestor 2 e ex-
gestor) 
Representantes do 
sindicato (Atual e ex-
membro do sindicato) 

Gestor, costas, 
responsabilidade, todos, 
segmentos, conselho, 
democrático, 
democratização, escola, 
lei, valor, funcionalidade, 
políticas, ensino, público, 
mecanismos, 
importância, gestão, 
papel, comunidade, 
braço, ponte, forte, 
democracia, incentivo, 
oportunidade. 
Verbos: descentralizar, 
dividir, ser, criar, ter, 
servir, garantir, 
possibilitar, existir, 
avançar, regulamentar, 
propor, precisar, fazer. 

Fonte: Dados obtidos a partir de entrevistas realizadas aos sujeitos entre novembro e dezembro de 2011. 
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 No campo discursivo sobre mecanismos de participação, podemos considerar que os 

discursos dos representantes do Estado e da escola apresentam o conselho escolar como 

necessário para fazer funcionar as escolas, para organizar as escolas; o discurso é de 

funcionalidade, de burocracia, de resultados, de divisão de responsabilidades. Já os 

representantes do sindicato o entendem como fundamental para a democracia, mas irão se 

contrapor e reafirmar a ideia de racionalização quando assumem que a escola precisa de um 

conselho escolar porque este divide o poder. 

 Na segunda pergunta, apesar de a dividirmos em quatro categorias, na verdade o que 

há é somente uma categoria que é a da “necessidade” do conselho escolar na escola pública 

como “gerenciador” de atividades, solidificando a gestão democrática porque entende esta 

como “divisão de responsabilidades e de poder”. A democracia é defendida como divisão de 

responsabilidades ou de poder que determina quem pode e quem obedece, e não como uma 

autoinstituição da coletividade pela coletividade que assume suas decisões e suas instituições. 

 Por fim, todos defendem a gestão democrática do ensino público através desse 

“mecanismo” de participação instituído que é o conselho escolar. 

 Diante de todas essas colocações, o conselho escolar na rede pública de ensino da 

cidade de Jaboatão dos Guararapes nos revela as significações, através das entrevistas, de que 

o conselho escolar é uma instituição imaginária social, havendo várias instituições em 

processo de interdiscurso, na concepção de Orlandi (1994), instituindo o conselho escolar, 

mas que, como vimos, há uma dificuldade de defender a “democracia” porque se vive o 

mundo imaginário da harmonia e da funcionalidade, numa lógica patrimonial que tem horror 

a conflitos. A democracia defendida não é a democracia no sentido de que o povo é quem faz 

as suas leis, a sociedade faz as suas instituições, ela se reconhece enquanto autoinstituição. A 

democracia defendida é uma democracia de regras e de jogos, já instituídos, que estabelece 

quem manda e quem obedece: há uma “necessidade” de democratizar a escola, e esta 

democratização será feita, “induzida” pelos superiores (somente na escola que sofre este mal. 

A Secretaria não precisa se democratizar porque ela já o é). 

 O conselho escolar não surge do nada, assim como os que o defendem também não o 

defendem do nada. O que levou o conselho escolar a ser o que é, e o que ainda não é, decorre 

das aspirações, dos desejos e dos anseios de pessoas, que, inseridas em um determinado 

contexto social-histórico, buscam fazer com que ele seja esse “mecanismo” de gestão 

democrática das escolas públicas. Diríamos “desejo” de relações democráticas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa, que teve várias fontes, amostras e foco diferentes, visou questionar um 

discurso instituído pela academia e pelos governantes em geral de que conselho escolar é 

sinônimo de democracia. Pouquíssimas pesquisas acadêmicas associaram gestão, 

subjetividade e cultura. Quando o fizeram, trataram o conselho como “coisa”, objetivo, na sua 

relação com seus membros, preocupados com o afeto, o emocional e o funcional. 

Esses questionamentos nos levaram a problematizar o “conselho” como conceito e 

instituição imaginária que, portanto, merecia um estudo específico para que pudéssemos ter 

elementos que o sócio-historicizassem, ou seja, o tornassem sócio-histórico (sociotemporal). 

Isso foi feito tanto em relação a vários povos quanto na experiência brasileira. 

Ora, o conselho não podia ser tratado apenas como “órgão”, “instrumento”, “mediador”’ 

– bastante presente nos discursos dos entrevistados e nos trabalhos acadêmicos –, pois, antes 

de explicar e tratar do “real”, as palavras, as categorias e os conceitos sociais são uma criação 

imaginária social e precisam ser apreendidas e compreendidas para que possamos ter contato 

com o “real”.  

A compreensão do que é “ser brasileiro” e do que é o “Brasil” é prerrogativa teórico-

metodológica que antecede o tratamento do objeto: conselho escolar. Por isso, circulamos nos 

estudos antropo-político-histórico-imaginário para que não estudássemos o “conselho” 

desvinculado dessas dimensões que apontam ainda hoje - a comoção social ainda não se 

realizou, como defende Gambini (1999)-, apesar de experiências autonomista e 

emancipadoras (como os movimentos anarquistas, as resistências escravistas por parte dos 

escravos, dos sindicatos e dos movimentos sociais em geral, o próprio movimento político-

educacional na Constituição de 1988 e na LDB/96), para relações simbólicas e imaginárias 

presas e hegemonizadas, principalmente na esfera do Estado, à hierarquia, ao mandonismo e 

ao favor como prática e representação corriqueira nas relações interinstitucionais e sociais. O 

cidadão-general está ainda bastante forte na nossa prática política. Vide a reação da polícia 

quando de qualquer reivindicação social: o terror (a violência é justificada como ato jurídico 

administrativo, cumprimento das leis) como forma de fazer política. Não rompemos ainda 

com a República Velha que Murilo de Carvalho tão bem estudou.  

No próprio estudo das legislações, particularmente da Constituição de 1988, da LDB/96 

e da LOM, não as concebemos como mera exposição de formalidade do instituído, mas como 

ato fundador: momento imaginário que se realiza em ato, ato este que inicia, demarca uma 
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origem identitária, separando-o e naturalizando-o na história. Os “acontecimentos” históricos, 

para se fazerem históricos, são naturalizados e transportados a um patamar inaugural que 

precisa ser repetido – e inquestionável – para que a ordem possa ser estabelecida. A 

“constituição-cidadã” virou algo opaco, sem cheiro; com o passar do tempo, foi capturada no 

processo histórico e perdeu sentido, significação. Ela é vilipendiada constantemente pelos 

governantes – não há quem a defenda; ou, quando existe, não há repercussão à altura de uma 

“Constituição-cidadã”. 

Propusemo-nos, neste trabalho, nos seus marcos empíricos e micro, analisar as 

significações imaginárias sociais do conselho escolar na rede pública de ensino do município 

de Jaboatão dos Guararapes a partir das significações expressas em fontes de jornais, 

documentos, leis, regimentos e nas entrevistas com os sujeitos políticos (governo, sindicato, 

secretaria e escolas) e educacionais do município, bem como a partir também da literatura 

acadêmica que vem associando o conselho escolar à democracia, embora tenhamos visto, no 

percurso da dissertação, que não é bem assim.  

 As conclusões apresentadas destacam aspectos que consideramos importantes nessa 

análise diante do problema e dos objetivos que foram propostos. Enfatizamos ainda que 

“quem” cria a sociedade e a história é a sociedade instituinte, a qual é o imaginário social no 

sentido radical. (CASTORIADIS, 2010). Atribuímos atenção especial à noção de domínio 

social-histórico de Castoriadis (1982, 1987, 1999, 2010) com base em que apontamos a 

necessidade de considerar, em uma pesquisa, não apenas determinações e causalidades, mas 

também o imaginário instituinte, criador. 

 Dessa forma, pudemos constatar que o conselho escolar surge na Lei Orgânica 

Municipal de Jaboatão dos Guararapes de 1990 como forma de atender aos ditames de 

movimentos sociais e populares que, na época de fim do regime militar e ditatorial, 

reivindicavam participação nos espaços sociais. Aparentemente, para alguns, a lei por si só 

não diz nada, mas, para nós, ela significa um indício de que ao menos formalmente há o 

desejo dos sujeitos e de que ela sofreu no processo histórico (de 1981 até hoje) usos e sentidos 

diferentes entre seus concorrentes: secretários de educação, vereadores, deputados, imprensa, 

UNICEF.  

 Antes de ser outorgada, a LDB nº 9.394/96, na verdade, não institui o conselho 

escolar, apenas sugere alternativas de gestão colegiada como está exposto no art. 14, inciso II: 

“participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”. Antes 

de ser evidenciado na LDB, o conselho escolar é discutido na rede de ensino de Jaboatão dos 
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Guararapes, como podemos perceber na fala do ex-secretário de educação do município em 

meados de 1995, 96, e tinha como objetivo ser o primeiro controle social da escola. Essa 

discussão também estava associada à política de descentralização de recursos instituída, em 

nível nacional, no governo de FHC (1995-2003), que criou o PDDE, sendo necessária a 

constituição de uma organização pública não estatal para administrar os recursos. 

 Os jornais do Diário de Pernambuco, a partir de 1990, também trazem propostas de 

vereadores apresentando o conselho escolar como mais um elemento de democratização das 

escolas e como mecanismo de cogestão. As propostas de conselho escolar nas escolas, 

segundo o jornal, visavam diminuir e acabar com as indicações de vereadores e deputados ao 

cargo de direção escolar, conforme podemos ver nas matérias de 1 de março de 1990 e de 2 de 

maio de 1993. Em Jaboatão dos Guararapes não houve essa iniciativa por parte de vereador 

algum, ao contrário, o próprio poder municipal, através da Câmara dos Vereadores, vetou o 

projeto que sugeria a criação de conselhos em cada escola municipal, conforme pudemos ver 

no projeto de lei nº 006/91 e nos debates que se deram na Câmara a respeito dessas propostas. 

 Ainda que de forma indireta, segundo vimos, pois havia uma lista tríplice no 

município para o prefeito escolher dentre os nomes um que iria administrar a escola, a eleição 

para diretor antecedeu a criação de qualquer conselho na escola. Foi na tentativa de superar 

essa forma de conduzir as eleições para diretor escolar e de constituir um órgão de controle 

social que o conselho na escola apareceu, fundamentalmente, em algumas poucas escolas do 

município. Até esse momento, não havia uma preocupação da Secretaria de Educação em 

estimular os conselhos. Esses conselhos surgiram e permaneceram em escolas onde o diretor 

tinha uma visão política que, para alguns entrevistados, como o ex-secretário de educação, o 

atual membro do sindicato e o ex-gestor, significava “era democrática”. 

 Os conselhos escolares em Jaboatão dos Guararapes vão se ampliar a partir do PDDE 

com a proposta da unidade executora para gerir os recursos, embora já existisse em algumas 

poucas escolas do município o conselho este tinha a função de organizar as eleições para 

diretor e vice-diretor escolar. Conforme Adrião e Peroni (2007), em algumas regiões o PDDE 

contribuiu para a implantação de mecanismos coletivos de gestão. O mesmo se deu na rede de 

ensino de Recife, por isso Andrade (2007) vai afirmar que a lógica da UEx predominou nos 

conselhos durante metade da década de 1990 na rede de ensino de Recife. 

 Essa lógica da UEx que ganhou concretude, instituindo o perfil gerencial como 

balizador do trabalho do conselho escolar, vem sendo colocada na atual gestão (2008-2012) 

do governo de Jaboatão dos Guararapes em constantes reflexão e debates entre a Secretaria e 
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os conselheiros das escolas. Dessa forma, há um núcleo no próprio organograma da Secretaria 

que trata especificamente do conselho escolar, da ligação entre escola e comunidade, o 

Núcleo de Interlocução Escolar e Comunitária que está dentro da Gerência de Gestão 

Educacional. Há um tempo, o conselho escolar dentro da Secretaria de Educação, fazia parte 

da Gerência de Planejamento, pois a sua função era basicamente gerir recursos.  

 O Conselho Escolar, cujo nome na rede de ensino municipal de Jaboatão dos 

Guararapes é CISE, após surgir atrelado à questão da eleição direta para diretor e vice-diretor 

escolar como forma de luta contra o poder instituído da época, em que a direção das escolas 

era indicada pelos vereadores, assume, em meados de 1997, o caráter executor, de órgão para 

gerir os recursos que chegavam à escola. Hoje, há uma retomada de seu conceito e de suas 

finalidades com a proposta do atual governo de concebê-lo enquanto participação social para 

o fortalecimento da “gestão democrática”. Nesse caso, uma investigação empírica a respeito 

da proposta do atual governo seria uma indicação de possibilidade de estudo que este não teve 

o objetivo de investigar. 

 Cabe salientar ainda que dados obtidos de estudos realizados por outros pesquisadores, 

como Santos (2002), possibilitaram verificar que, entre outros aspectos, processos de 

democratização envolvem intensa disputa política e que propostas de participação social 

podem conter a reprodução da ordem hegemônica, especialmente quando se trata de atribuir, 

de forma regulada, a participação dos atores envolvidos. Ainda assim, Santos (2002) e outros 

autores entendem que mesmo essas formas de participação cooptada e indireta podem 

promover aspectos inovadores de caráter mais ampliado e mais inclusivo de participação. 

 O fato é que mesmo os estudos que se propuseram a estudar, a investigar a 

funcionalidade do conselho escolar na escola pública o evidenciam como necessário para uma 

gestão democrática, apesar de evidenciarem, ao mesmo tempo, os limites que essa prática 

ainda encerra. Talvez isso decorra do que Santos (2002) e outros teóricos afirmam ser o 

aspecto negativo da participação, as vulnerabilidades de certas formas de participação, ou 

seja, formas de participação direta, indireta e cooptada podem representar a domesticação ou 

o empobrecimento das ações da comunidade no campo político-educacional, mas também 

podem representar a emancipação, mostrando o seu aspecto positivo. 

 De um modo geral, a literatura acadêmica reforça o conselho escolar como espaço de 

participação e de democracia, capaz de desenvolver um aprendizado político para os 

indivíduos e de exercício da cidadania. Para Mendonça (2000), significa uma potencialidade a 

ser explorada, uma possibilidade de originar uma gestão democrática de participação direta e 
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de conscientização dos indivíduos e dos grupos que dele fazem parte. E, para Paro (2001), é 

um instrumento de democracia, se não plena, pelo menos de explicitação de contradições e de 

conflitos entre o Estado e a escola, e entre os vários grupos que o compõem. 

 Numa sociedade patrimonial, hierárquica, autoritária como a nossa, o conselho escolar 

acaba sendo esse mecanismo de fazer a escola funcionar como deve ser. A escola não pode ser 

democrática; para ela ser democrática, tem que romper com toda essa lógica de mandos que 

estabelece quem manda e quem obedece; a escola tem que ter muito conflito com a Secretaria 

de Educação para poder se configurar como uma escola democrática. 

 Os discursos de participação e democracia foram e são cooptados pelo Estado. Numa 

sociedade democrática, não há diferença entre a comunidade e o Estado. O Estado existe na 

forma como ele é hoje para garantir justamente a distinção e a separação do corpo de 

cidadãos, da sociedade. (CASTORIADIS, 1992). 

 Conceber o conselho escolar como mecanismo de participação e democracia nas 

escolas públicas será reforçado na reforma educacional e também nos projetos de lei que estão 

em tramitação. A Câmara analisa o Projeto de Lei 4483/08, da deputada Luiza Erundina 

(PSB-SP), que define a estrutura dos conselhos escolares e transfere dos sistemas de ensino 

para estados e municípios a responsabilidade pela legislação que garanta a “gestão 

democrática do ensino público”. O projeto altera a chamada Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/96 e regulamenta a participação. Não há autonomia, a minha lei é 

a do outro que legisla e governa por mim; fica clara aqui uma total heteronomia que não 

condiz com o conceito de democracia defendido por nós neste trabalho. A democracia como 

atividade coletiva explícita e lúcida das instituições sociais que dependem dessa coletividade. 

 Busca-se nas considerações, aqui, refletir sobre a hegemonia dessa forma de 

participação através do conselho escolar como forma de contribuir para desnaturalizá-la como 

a democraticamente mais possível, condição que ela alcança por se tratar de forma de 

participação mais disseminada, além de refletir sobre a associação entre democracia e 

conselho escolar. 

 A crença na democracia da gestão escolar unicamente através de conselho escolar, 

como se pode observar nas falas dos sujeitos entrevistados, inibe o surgimento de outros 

modelos alternativos de participação, mas não só isso, inibe também o entendimento de 

democracia escolar. Elementos como transparência, bem público, indivíduo como pessoa 

responsável pelos seus atos sem associação a um paternalismo, amor ao conflito e poder de 

deliberar politicamente, direito de escolha e ter poder sobre esse direito são fundamentais para 
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a democracia e a participação. Sem esses elementos não há democracia e participação. 

(SANTOS, 2009, p.163 e 164). 

 Acreditamos que o conselho escolar, na rede de ensino municipal de Jaboatão dos 

Guararapes, foi, em um momento de sua história, necessário para romper com a forma de 

ocupar os cargos de direção escolar, sendo, como vimos, indicação por parte dos vereadores. 

Houve uma tentativa de propagá-lo na gestão de José Humberto Barradas (1993-1996), no 

intuito de que se tornasse um mecanismo de controle social da escola; para nós, em razão de o 

período de discussão convergir para a época da proposta das políticas de descentralização no 

governo de FHC (1995-2003), esse conselho pretendia garantir a gestão dos recursos.  

 No governo de Newton Carneiro (1997-1999), a partir do livro de atas do CISE das 

escolas investigadas, com a chegada da unidade executora, em 1997, às escolas municipais, o 

conselho escolar adquire, exclusivamente, o caráter de gerenciador de recursos. E, atualmente, 

há uma retomada dos conselhos escolares em prol de uma participação social como 

garantidora da gestão democrática das escolas. Consoante o próprio discurso dos 

representantes do Estado, tanto do ex-secretário quanto da atual secretária de educação, o 

conselho escolar serve para fazer funcionar a escola, divide as responsabilidades. Nesse caso, 

como explicar tanta interrupção se não há, efetivamente, tanta diferença de propósitos e de 

convicções ideológicas entre os que têm assumido o poder de governar? 

Como vimos, esses prefeitos tiveram fortes vínculos políticos com os governos militares 

e são identificados como populistas. Foram cassados e impugnados por malversação do 

dinheiro público. Mesmo assim, foram eleitos e reeleitos, demonstrando que conseguem se 

“comunicar” com a população e serem reconhecidos como “legítimos” representantes e 

eleitos “democraticamente”. Foram esses governantes que implementaram a “democracia” via 

conselho escolar. A trajetória política de Jaboatão dos Guararapes foi marcada por 

intervenções estaduais e federais (afastando-se prefeitos), governos representantes de donos 

de engenhos e empresários em geral. Com a própria LOM, os populares foram afastados ou 

tiveram dificultada sua participação. Estes rasgaram elogios à “constituição-cidadã”.  

O olhar naturalizado do conselho escolar por parte dos pesquisadores educacionais e 

dos governantes contribui para fortalecer o imaginário heterônomo e ampliar o controle de 

poder sobre o imaginário emancipador de sujeitos educacionais. Para muitos, a simples 

decisão de um colegiado é bem melhor do que a decisão de apenas uma só pessoa, apesar de 

explicitar uma ideia democrática, pois apresenta um referendo por decisões coletivas não é 

garantidor necessariamente da democracia. Não podemos esquecer que fomos governados, no 
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início do golpe militar, por uma junta de militares. A democracia pressupõe a participação da 

coletividade, em que não há distinção entre liberdade e igualdade, pois liberdade e igualdade 

significam a participação na posição da lei. Segundo Castoriadis (1987b), a democracia 

pressupõe também o amor ao bem público, o indivíduo responsável pelos seus atos.  

 Aliado à nossa questão cultural e política, que é um fator de problemas, pois está 

permeada de características como o autoritarismo, o clientelismo, o patrimonialismo e a 

hierarquia, aparentemente o conselho escolar não rompe com essa estrutura. Apesar de ser 

reforçado como mecanismo imprescindível para uma gestão democrática, os estudos 

evidenciam os seus limites como instrumento aglutinador ou mobilizador de práticas 

democráticas. A própria institucionalização desse “instrumento” veio de cima pra baixo. 

 Todas essas significações imaginárias do conselho escolar são imaginárias porque não 

são nem racionais, no sentido de que foram construídas logicamente, nem são reais como se 

fossem derivadas das coisas, não correspondem a ideias racionais, nem tampouco a objetos 

naturais. Procedem do que nós consideramos como estando relacionado com a criação, que é 

a imaginação, não uma imaginação em nível individual, mas ao que Castoriadis (2006) chama 

de imaginário social. Essas criações do imaginário social não são nada se não forem 

compartilhadas, compartidas por esse coletivo anônimo, impessoal, que a sociedade também é 

a cada vez que é. Cada indivíduo é uma parte total da sociedade; cada indivíduo carrega, por 

assim dizer, a sociedade à qual pertence. 

 Sendo assim, como podemos romper com essa forma de ser autoritário, hierárquico, 

patrimonial que nos regula quanto ao dizer, às maneiras de sentir e desejar bem como quanto 

as maneiras de pensar? Segundo Castoriadis (2006), somente a partir da autoinstituição 

explícita e consciente da sociedade. E essa solução implica tanto instituições novas como um 

novo tipo de relação entre a sociedade e suas instituições. 

 Paz (2004) expõe a visão romantizada dos conselhos, visto que a partir da Constituição 

de 1988, foram a grande novidade trazida. A sensação de que os conselhos podem tudo, vão 

fazer a revolução no município e no estado foi resfriada pela realidade dos conselheiros, a 

qual a autora pôde constatar. Apesar da realidade, para Paz, os conselhos trazem a 

possibilidade do novo, a possibilidade de trazer oxigênio para as políticas públicas e para o 

próprio aparelho do Estado. Mas a mesma também faz uma consideração de que não podemos 

apostar todas as nossas fichas nos conselhos: tem-se que apostar nos conselhos, mas também 

numa organização autônoma da sociedade civil. 

 A institucionalização da participação nas políticas públicas foi um grande avanço, uma 
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conquista realmente importante dos setores preocupados com a ampliação da esfera pública 

entendida aqui como instância geradora de decisões coletivas e legitimadora da democracia. 

Os conselhos, em qualquer que seja a esfera, tendo sido campo de luta dos setores 

progressistas pela ampliação e pelo aprofundamento da democracia no Brasil, não foram 

suficientes para uma mudança da forma de fazer política patrimonial, autoritária e hierárquica. 

 Desse modo, acreditamos que este estudo atingiu os objetivos aos quais se propôs. 

Acreditamos que o que vai garantir a democracia são práticas políticas. A democracia é uma 

ruptura de valores, uma autoinstituição da coletividade, pela e para a coletividade. O conselho 

escolar é apenas a forma do que foi instituído, portanto é preciso mudar o discurso e romper 

com a lógica mistificadora entre democracia e conselho escolar. 

 Diante de todo o exposto, salientamos a pertinência de novos estudos sobre as rupturas 

do nosso imaginário social a partir da relação entre propostas de políticas de gestão 

democrática e mudanças na prática pedagógica. No âmbito deste estudo, deve-se focar, não só 

a relação entre a gestão democrática e a prática pedagógica, mas a relação de mudança ou não 

com o pacto fundador de nossa brasilidade. Embora os governos venham propagando a 

participação, a democracia, os conselhos, é possível haver uma contra-hegemonia a partir das 

forças vivas da sociedade que estabeleçam outra relação? 
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ANEXO A – Projeto de Lei nº 006/91 
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ANEXO B – Estatuto do Magistério Lei nº 105/91 
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ANEXO C – Regimento 2001 do CISE 
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ANEXO D – Regimento 2006 do CISE 
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ANEXO E – Projeto de Lei nº 4483/08 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

PROJETO DE LEI No 4.483, DE 2008. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

EMENDA MODIFICATIVA 
 

  Dê-se ao § 1.º do art. 14 proposto no art. 1.º do projeto a seguinte redação: 
 

“§ 1.º O conselho escolar, órgão deliberativo, será composto pelo 
Diretor da Escola, membro nato, e por representantes da comunidade 
escolar e local, eleitos por seus pares nas seguintes categorias: I - 
professores, orientadores educacionais, supervisores e 
administradores escolares;  
II - demais categorias de servidores públicos que exerçam atividades 
administrativas na escola;  
III – estudantes;  
IV - pais ou responsáveis;  
V – membros da comunidade local.” 
 

Sala da Comissão, em de 2009. 
 
 
 

Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO 
Relator 

 

 

 

 

 

 

 Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 que “estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional”, para 
prever a instituição de conselhos de escola e 
de conselhos de representantes dos conselhos 
de escola. 
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ANEXO F – Organograma atual da SEDUC 
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APÊNDICE A – Quadro de categorização das matérias do jornal DP 

 

1 - Ideia de democracia escolar ou democratização escolar 

O que falam a respeito? Quem fala? Em que época? Frase do Jornal 

 
 
Está relacionado à 
expansão de matrículas 
e/ou qualidade de ensino 

• Deputad
o 
Estadual 
Manoel 
Aroucha

Fevereiro de 1981 “O deputado Manoel 
Aroucha disse ontem que 
Pernambuco assiste a uma 
verdadeira experiência 
democrática, através dos 
princípios de 'escola 
aberta' que está sendo 
posta em prática pelo 
secretário de Educação do 
Estado, professor Joel 
Holanda Cordeiro, cuja 
Pasta oferta atualmente 
nada menos que 100 mil 
vagas em todas as 
unidades de ensino 
gratuito, equipadas com 
amplas salas, laboratórios 
e quadras de esportes.” 

• Secretari
a de 
Educaçã
o/PE, 
secretári
o Joel de 
Holanda.

Novembro de 1981 “Melhorar a qualidade de 
ensino nas escolas 
estaduais ao mesmo tempo 
em que se promove sua 
racional expansão, 
democratizando as 
oportunidades, formando, 
integralmente, as crianças, 
os jovens e até mesmo os 
adultos pernambucanos 
(...).” 

• Escola 
Municip
al da 
Iputinga 

Junho de 1995 “A Escola Municipal da 
Iputinga, no Cordeiro, 
realiza, durante todo o dia 
de hoje, um seminário 
sobre Democracia e 
Qualidade de Ensino.” 

Está relacionado a 
processos eletivos 
(eleição para diretores 
escolares) ou a 
mecanismo de 
participação (conselho 
escolar) 

• Vereador Renildo 
Calheiros 

Março de 1990 “O vereador Renildo 
Calheiros, componente do 
chamado Grupo dos 14 
destacou que uma das 
principais emendas que 
apresentou na primeira 
etapa dos trabalhos é a que 
estabelece eleições diretas 
para diretores das escolas 
da rede pública municipal, 
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já incorporada ao 
anteprojeto de Lei 
Orgânica pela Comissão 
de Sistematização. Para 
aquele vereador, 'esta 
emenda visa consolidar, 
juntamente com o 
conselho escolar, a 
democratização das 
escolas, acabando com as 
indicações por parte de 
deputados e vereadores.” 

• Secretaria de 
Educação de 
Pernambuco, 
secretário 
Fernando 
Gonçalves. 

Dezembro de 1990 “Na ocasião, Fernando 
Gonçalves, (...) inaugurou 
uma placa em bronze com 
os seguintes dizeres: 'Por 
ocasião dos 165 anos de 
fundação do DIÁRIO DE 
PERNAMBUCO, a 
Secretaria de Educação, 
Cultura e Esportes acolhe 
a decisão livre e 
democrática desta 
comunidade ao eleger a 
professora Cássia Teixeira 
da Penha como diretora da 
Escola Diário de 
Pernambuco.” 

• Escola Municipal 
da Iputinga 

Agosto de 1993 “De acordo com a diretora, 
Jeane Cabral, a Escola 
Municipal da Iputinga foi 
escolhida para a instalação 
do primeiro conselho 
devido à sua luta de quase 
três anos para 
democratizar as relações 
dentro do ambiente 
escolar.” 

Governo de Pernambuco Dezembro de 1996 “Para democratizar a 
escola pública, o Governo 
estimulou a criação dos 
Conselhos Escolares, 
órgãos colegiados que têm 
funções consultivas e 
deliberativas.” 

Está relacionado à 
inovação na forma de 
alfabetizar 

UNICEF  Maio de 1993 “Para convencer os 
dirigentes municipais de 
que é possível 
democratizar a educação, o 
UNICEF fez um 
levantamento de 15 
municípios brasileiros que 
estão inovando ou 
inovaram na sua forma de 
alfabetizar.” 

Fonte: Dados obtidos através de análise de matérias do jornal Diário de Pernambuco disponíveis no acervo em 
<www.diariodepernambuco.com.br> 
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2 Ideia de Participação 

O que falam a respeito? Quem fala? Em que época? Frase do Jornal 

Está relacionado como 
recurso para que os 
sujeitos possam 
reivindicar formas de 
intervenção 

• Luciana de Souza 
Leão, redatora do 
jornal. 

Março de 1990 “Outros itens foram 
contemplados na Lei 
Orgânica, como a 
instituição da eleição 
direta para diretor e vice-
diretor das escolas 
municipais, dentro do 
sistema de gestão 
democrática contando com 
a participação dos 
professores, e pais, alunos 
funcionários e 
representantes da 
comunidade nos conselhos 
escolares.” 

• Vereador Sílvio 
Costa 

Maio de 1993 “Apesar de garantir que 
seu projeto não propõe 
qualquer policiamento 
ostensivo frente aos 
diretores e professores, e 
sim, uma maneira de 
operacionalizar a 
participação.” 

• Escola Municipal 
da Iputinga 

Junho de 1995 “A escola ganhou destaque 
por democratizar o 
processo de decisão, 
permitindo a participação, 
inclusive, das entidades 
populares do bairro.” 

Está relacionado à 
melhoria no processo 
educacional 

• Secretaria de 
Educação de 
Pernambuco, 
secretário Joel de 
Holanda. 

Novembro de 1981 “Essa articulação com a 
comunidade, objetivada, 
de modo especial, na 
política de ação do 
governo e nos programas 
voltados para as 
populações carentes, vem 
se efetuando, gradativa e 
continuamente, seja 
através de planos 
específicos, seja mediante 
as instituições que a escola 
mantém e que representam 
experiências a serem 
trabalhadas para um 
melhor desempenho, 
informou o secretário Joel 
de Holanda.” 
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• UNICEF Março de 1995 “O programa do UNICEF 

por um ensino de melhor 
qualidade no Brasil não se 
limitará à contribuição 
pedagógica para as redes 
públicas”. 'A ideia é 
mobilizar a Imprensa, os 
empresários e a sociedade 
organizada para que se 
interessem mais pela 
questão da qualidade da 
educação', adianta o 
representante do Fundo no 
Estado. 

Fonte: Dados obtidos através de análise de matérias do jornal Diário de Pernambuco disponíveis no acervo em 
<www.diariodepernambuco.com.br> 
 

 

3 – Ideias de Conselho Escolar 
O que falam a respeito? Quem fala? Em que época? Frase do Jornal 

Está relacionado à 
administração da escola 

• Vereador Silvio 
Costa 

Maio de 1993 Na verdade o vereador 
propõe Conselho de Pais já 
que na visão dele o 
conselho escolar é 
considerado ineficaz para 
discutir questões relativas 
à educação. 
“Costa assegurou que 
nenhuma das 152 escolas 
municipais dispõe de 
qualquer conselho ou 
comissão representativa 
dos pais, que ajude ou 
participe do gerenciamento 
escolar.” 

• Secretaria de 
Educação de 
Pernambuco, 
secretário 
Roberto Pereira. 

Janeiro de 1994 “A Secretaria pretende, 
com a iniciativa, adaptar 
os diretores à nova 
realidade gestora das 
unidades de ensino a partir 
da Lei 11.014 sancionada 
em dezembro pelo 
governador Joaquim 
Francisco, que estabelece a 
criação de conselhos 
escolares para administrar 
escolas.” 

• Escola Municipal 
da Iputinga 

Junho de 1995 “O exemplo recente foi a 
eleição da direção da 
instituição, onde alunos, 
pais e funcionários 
escolheram, nas urnas, a 
coordenadora do Conselho 
Escolar, pelo qual é regido 
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o colégio.” 

• Escola Estadual 
Oliveira Lima 

Agosto de 1995 “por determinação do 
Conselho Escolar que 
administra a instituição os 
estudantes, a partir de 
agora, só podem ter acesso 
às dependências internas 
com o uso de um crachá de 
identificação.” 

• Escola Doutor 
Manoel Borba 

Agosto de 1996 “A professora Valdete 
Vitorino de Araújo vai 
presidir o conselho, que 
terá oito representantes da 
comunidade e vai 
administrar os recursos 
que serão destinados 
diretamente à unidade de 
ensino e a qualidade do 
ensino.” 

• Claudia Eloi, redatora do 
jornal. 

Abril de 1997 “Os Conselhos Escolares, 
criados desde 1993 pela 
Lei 11.014 para gerenciar 
as atividades das escolas 
com a divisão de 
responsabilidades por 
parte dos representantes da 
instituição e integrantes da 
comunidade, nem sempre 
cumprem o papel que 
deveriam executar.” 

Está relacionado como 
dispositivo de 
implantação da 
democracia, sendo esta 
entendida como 
compartilhamento das 
decisões e/ou melhoria 
da qualidade de ensino. 

•Escola Municipal da 
Iputinga 

Agosto de 1993 “o Conselho tem o 
objetivo de possibilitar a 
gestão democrática dentro 
dos grupos escolares 
administrados pela PCR. 
(...) De acordo com a 
diretora, Jeane Cabral, (…) 
'O Conselho é uma forma 
de dirigir a escola 
coletivamente e uma 
conquista do movimento 
popular.” 

•Colégio Gilberto Freyre Abril de 1995 “A Escola é a 49º a 
implantar o regime de 
gestão democrática. Com o 
Conselho, as decisões 
passam a ser tomadas em 
conjunto com alunos, pais, 
professores, funcionários e 
representantes da 
comunidade.” 

•Escola Municipal da 
Iputinga 

Junho de 1995 “(...) Conselho Escolar, 
pelo qual é regido o 
colégio. Os resultados da 
implantação deste modelo 
mais democrático são a 



268 
elevações dos níveis de 
aprovação, (…).” 

•Governo de Pernambuco Dezembro de 1996 “Para democratizar a 
escola pública, o Governo 
estimulou a criação dos 
Conselhos Escolares, 
órgãos colegiados que têm 
funções consultivas e 
deliberativas.” 

•Secretaria de Educação 
de Pernambuco, 
diretora do Dere 
Recife Norte, 
Monica Antunes. 

Abril de 1997 “(...) um dos méritos dos 
Conselhos Escolares é o 
maior engajamento da 
comunidade nas questões 
da escola, que leva a um 
aumento da qualidade de 
ensino.” 

Fonte: Dados obtidos através de análise de matérias do jornal Diário de Pernambuco disponíveis no acervo em 
<www.diariodepernambuco.com.br> 
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APÊNDICE B – Quadro de livro de atas das Escolas Alfa, Beta e Ômega. 
Ata de Reuniões do CISE da Escola Alfa de 1997 a 2010. 

ANO Quantidade de vezes 
que o Conselho se 

reune 

Assuntos envolvidos nas reuniões e quantidade de vezes 
que aparecem  

1997 1 Deliberação sobre a constituição do CISE e posse dos 
membros para o biênio 1997/1999 

1998 2 Conselho escolar/definição ou regimento ou atribuições (2), 
verba do governo federal (2), informes gerais sobre a rotina da 
escola (2). 

1999 1 Apresentação das atribuições do conselho escolar, prestação de 
contas da verba recebida pelo governo federal, elencamento 
das necessidades da escola. 

2000 2 Conselho escolar/definição ou regimento ou atribuições (2), 
informes gerais sobre a rotina da escola (2), elencamento das 
necessidades da escola (1), eleição e posse dos novos membros 
do conselho para o biênio 2000/2002, comportamento de 
alunos (1), função laboral de funcionários (1). 

2001 3 Verba do governo federal (2), formação de comissão eleitoral 
para realização do processo de eleição direta para direção da 
escola (1), comportamento de alunos (1).   

2002 4 Verba do governo federal (2), informes gerais sobre a rotina da 
escola (3), comportamento de alunos (3), processo de ensino-
aprendizagem (1), Conselho escolar/definição ou regimento ou 
atribuições (1), comportamento de funcionários (2). 

2003 3 Formação de comissão eleitoral para processo de eleição direta 
para direção escolar (2), verba do governo federal (1), eleição 
e posse dos novos membros do conselho para o biênio 
2003/2005 (1), 

2004 4 Verba do governo federal (3), comportamento de alunos (3), 
Conselho escolar/definição ou regimento ou atribuições (2), 
processo ensino-aprendizagem (1), informes gerais sobre a 
rotina da escola (1), comportamento de funcionário (1). 

2005 7 Verba do governo federal (2), comportamento de funcionários 
(4), formação de comissão eleitoral para processo de eleição 
direta para direção escolar (2), eleição e posse dos novos 
membros do conselho para o biênio 2005/2007 (1), Conselho 
escolar/definição ou regimento ou atribuições (3), 
comportamento de alunos (1). 

2006 4 Verba do governo federal (2), comportamento de funcionários 
(4), comportamento de alunos (2). 

2007 6 Verba do governo federal (4), Conselho escolar/definição ou 
regimento ou atribuições (1), eleição e posse dos novos 
membros do conselho para o biênio 2007/2009 (1), violência 
na escola (1). 

2008 5 Conselho escolar/definição ou regimento ou atribuições (1), 
comportamento de alunos (2), comportamento de funcionários 
(2), rotatividade de professores contratados (1), verba do 
governo federal (3). 
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2009 6 Verba do governo federal e municipal (4), comportamento de 

funcionários (2), formação de comissão eleitoral para processo 
de eleição direta para direção escolar (1), eleição e posse dos 
novos membros do conselho para o biênio 2009/2011 (1), 
comportamento de alunos (2), violência na escola (1). 

2010 6 Verba do governo federal e municipal (5), violência na escola 
(1), Conselho escolar/definição ou regimento ou atribuições 
(1), comportamento de alunos (1), comportamento de 
professor (1), formação de comissão eleitoral para processo de 
eleição direta para direção escolar (1), comportamento de 
funcionários (1). 

 
Ata de Reuniões do CISE da Escola Beta de 1997 a 2010. 

ANO Quantidade de vezes 
que o Conselho se 

reune 

Assuntos envolvidos nas reuniões e quantidade de vezes 
que aparecem  

1997 4 Deliberação sobre a constituição do CISE e posse dos 
membros para o biênio 1997/1999 (1), Conselho 
escolar/definição ou regimento ou atribuições (3), 
elencamento das necessidades da escola (3), comportamento 
de alunos (1), informes gerais sobre a rotina da escola (3). 

1998 2 Verba do governo federal (1), informes gerais sobre a rotina da 
escola (2), elencamento das necessidades da escola (2). 

1999 2 Verba do governo federal (2), elencamento das necessidades 
da escola (1), formação de comissão eleitoral para realização 
do processo de eleição direta para direção da escola (1), 
violência na escola (1). 

2000 3 Eleição e posse dos novos membros do conselho para o biênio 
2000/2002 (2), verba federal (1). 

2001 4 Verba do governo federal (2), elencamento das necessidades 
da escola (2), renúncia de membros do CISE e reunião de 
posse para os novos membros (2).   

2002 3 Verba do governo federal (2), eleição e posse dos novos 
membros do conselho para o biênio 2002/2004 (1). 

2003 2 Formação de comissão eleitoral para processo de eleição 
direta para direção escolar (1), verba do governo federal (1). 

2004 2 Verba do governo federal (1), eleição e posse dos novos 
membros do conselho para o biênio 2004/2006 (1).  

2005 4 Verba do governo federal (3), elencamento das necessidades 
da escola (1), formação de comissão eleitoral para realização 
do processo de eleição direta para direção da escola (1). 

2006 3 Verba do governo federal (2), eleição e posse dos novos 
membros do conselho para o biênio 2006/2008 (1). 

2007 8 Verba do governo federal (3), Conselho escolar/definição ou 
regimento ou atribuições (1), elencamento das necessidades da 
escola (1), informes gerais sobre a rotina da escola (1), 
comportamento de funcionários (2), formação de comissão 
eleitoral para processo de eleição direta para direção escolar 
(3), renúncia de membro do CISE e reunião de posse para os 
novos membros (1), Conselho escolar/definição ou regimento 
ou atribuições (1). 
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2008 6 Conselho escolar/definição ou regimento ou atribuições (1), 

eleição e posse dos novos membros do conselho para o biênio 
2008/2010 (1), comportamento de alunos (1), comportamento 
de funcionários (2), verba do governo federal (3), 
necessidades da escola (1). 

2009 3 Verba do governo federal (2), renúncia de membro do CISE e 
reunião de posse para os novos membros (1). 

2010 10 Verba do governo federal e municipal (8), eleição e posse dos 
novos membros do conselho para o biênio 2010/2012 (1), 
informes gerais sobre a rotina da escola (1), necessidades da 
escola (1). 

Ata de Reuniões do CISE da Escola Omega de 1997 a 2010. 

ANO Quantidade de vezes 
que o Conselho se 

reune 

Assuntos envolvidos nas reuniões e quantidade de vezes que 
aparecem  

1997 4 Deliberação sobre a constituição do CISE e posse dos 
membros para o biênio 1997/1999 (2), Conselho 
escolar/definição ou regimento ou atribuições (3), elencamento 
das necessidades da escola (2), comportamento de alunos (1), 
processo de ensino-aprendizagem (1). 

1998 7 Verba proveniente de outras fontes (5), verba do governo 
federal (4) Conselho escolar/definição ou regimento ou 
atribuições (3), eleição e posse para membros do CISE (3), 
eleição do grêmio estudantil (1), elencamento das necessidades 
da escola (1), comportamento de diretor da escola (1), informes 
gerais sobre a rotina da escola (1). 

1999 8 Verba do governo federal (2), verba proveniente de outra fonte 
(2), elencamento das necessidades da escola (2), formação de 
comissão eleitoral para realização do processo de eleição direta 
para direção da escola (1), violência na escola (1), informes 
gerais sobre a rotina da escola (1), comportamento de diretor 
da escola (1), comportamento de alunos (1), Conselho 
escolar/definição ou regimento ou atribuições (1), eleição e 
posse para os membros da unidade executora (1). 

2000 4 Verba do governo federal (3), comportamento de aluno (1), 
verba proveniente de outra fonte (1), formação de comissão 
eleitoral para realização do processo de eleição direta para 
direção da escola (1). 

2001 3 Verba do governo federal (2), verba proveniente de outra fonte 
(1), renúncia de membros do CISE e reunião de posse para os 
novos membros (1). 

2002 5 Verba do governo federal (1), verba proveniente de outra fonte 
(1), eleição e posse dos novos membros do conselho para o 
biênio 2002/2004 (2), formação de comissão eleitoral para 
realização do processo de eleição direta para direção da escola 
(1), Conselho escolar/definição ou regimento ou atribuições 
(1). 

2003 5 Verba do governo federal (3), verba proveniente de outra fonte 
(1), Formação de comissão eleitoral para processo de eleição 
direta para direção escolar (1), regimento escolar (1). 

2004 3 Verba do governo federal (1), eleição e posse dos novos 
membros do conselho para o biênio 2004/2006 (2).  
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2005 5 Verba do governo federal (4), regimento escolar (1), formação 

de comissão eleitoral para realização do processo de eleição 
direta para direção da escola (1). 

2006 7 Verba do governo federal (2), eleição e posse dos novos 
membros do conselho para o biênio 2006/2008 (3), 
comportamento de aluno (1), Conselho escolar/definição ou 
regimento ou atribuições (1), informes sobre a rotina da escola 
(1), elencamento das necessidades da escola (1). 

2007 14 Verba do governo federal (6), Conselho escolar/definição ou 
regimento ou atribuições (4), elencamento das necessidades da 
escola (3), informes gerais sobre a rotina da escola (1), 
comportamento de funcionários (2), comportamento de alunos 
(1), formação de comissão eleitoral para processo de eleição 
direta para direção escolar (3), renúncia de membro do CISE e 
reunião de posse para os novos membros (1). 

2008 8 Conselho escolar/definição ou regimento ou atribuições (1), 
eleição e posse dos novos membros do conselho para o biênio 
2008/2010 (1), informes gerais sobre a rotina da escola (1) 
verba do governo federal (5), necessidades da escola (1). 

2009 5 Comportamento de professora (2), renúncia de membro do 
CISE e reunião de posse para os novos membros (2) 
comportamento de funcionária (1). 

2010 4 Verba do governo federal e municipal (2), eleição e posse dos 
novos membros do conselho para o biênio 2010/2012 (1), 
Conselho escolar/definição ou regimento ou atribuições (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C – Roteiro de entrevista semi-estruturada 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 

NOME: 

IDADE: 

SEXO: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

ATIVIDADE PROFISSIONAL QUE EXERCE ATUALMENTE: 

JÁ FOI FILIADO A ALGUM PARTIDO POLÍTICO?QUAL? 

É SINDICALIZADO? 

 
2. ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
O que você entende por conselho escolar? 
 
Você acha que a escola precisa de um conselho escolar? Por quê? 
 
Você vê relação entre democracia e conselho escolar? 
 
Como você vê a democratização da gestão do ensino público municipal através da criação de 

conselhos escolares em cada escola municipal, conforme exposto na Lei Orgânica do 
Município de Jaboatão dos Guararapes? 

 
Você saberia dizer por que o conselho escolar proposto na Lei Orgânica do município aparece 

no Estatuto do Magistério como Conselho de Integração Sócio-Educativo? 
 
 
 

 


