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RESUMO 

 
Tendo como “pano de fundo” a questão da gestão democrática nas escolas, este trabalho se 
propôs a analisar o papel do Conselho Escolar neste contexto. Elegemos como espaço 
empírico o município de Olinda (PE), cuja política educacional vem privilegiando processos 
de implementação de um modelo de gestão democrática da educação, e neste município 
focalizamos a análise da atuação do Conselho Escolar de uma escola, na qualidade de um 
estudo de caso. A análise dessa atuação teve por base uma revisão bibliográfica que nos 
permitiu ter por parâmetros teóricos os conceitos de democracia, gestão democrática, 
participação, habitus e Conselho Escolar. Além desses conceitos, a citada revisão 
possibilitou, também, o delineamento do cenário sócio-político brasileiro recente como 
palco em que se deram as modificações na nossa política educacional. Isto particularmente 
no que concerne à centralidade da gestão democrática da educação e das escolas em suas 
múltiplas significações. Procuramos, ainda, caracterizar o município de Olinda, sendo os 
dois últimos procedimentos as estratégias adotadas para contextualizar o nosso objeto de 
pesquisa. Com base nas formulações acima citadas, adotamos três procedimentos para a 
coleta e análise dos dados. Primeiro, realizamos a seleção e análise de documentos, quais 
sejam: a legislação que criou os Conselhos Escolares nas escolas da rede municipal de 
Olinda (LEI 5.136/98), o documento base de orientação da política educacional municipal e 
as atas lavradas nas reuniões do Conselho da escola pesquisada. Depois, entrevistamos 
quatorze atores considerados significativos para o nosso estudo, quais sejam: dois gestores 
municipais, oito conselheiras e quatro pessoas da comunidade escolar. Por último, 
realizamos observações do cotidiano da escola, registradas em diário de campo. Os dados 
foram examinados e analisados através de duas técnicas: análise de discurso e conteúdo. 
Além de identificarmos os parâmetros da política educacional definida para o município 
pelas suas duas últimas gestões, procuramos apreender as concepções dos entrevistados 
sobre ritos e práticas que envolvem o Conselho Escolar. Buscamos, também, perceber se o 
Conselho vinham incorporando ou não, práticas participativas na gestão escolar e quais têm 
sido as implicações da sua forma de atuação no desenvolvimento da gestão de uma escola 
pública. Os resultados das análises revelaram que o Conselho Escolar se afasta das 
diretrizes materializadas na Lei 5.136/98 e da política de democratização das escolas, pois 
há uma ausência de atuação nas questões de ordem pedagógica da escola. Ao analisarmos as 
práticas participativas, dentre outros aspectos, identificamos a presença de uma 
“participação reservada”, conjugada com elementos de uma “participação passiva” 
(LIMA, 2001) por parte dos atores que atuam na escola pesquisada. Também foi possível 
apreendermos indicativos de práticas próprias de uma “gestão autoritária” convivendo com 
práticas próprias de uma “gestão democrático-participativa” (LIBÂNEO, 2004). Dessa 
maneira, é possível mencionarmos que as conselheiras escolares apresentam “práticas 
participativas em incorporação” e que a participação ativa na gestão da escola que 
impulsionaria os atores a exercerem as funções atribuídas ao Conselho, ainda está em 
construção. 
 
 
 
PALAVRAS CHAVES: democracia, política educacional, gestão democrática da educação, 
participação social, habitus e Conselho Escolar. 

 

 



ABSTRACT 

 
This work has the intention to analyze the role played by the school council under a 
democratic management used on the school system nowadays. To have this task done, Olinda 
County (PE) has been chosen due to its school system which has emphasized the importance 
of the democratic education management model on its school county system. Then to become 
more objective it was necessary to check, analyze, and evaluate the School Council in a 
particular school and have it as a study case. It is important to say that this review has been 
taken in consideration the socio political context of the Brazilian Educational Policy and its 
recent changes when is taken in consideration the democratic management centralization and 
the school on its multiple aspects.  First, to analyze and have it checked it’s become necessary 
a bibliographic review able to show how the parameters or standards used on the democratic 
concepts, such as: democratic management, participation, habitus and school council. This 
review also made possible to have parameters about the socio political scenery involved at 
this point and helped to check the last changes made on the educational policy. To have this 
part done the main focus was to check the centralization of democratic decisions on the 
educational system to be compared with this one practiced by this local school over multiple 
views. Based on the methods above, three procedures has been chose to collect and analyze 
the data. First was analyzed Olinda county law (Law 5.136/98) which created the School 
Council on the Educational County Network. This document was also the base for the 
Educational  County Policy and also able to create the Educational Council on this School 
researched.  As a second step, it was the interview with fourteen valuables members 
distributed as such: two county managers, eight counselors, and four people from the school 
community. The third and last step was to observe the every day life school life and take notes 
in a log book. The data collected was then examined and analyzed through both techniques: 
discourse and contet analysis. It was also possible to identify the parameters of the 
educational policy used by the county under two last administration governaments. It was 
possible to understand the ritual and practices in which the Educational  Council was 
involved. This way it was checked if the council was involved in Participative workshops on 
the school management and its implications on the way to perform it as a public school 
standards. The analyses results that the school council was far way from the guide lines 
prescribed by the county Law 5.136/98 and from the Democratization expected from these 
schools. The participation of the whole school body was broken, since there was a lack of 
participation in some pedaghogical decisions taken by the School Body System. Analysing  
participative practices, we identify a relative participation , with some elements of passe 
participation, according with (LIMA,2001)  in the reasearched school team. We can also 
characterize authoritarian management practices in combination with Democratic 
Participative Management (LIBÂNEO, 2004).  This way, it is possible to mention that 
participative practices have been incorporated to the process and that an active participation in 
the school management  should take the educational agents to the real functions refered to be 
buit in Council.members. 
 
 
 
KEY WORDS: democracy, educational policy, democracratic educational management, 
social participation, habitus and School Council. 
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INTRODUÇÃO 
 

O interesse em estudar a temática da gestão educacional surgiu durante a vivência na 

pesquisa “Política educacional e poder local: impactos da reforma do Estado na educação 

municipal”, como também no decorrer do início da pesquisa “Política municipal e 

democratização da educação: um estudo sobre as cidades de Olinda e Recife”, que tiveram, 

dentre os seus objetivos, o intuito de investigar como estes municípios estavam se ajustando às 

mudanças no gerenciamento da educação, isto é, como estavam incorporando na gestão local os 

princípios da descentralização e da participação da comunidade escolar e extra-escolar no 

processo de democratização da gestão municipal e das escolas nas respectivas redes de ensino. 

Ao dar continuidade aos estudos realizados durante as participações nas pesquisas acima 

mencionadas, nos voltamos para investigar como o município de Olinda, que acena para uma 

gestão democrático-popular, vem abrindo espaço para a participação dos cidadãos nas decisões 

e no controle das ações educativas, dessa forma, ressignificando as diretrizes norteadoras da 

reforma do Estado brasileiro, a qual foi iniciada no governo Fernando Collor e consolidada no 

governo Fernando Henrique Cardoso. 

A reforma do Estado, que se apresentou como um dos oito pontos essenciais à 

descentralização política-administrativa, foi implantada, principalmente, na década de 90 do 

século XX, baseada na lógica de delegação de responsabilidades para as instâncias municipais 

quanto à oferta de educação, saúde e assistência social ou na delegação de responsabilidades às 

organizações públicas não-estatais e entidades privadas para ofertar os serviços básicos à 

população, associando-se à idéia de desresponsabilização do Estado brasileiro, “assim difundida 

como um poderoso mecanismo para corrigir as desigualdades educacionais por meio da 

otimização dos gastos públicos” (AZEVEDO, 2002, p.54). Baseada nessa lógica, essa 

descentralização pôde ser classificada como economicista-instrumental, uma vez que foi 



possível verificar marcas da exigência de um novo padrão de intervenção estatal que se 

explicitou no chamado “Estado mínimo”.  

 Essa perspectiva difere da idéia proposta inicialmente pelos educadores, principalmente 

quando do período da redemocratização do Brasil ao final da década de 1970, os quais 

entendiam que a descentralização dos serviços públicos seria uma estratégia para a ampliação 

do espaço público e para o fortalecimento do poder local. Sendo assim, entendemos que, 

mesmo apropriada pela ideologia neoliberal, a descentralização pode possibilitar novos 

reordenamentos e/ou direcionamentos à medida que existam forças políticas locais que 

defendam que a descentralização requer novas relações entre o Estado e a sociedade, 

coadunando-se, dessa forma, à perspectiva democrático-participativa. 

No que tange especificamente ao setor educacional, a política de descentralização 

administrativa e a valorização e fortalecimento do poder local, ocorreu com a transferência de 

competências para as instâncias municipais, com a garantia da oferta prioritariamente para o 

Ensino Fundamental e o oferecimento da Educação Infantil, como demonstra a Constituição 

Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), no artigo 11. 

Verificamos também que essa medida de fortalecimento do poder local, no campo 

educacional, adveio com os apelos à participação da comunidade escolar e extra-escolar na 

formação dos diversos Conselhos, e com as medidas que propiciaram a autonomia municipal 

com a transferência de recursos que foram provenientes do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). 

Concomitantemente, a mesma LDBN 9.394/96 prescreve em seus artigos 14 e 15 que 

o modelo de gerência do ensino público deve passar da gestão técno-burocrática para o 

modelo descentralizado-participativo, mediante a participação dos professores na elaboração 

do projeto político - pedagógico da escola e da participação das comunidades nos Conselhos 

Escolares (CE) ou equivalentes, o que significa uma gestão aberta à participação da 



comunidade local nas decisões centrais da escola, princípio que também está presente no 

Plano Nacional de Educação (PNE, Lei 10.172/2001), que indica a necessidade de uma gestão 

democrática não apenas no nível da escola e com a formação dos colegiados nesse âmbito, 

mas também através dos Conselhos Estaduais e Municipais, como uma forma mais eficiente 

de fiscalização dos recursos públicos. 

É importante lembrar que a questão da participação comunitária na gestão da educação 

municipal não segue um padrão único, pois a participação poderá ser diferenciada em função 

do equilíbrio das forças políticas locais, o que sugere, também, ter em conta a importância que 

a população atribui à participação, que se reflete na incorporação, ou não, de práticas 

participativas nas escolas públicas. A noção da incorporação da participação na gestão escolar 

está relacionada ao conceito de habitus, que significa um leque de percepções, apropriações, 

ações que são experimentadas e incorporadas pelos indivíduos, sendo postas em prática à 

medida que recebem os estímulos de um campo. 

 

Campo seria um espaço de relações entre grupos com distintos 
posicionamentos sociais, espaço de disputa e jogo de poder. Segundo 
Bourdieu, a sociedade é composta por vários campos, vários espaços dotados 
de relativa autonomia, mas regidos por regras próprias (SETTON, 2002, p. 
64). 

 

Levando em conta as considerações acima, escolhemos o município de Olinda para 

realizar a pesquisa, considerando a variável política, pois à frente da prefeitura há uma 

representante, eleita no ano de 2001, de uma coalizão composta principalmente pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT) e pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). A mesma dirigente foi 

novamente eleita para um mandato de mais quatro anos, reafirmando a intenção de 

democratizar a gestão educacional e de garantir o acesso dos alunos excluídos às escolas 

públicas gratuitas e de qualidade, de modo que isso repercutisse na superação de problemas, tais 

como repetência e evasão escolar, que, historicamente, têm imposto às crianças a condição de 



marginalizados do sistema educacional. Para superar tais problemas condicionantes buscou-se, 

entre outras medidas, implantar ou fortalecer o Conselho Escolar. 

Essa intenção do governo municipal está presente no documento base da I Conferência 

Municipal da Educação, que explicita a concepção de educação almejada qual seja: a 

indissociabilidade entre gestão democrática e qualidade do ensino. Explicita, também, as 

medidas acionadas pela gestão para o fortalecimento e implantação de Conselhos Escolares 

como uma das prioridades para as escolas públicas de Olinda, buscando, assim, redirecionar 

radicalmente as políticas municipais de educação dos anos anteriores. 

 

Formação em todas as unidades de ensino, de Conselhos Escolares, 
considerados co-gestores das ações administrativas, político-pedagógico e 
financeiras, com a finalidade de ajustar as diretrizes e metas estabelecidas pela 
rede para as escolas; propor a reformulação e ajustes da política educacional 
na Conferência Municipal de Educação; criação do Fórum de Conselhos, com 
a finalidade de integrar os diversos Conselhos ligados à educação existentes no 
município; discutir e aprimorar a política de gestão do município; capacitar os 
Conselhos para o enfrentamento das dificuldades do seu dia-a-dia; dirigir 
um amplo debate na rede a respeito das funções de diretor de escola, 
democratizando suas funções; Considerando o Conselho Escolar enquanto 
instância de deliberação e fiscalização da escola (OLINDA, 2004, p.37). 

 

É relevante destacarmos que a visão presente na política do município de Olinda, que 

vem buscando oferecer um curso para o aperfeiçoamento do trabalho dos Conselhos, é 

encontrada na política educacional em âmbito nacional, pois a Secretaria de Educação Básica 

do Ministério da Educação, por meio da Coordenação Geral de Articulação e Fortalecimento 

dos Sistemas de Ensino, vem desenvolvendo ações no sentido de implementar um Programa de 

fortalecimento dos Conselhos Escolares em parceria com diversos organismos nacionais e 

internacionais. Essa ação do governo federal, que se manifesta inclusive na política de educação 

municipal de Olinda, enfatiza a intenção de garantir uma efetiva participação da sociedade na 

gestão da escola pública e a visão de que os Conselhos Escolares são uma importante alavanca 



para o processo de democratização da gestão escolar que poderá repercutir numa educação 

cidadã.  

Vale ressaltar que, com a realização do presente estudo, procuramos responder às 

seguintes questões de pesquisa: Que percepções expressam os dirigentes da educação municipal 

em termos do que representa o Conselho Escolar? Quais as percepções dos integrantes do 

Conselho sobre a mesma questão, bem como de outros atores que formam a comunidade 

escolar? Ressaltamos também que, através da análise dessas percepções, procuramos chegar a 

respostas para mais duas questões, quais sejam: O Conselho Escolar vem incorporando ou não 

práticas participativas na gestão escolar? Quais têm sido as implicações da atuação ou não 

atuação do Conselho no desenvolvimento da gestão da escola pública no município?  

 Buscando respostas para esses questionamentos, discutiremos no primeiro capítulo as 

categorias centrais de nosso trabalho: democracia, poder local, descentralização, gestão 

democrática, participação política, habitus e Conselhos Escolares, assim como detalharemos os 

procedimentos metodológicos adotados. 

 No segundo capítulo, buscando contextualizar o nosso objeto de pesquisa, 

apresentaremos uma breve discussão teórica a respeito da redemocratização do Brasil, da 

política educacional com enfoque para a problematização da gestão democrática da escola. 

Apresentaremos também, alguns aspectos históricos, educacionais e econômicos de Olinda, 

com o objetivo de construir um panorama histórico-geográfico e educacional desse município. 

Além disso, caracterizaremos o bairro de Peixinhos, comunidade em que está localizada a 

escola pesquisada, e teceremos algumas considerações a respeito do Conselho da escola “Z,” 

eleito para o cumprimento do mandato de dois anos. 

 No terceiro capítulo, analisaremos o documento jurídico-político, a Lei 5.136/98 

(ANEXO A), que instituiu os Conselhos Escolares em Olinda. Também apreendemos, através 



da análise das percepções dos gestores municipais, como ocorreu a implantação desses órgãos 

colegiados no nível das escolas. 

 No quarto capítulo, analisaremos as concepções dos gestores municipais, das 

conselheiras e da comunidade escolar a respeito da dinâmica do Conselho, as concepções sobre 

as dificuldades enfrentadas no exercício da gestão, as percepções sobre o papel do Conselho na 

gestão da escola “Z” e, além disso, apreendemos o entendimento desses sujeitos sobre o 

significado da participação e da gestão democrática. 

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

utilizada no referencial teórico e no tratamento dos dados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 01 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
1.1 Diversos Olhares sobre a Democracia. 

  

 As discussões teóricas e políticas mundialmente estão centradas em torno da definição 

da democracia, que continua sendo um desafio à luta política e ideológica em vários países. 

Examinar este conceito nos remete para a análise das várias posições assumidas, ao longo dos 

tempos, pelos pensadores liberais, para daí apresentarmos o nosso entendimento do que seja 

gestão democrática. 

 Nesse sentido, de acordo com Tocqueville, citado por Coutinho (2002), a democracia é 

inevitável e negativa, pois ela impede a liberdade individual e o direito de usufruir os bens que 

os indivíduos conquistaram privadamente, necessitando ser controlada para não se transformar 

em “tirania da maioria”. Por outro lado, Gaetano Mosca, citado por Coutinho (2002), 

desconsidera a maioria, o povo, pois, para ele, a política é feita pela minoria e a soberania 

popular é um engodo, uma fórmula política que lançam mão as elites para se manterem no 

poder e se legitimarem. Também Schumpeter, economista e pensador liberal, citado também 

por Coutinho (2002) concorda com o pensamento de Gaetano Mosca ao afirmar, igualmente, 

que a democracia consiste numa metodologia utilizada pelas elites para se legitimarem no 

poder, justificando suas ações a serviço da sociedade. Para esses autores, o povo não pode 

governar, pois é incapaz de tomar um determinado posicionamento e avaliar o que lhe interessa 

efetivamente. Já Bobbio (1992) entende a democracia como procedimento, como um conjunto 

de regras de um jogo democrático, interpretando-a como princípio do processo eleitoral. Sobre 

o posicionamento desses pensadores, adeptos do pensamento liberal, escreve Semeraro: 

 



Alegando a incapacidade do povo, a tirania da maioria e o risco da demagogia 
de massa, o liberalismo conseguiu impor uma ideologia elitista e adaptou o seu 
horizonte de interpretação de visões clássicas, elevando-as a modelos 
universais (2002, p.215). 

 

 O pensamento desses autores difere substantivamente do conceito proposto por 

Rousseau no século XVIII, que compreendia a democracia como sendo participação política 

garantida a toda a comunidade. A democracia, para este pensador, não se constitui como uma 

regra do jogo ou como um método político, mas radicalmente como possibilidade de 

participação na esfera pública, uma possibilidade dos sujeitos concomitantemente assumirem 

duas posições no processo democrático: governantes e governados. Rousseau, inclusive, em seu 

livro “O Contrato Social”, aponta uma condição essencial para que uma sociedade seja de fato 

democrática: ninguém ser tão pobre a ponto de se vender e ninguém ser tão rico que pudesse 

comprar alguém. Também a este respeito, Coutinho (2002, p.20) afirma: “não há democracia 

efetiva onde existe excessiva desigualdade material entre os cidadãos. Essa desigualdade 

material e econômica impede inclusive que haja uma democracia política efetiva”. A concepção 

de Coutinho (2002) é ratificada em Frigotto (2002, p. 53) que descreve: “A democracia efetiva 

só pode ser construída sob a igualdade de condições socioeconômicas, culturais, educativas etc. 

dos seres humanos na produção da sua vida individual e social”.  

 Ainda em relação a este conceito, assumimos neste texto a concepção de um autor que 

afirma: 

  

A democracia é uma prática específica pela qual o povo se institui como 
sujeito. Nela, os indivíduos se tornam sujeitos públicos enquanto seres 
políticos ativos se transformam em seres socializados porque desenvolvem 
relações sociais e responsabilidades coletivas (SEMERARO, 2002, p.222). 

 

 Outro conceito é trazido por Santos (2002, p. 51), que assinala: “Trata-se de perceber 

que a democracia é uma forma sócio-histórica e que tais formas não são determinadas por 



quaisquer tipos de leis naturais”. Esse pensamento é encontrado, inclusive, em Benevides 

(2002), que, do mesmo modo, entende que a democracia não é fruto de uma evolução 

considerada “natural” da sociedade política, mas um processo de construção societal. 

Nesse sentido, Santos (2002), ainda contribuindo para o debate, assinala que há uma 

incompatibilidade entre democracia e capitalismo, que resultou, na segunda metade do século 

passado, em discussões sobre formas alternativas, democracia popular ou participativa, ao 

modelo de democracia liberal–representativa. O modelo de democracia liberal-representativa, 

hegemônico na segunda metade do século XX, representou uma restrição das formas de 

participação, de soberania e uma profunda desigualdade material, principalmente nos países 

em desenvolvimento. Sobre este aspecto Ciavatta (2002, p.91) assinala: 

 

A democracia liberal-representativa teve por base, no seu início, uma 
economia de mercado cuja expansão permitiu a formação de sociedades 
prósperas como são os países desenvolvidos. A história paralela dos países 
do Terceiro Mundo, objeto dessa expansão, até a atual etapa da 
mundialização do capital é muito diversa. Uma profunda desigualdade 
social, cultural e econômica contrapõe-se à igualdade formal de direitos 
anunciados por uma leitura convencional dos regimes considerados 
democracias representativas. 

 

É relevante analisarmos a concepção de democracia liberal-representativa, que se 

tornou hegemônica na segunda metade do século XX, para, partindo dessa discussão, 

apresentarmos uma análise sobre a democracia participativa. Com este propósito, nos 

parágrafos que se seguem, tomamos como base os escritos de Santos (2002). 

Esse autor afirma que, na primeira metade do século passado, as discussões acerca da 

democracia foram marcadas por diferentes concepções de mundo e do processo de 

modernização dos países ocidentais. Essas concepções foram denominadas de um lado de 

liberal-democrata e do outro de marxista. Do embate entre essas diferentes visões surgiu, no 

seio da teoria democrática, concepções que passaram a vigorar relacionadas à resposta a três 



questões1. A primeira se referia à relação entre procedimentalismo e forma, a segunda 

estava relacionada ao papel da administração burocrática na vida democrática e a terceira 

estava relacionada com a essencialidade da representatividade nas democracias 

existentes. É, pois, na discussão sobre procedimentalismo e forma que as idéias de Shumpter 

e Bobbio foram ressaltadas, uma vez que o primeiro, como já mencionado anteriormente, 

propagava a incapacidade e a falta de racionalidade da população para participar ativamente 

das decisões políticas e Bobbio definia a democracia como regra de um processo eleitoral, isto 

é, que a democracia constitui-se como o direito a votos paritários, a ausência de distinções 

econômicas e culturais para constituição do eleitorado, a presença dos partidos políticos e as 

eleições periódicas. 

Com relação ao papel da burocracia na vida democrática, Santos (2002, p.46) 

afirma que “a emergência de formas de administração estatal levaram à consolidação de 

burocracias especializadas na maior parte das arenas geridas pelo Estado moderno.” 

O terceiro elemento, a essencialidade da representação nas democracias existentes, 

é relativo à visão de que o sistema representativo é o único válido para a questão da 

autorização dos governos. Sobre este aspecto, Santos (2002, p.49) pontua: 

se é verdade que a autorização via representação facilita o exercício 
democrático, é verdade, também, que a representação dificulta a solução da 
prestação de contas e a representação de múltiplas identidades.  

 

Ciavatta (2002), discutindo da mesma maneira esse aspecto, concorda que o sistema 

de regras presentes na democracia representativa não dá conta da diversidade do real. As 

estratégias de decisão política, segundo a autora, implicam ultrapassar os mecanismos formais 

de participação e incorporar as demandas dos cidadãos para que não se convertam em 

formalismos propícios às dominações oligárquicas.  

                                                 
1 Para aprofundamento ler Santos (2002, p. 39-50). 



Lançando o olhar para a realidade da América Latina, O’donnell (1991) caracteriza as 

democracias que surgem nos países latino-americanos como “delegativas”, isto é, são 

democracias que pressupõem a concepção cesarista e plebiscitária. Em concordância com 

O’donnell (1991), Santos (2002, p. 22) afirma que: 

 

É um tipo de democracia que ajusta eleições livres, competitivas e 
formalmente institucionalizadas com instituições políticas não formalizadas, 
com destaque para o clientelismo e, de forma mais ampla, o particularismo 
(onde não há distinção comportamental, legal e normativa entre a esfera 
pública e a privada). As afinidades eletivas entre o particularismo, a reduzida 
prestação de contas horizontal (entre as agências públicas), a pouca 
transparência dos processos de tomada de decisão das políticas 
governamentais, a grande distância entre as normas formais e o 
funcionamento concreto da maioria das instituições políticas e as concepções 
e práticas delegativas, não representativas de autoridade política, terminam 
por reviver e acentuar características do antigo autoritarismo. 

 

Também analisando o que foi a democracia na segunda metade do século passado nos 

países latino-americanos, Malloy, citado por Santos (2002), afirma que, neste período, 

passaram a existir regimes híbridos, nos quais detectavam-se elementos na política, próprios 

do estilo autoritário, fundidos com processos eleitorais democráticos, colocando, assim, duas 

questões centrais no debate. Uma que se refere ao conhecimento dos instrumentos ou 

mecanismos que devem ser acionados para que as expressões organizadas da sociedade sejam 

integradas ao processo de governo e participem da elaboração de políticas públicas; a segunda 

remete ao papel que os partidos políticos desempenham enquanto mediadores da articulação 

entre Estado e sociedade civil. 

 Os estudos acerca das novas democracias na América Latina ressaltam que:  

 

As concepções de O’Donnell e Malloy sobre as novas democracias latino-
americanas apontam, em comum, para regimes políticos que combinam 
eleições democráticas institucionalizadas e práticas autoritárias (SANTOS, 
2002, p. 5). 

 



É diante da dificuldade de representar as identidades específicas e de consolidar uma 

democracia diferenciada, que uma nova concepção emerge e põe no centro do debate a 

concepção não-hegemônica de democracia - a democracia participativa. 

Santos (2002) afirma que a concepção contra-hegemônica de democracia, democracia 

participativa, surgiu no período do pós-guerra, não rompendo com o procedimentalismo, mas 

o vinculando como prática social. O procedimentalismo na concepção não-hegemônica é visto 

como uma forma de exercício coletivo do poder político, cuja base seja um processo livre de 

apresentação de razões entre iguais. Essa concepção não-hegemônica busca a criação de uma 

nova gramática sociocultural e a instituição de uma nova democracia, o que implica abordar 

elementos culturais da sociedade, recolocando, dessa forma, na pauta do debate em vários 

países da América Latina três questões principais. A primeira relacionada à modificação das 

relações de gênero, raça, etnia. A segunda questão referente à adequação da solução 

participativa no nível local, isto é, colocar as questões sociais para serem discutidas 

localmente, uma vez que o local é visto como um terceiro eixo que emerge na discussão sobre 

a descentralização, a desburocratização e a participação por possibilitar, mesmo que não 

garanta, que se criem equilíbrios mais democráticos2.  

Nesse sentido, a proposta de Santos (2002) é articular a democracia representativa com 

a democracia participativa na tentativa de atender aos interesses e identidades dos subalternos. 

Para isso, ele aponta algumas medidas. A primeira consiste no fortalecimento da 

demodiversidade, junção da democracia representativa com a democracia participativa e a 

segunda seria o fortalecimento da articulação contra-hegemônica entre o local e o global.  

A democracia participativa, nessa ótica, é vista de forma positiva, pois acreditamos 

que ela é um dos veículos pelo qual está sendo reinventada a emancipação social. 

                                                 
2 Para aprofundar a discussão sobre poder local ler Dowbor (1999) e Bourdin (2001) 



Após examinarmos, à luz de vários autores, o conceito de democracia, nos parágrafos 

seguintes discutiremos o conceito de gestão democrática da escola, examinando desde a 

origem etimológica da palavra até as suas implicações no âmbito das unidades escolares. 

 

1.2 Examinando o Conceito de Gestão Democrática 

 

O termo gestão é derivado do latim gestio – õnis que significa brotar, germinar. 

Também verificamos que esta palavra advém do verbo latino gero, gessi, gestum, gerere, que 

significa: levar sobre si, chamar a si.  

Em face desses significados, Ferreira, C., (2004), quando analisa o significado da 

gestão democrática da educação, afirma que ele se afasta da concepção formulada por Taylor 

e Ford na administração clássica, pois esta autora compreende que, diante das mudanças 

ocasionadas pela globalização na sociedade hodierna, há a necessidade de repensarmos a 

gestão da educação, a partir do compromisso com alguns princípios, quais sejam: 

fraternidade, solidariedade, justiça social e construção de um mundo mais humano. 

Essa autora aponta a essencialidade de analisarmos essa atividade ressignificando-a na 

"cultura globalizada3", isto, é na direção da humanização dos sujeitos.  

 

O novo sentido da gestão democrática da educação é o de humanizar a 
formação nesta ‘cultura globalizada’ dirigida, virtualmente, pelo capitalismo. 
(...) Não é tarefa fácil, mas necessária! É um compromisso de quem toma 
decisões — a gestão —, de quem tem consciência do coletivo — 
democrática —, de quem tem a responsabilidade de formar seres humanos 
por meio da educação. Assim se configura a gestão democrática da educação 
que necessita ser pensada e ressignificada na ‘cultura globalizada’, 
imprimindo-lhe um outro sentido (FERREIRA, C., 2004, p.12 ; 13). 

                                                 
3 Cultura globalizada é a expressão que contém a diversidade de tudo e de todos na unidade dos limites do 
mundo (FERREIRA, 2004, p.12). 



Convergindo para esse pensamento, Saviani (1980, p. 120) afirma que a gestão é 

responsável por garantir a qualidade de uma "mediação no seio da prática social global" que 

vai no sentido da hominização do ser humano.  

O conceito de gestão também é entendido como um conjunto de ações articuladas 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e Municípios, os quais compartilham 

responsabilidades solidárias quanto ao oferecimento de uma escola pública de qualidade para 

todos, conforme Garcia (2001). Este mesmo entendimento se encontra em Bordignon & 

Gracindo (2001), que compreendem a gestão do sistema de ensino e da escola como 

administração da elaboração e acompanhamento da proposta de qualidade que se deseja. Esta 

proposta se fundamenta num modelo de homem e de sociedade, que deve está presente tanto 

no Plano Municipal da Educação como no projeto político-pedagógico das escolas, que 

definem a cidadania almejada, estabelecem as finalidades do sistema educacional e 

apresentam as especificidades da organização escolar.  

Na literatura, percebemos que há diversas concepções sobre o que significa gestão; 

todavia, assumimos no texto a compreensão formulada por Ferreira, C., (2001, p.306), que 

define: 

 

gestão é administração, é tomada de decisões, é organização, é direção (...) 
este princípio, entretanto, não é intrínseco à gestão como concebida na 
administração clássica, mas são princípios sociais, visto que a gestão da 
educação se destina à promoção humana.  

 

A concepção dessa autora aproxima-se do modelo de gestão democrático-participativa 

proposto por Libâneo (2004), que, além desse padrão, aponta a existência de mais três estilos: a 

gestão técnico-científica, a autogestionária e a interpretativa.   

A concepção técnico-científica baseia-se em estruturas hierárquicas e na centralização 

de poder na figura do diretor, que hierarquicamente é considerado superior a todos os outros 



agentes da escola. São características deste modelo: o rígido procedimento burocrático, a forma 

de comunicação verticalizada e a ênfase maior nas tarefas do que nas interações pessoais.  

A concepção autogestionária, por sua vez, se contrapõe às características do modelo 

anterior, pois neste padrão existe uma ausência de direção centralizada e a recusa ao exercício 

da autoridade, aos regulamentos e procedimentos burocráticos, além de um enfoque 

proporcionalmente maior nas relações pessoais do que nas tarefas. 

Quanto à concepção interpretativa, Libâneo (2004) afirma que ela também se opõe à 

científico-racional porque não valoriza as normas rígidas. Esta concepção destaca que as 

práticas organizacionais são construídas socialmente, baseadas em experiências subjetivas e nas 

interações sociais, porém, como a autogestionária, recusa a possibilidade de um conhecimento 

mais preciso a respeito dos modos de funcionamento de uma organização e, em conseqüência, 

secundariza os procedimentos organizativos. 

Finalmente, a gestão democrático-participativa se baseia na relação horizontal entre a 

direção e os demais membros da escola; defende que as decisões devem ser tomadas 

coletivamente, contudo não desobriga os indivíduos de sua responsabilidade nas decisões. Nesta 

gestão, não se descarta o imperativo da coordenação, a distinção de competências entre os seus 

membros, a autonomia e a avaliação do cumprimento das deliberações. Tal modelo exige, 

ainda, um alto nível de qualificação dos indivíduos e enfatiza tanto as tarefas como as relações 

interpessoais (LIBÂNEO, 2004). 

Nessa perspectiva, o princípio da gestão democrática da educação consagra a ampliação 

dos canais de participação da sociedade na gestão da escola pública, o que se constitui como 

uma tentativa de quebrar com os níveis hierárquicos de poder para dar lugar a estruturas 

horizontais, nas quais a participação da comunidade se torna relevante nas decisões da política 

nacional em nível local. A gestão democrática da escola implica, segundo esta ótica, ruptura 

com a concepção educacional que historicamente permeia suas estruturas e as relações 



estabelecidas em seu interior, na qual o poder centra-se na figura de uma pessoa que, na relação 

com o educando, é aquela que tem o poder e ensina, e o educando é aquele que tem a 

incumbência de obedecer e aprender. Esta visão perpassa a relação professor-aluno e se mostra 

nos organogramas piramidais das escolas.  

Numa outra perspectiva percebemos que: 

 

A gestão da escola cidadã requer a reconstrução do paradigma de gestão. Para 
além da cidadania positivista, radicado na especificidade do ato pedagógico, 
essencialmente dialético, dialógico, intersubjetivo, o que implica em agir na 
especificidade das organizações educacionais, colocando a construção da 
cidadania e a questão da autonomia, ambos como processos indissociáveis e 
pré-requisitos para o resgate da escola pública de qualidade (BORDIGNON & 
GRACINDO, 2001, p.163). 

 

Nessa direção, percebemos que esse novo modo de conceber a gestão da escola pública 

não visa diminuir a relevância dos gestores educacionais no processo, porquanto os mesmos são 

fundamentais no desempenho de suas práticas de forma competente tecnicamente e 

socialmente. Dentro do paradigma democrático-participativo, a liderança não é exercida apenas 

pela direção e coordenação, nem está ligada ao status de uma só pessoa, mas é uma qualidade 

desenvolvida por todas as pessoas através de práticas participativas e de ações de 

desenvolvimento pessoal e profissional. Como afirma Libâneo (2004), este estilo de gestão não 

descarta a direção. 

Esse também é o entendimento de Bordgnon e Gracindo (2001, p.165), que afirmam: 

 

Gestão democrática é um processo de coordenação das estratégias de ação 
para alcançar os objetivos definidos e requer liderança centrada na 
competência, legitimidade e credibilidade. A gestão da escola e do 
município, por sua natureza, é um processo de coordenação de iguais, não de 
subordinados.  

 



Ainda Libâneo (2004), contribuindo para o debate, assinala oito princípios fundamentais 

para a consolidação da gestão democrática. O primeiro deles se refere à autonomia das escolas 

e da comunidade educativa. A autonomia é entendida pelo autor como o fundamento da 

concepção democrático-participativa e significa autogovernar-se.  

Discutir gestão democrática da escola implica discutir o conceito de autonomia e, 

especificamente Bacelar (1997), analisa este vocábulo sob três aspectos: pedagógico, 

administrativo e financeiro. Por autonomia pedagógica entendemos que seja a elaboração do 

projeto político-pedagógico da escola, visto como uma construção conjunta de todos aqueles 

que fazem a escola pública e que estão comprometidos com a sua democratização. Ele se 

constitui muito mais do que um documento formal a ser cumprido pelas exigências das 

Secretarias de Educação Municipais ou Estaduais. O projeto político-pedagógico significa a 

possibilidade de resgatar a escola como um espaço público, como um espaço de debate, do 

diálogo, fundado na reflexão coletiva dos que fazem as escolas (VEIGA, 1996). 

Por autonomia administrativa, entendemos que seja um novo padrão de gestão que 

execute as funções rotineiras próprias da escola e aquelas que passarão a existir em decorrência 

do processo de autonomia.  

Por autonomia financeira entendemos que seja a capacidade de administrar os recursos 

destinados à escola de forma clara, responsável e competente. Daí a importância de uma das 

funções atribuídas aos Conselhos Escolares no âmbito das escolas públicas: exercer o controle 

social. 

Ainda quanto à autonomia da escola, autores como Bacelar (1997) analisam 

criticamente o que os discursos oficiais proclamam, pois a declarada autonomia 

administrativo–pedagógica e financeira da escola, na prática, têm se mostrado relativa, na 

medida em que a escola está atrelada a um projeto maior de definições relativas ao currículo e 



à avaliação, os quais estão em consonância com as acepções mais amplas que conduzem os 

Sistemas de Educação do País. 

Sobre a autonomia da escola, vale apenas ressaltar que esta não pode ser absoluta porque 

as escolas não são organismos isolados. As unidades educacionais fazem parte do Sistema 

Educacional e dependem das políticas públicas definidas para esse Sistema. Sendo assim, “o 

controle local e comunitário não pode prescindir das responsabilidades e da atuação dos órgãos 

centrais e intermediários do sistema escolar” (LIBÂNEO, 2004, p.142).  

Desta forma, a gestão da escola consiste na articulação do planejamento de atividades, 

de acordo com as características e realidades de cada escola, sem desconsiderar absolutamente 

as diretrizes mais gerais que orientam as políticas educacionais no Brasil. Esta é, também, a 

concepção de Melo (2001), que aponta o processo de autonomia como indicador da gestão 

democrática. No entanto, percebemos que existe um consenso, por parte dos autores 

referendados acima, quanto à idéia de que a autonomia não pode resultar na 

desresponsabilização do Estado na manutenção da educação. Uma vez que sabemos, por outro 

lado, que a atuação do governo central no sistema educacional, muitas vezes, ocorre mediante a 

definição de critérios de produtividade a serem garantidos pelo processo de avaliação, que aqui 

é tomado como controle da execução dos projetos pedagógicos das escolas e como critério para 

o seu financiamento. Oliveira (2001) afirma que este modelo de avaliação4 tem sido largamente 

utilizado como um instrumento de controle das políticas educacionais e dos processos de 

aprendizagem.  

Retomando a discussão sobre os princípios da gestão participativa, Libâneo (2004) 

aponta que o segundo princípio se refere ao exercício compartilhado da gestão da escola. 

 

Nesse princípio estão presentes a exigência da participação de professores, 
pais, alunos, funcionários e outros representantes da comunidade, bem como 
a forma de viabilização dessa participação: a interação comunicativa, a busca 

                                                 
4 Para aprofundamento ler Afonso (2000). 



do consenso em pautas básicas, o diálogo intersubjetivo (LIBÂNEO, 2004, 
p. 143). 

 

O terceiro princípio, envolvimento da comunidade no processo escolar, relaciona-se 

com o segundo, pois acentua a construção de vínculos entre a comunidade no entorno da 

escola com a comunidade educativa nos processos decisórios.  

 

A participação das comunidades escolares em processos decisórios dá 
respaldo a governos estaduais e municipais para encaminhar ao Poder 
Legislativo projetos de Lei que atendam melhor às necessidades educacionais 
da população (LIBÂNEO, 2004, p.144). 

 

O quarto princípio definido por esse autor, refere-se ao planejamento das tarefas que 

se materializa no projeto político-pedagógico das escolas e se constitui como um instrumento 

que reúne o interesse e o esforço coletivo dos seus membros.  

O quinto princípio se refere à formação continuada, destinada aos integrantes da 

comunidade escolar, para que os mesmos tenham condições de dirigir a escola e redirecionar 

com objetividade suas ações, visando à qualidade da educação ofertada.  

O sexto princípio da gestão democrático-participativa implica procedimentos de 

gestão baseados na coleta de dados e informações, democratização das informações aos 

Conselhos Escolares visando à agilização e a tomada de conhecimento das decisões e de sua 

execução.  

O sétimo princípio, avaliação compartilhada, refere-se à avaliação institucional por 

parte da direção, professores e comunidade.  

O oitavo princípio indica a construção de relações interpessoais baseadas no diálogo 

e no consenso, ou seja, num clima organizacional favorável para o processo democrático. 



Ao conjunto dos indicadores da gestão democrática, acima mencionados, Melo 

(2001) acrescenta a representatividade social dos Conselhos e Colegiados da escola para 

garantir a intervenção na formulação de políticas e assegurar um espaço para defesa das 

propostas que contribuam para melhoria da qualidade das escolas. 

O outro indicador que a autora aponta se refere à escolha de dirigentes escolares 

por processo de eleição, porém destaca que, isoladamente, as eleições para diretor não têm 

força suficiente para assegurar a democratização da gestão, mas também sem ela não 

podemos falar em um processo verdadeiramente democrático de gestão.  

 

A importância das eleições não se esgota em si, mas no conjunto de 
elementos que elas mobilizam, tematizam, questionam, trazendo à tona 
passagens do cotidiano da escola em um contexto importante para o seu 
dimensionamento (MELO, 2001, p.253). 

  

Os princípios elencados no texto fazem referência à gestão democrática que se tenta 

construir historicamente pelos movimentos sociais e que se respalda na construção de uma 

escola que prioriza a construção humana fundamentada em princípios solidários. O modelo 

não é fácil de ser implementado porque envolve dimensões políticas e sociais, porém, 

segundo os autores que discutem a necessidade de “re-significar” a gestão através da 

participação na esfera pública, isso pode ser uma garantia do acesso à escola pública de 

qualidade5. 

 

1.3 Participação da Sociedade Civil na Gestão Escolar 

  

Diante de todo um quadro histórico de subordinação e de práticas clientelistas 

engendradas na sociedade brasileira, a discussão da participação social se apresenta como um 
                                                 
5 A qualidade é entendida aqui como formação integral do ser humano numa perspectiva capaz de formar o 
homem, apoiado em princípios de solidariedade, justiça e cidadania (FERREIRA, C., 2001). 



mecanismo que poderá trazer inovações nas principais atividades da área social. Segundo 

Dowbor (1999), o instrumento-chave da participação é o planejamento, ou seja, ações 

coordenadas e submetidas previamente à sociedade. No entanto, a participação nas políticas 

públicas não é entendida, pelo autor, como uma panacéia capaz de resolver o caos que 

progressivamente se instala, mas é compreendida como uma estratégia complementar, capaz de 

fomentar outras transformações que possibilitarão ações voltadas para o interesse da população 

que, no campo da educação, pode se traduzir pela qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem. Neste sentido, Libâneo (2004, p. 104;105) apresenta consonância com as idéias 

de Dowbor (1999) quando faz a seguinte reflexão: 

 

A prática da participação nos processo de gestão, por si só, não esgota as 
ações necessárias para que seja assegurada a qualidade do ensino. Tanto 
quanto os vários elementos do processo organizacional, e como um dos 
elementos deste, a participação é um meio de alcançar melhor e mais 
democraticamente os objetivos da escola, que se centram na qualidade dos 
processos de ensino e aprendizagem (LIBÂNEO, 2004, p. 104; 105). 

 

Dowbor (1999) ainda ressalta que a participação não prescinde uma mudança da cultura 

administrativa da escola e do sistema. Por sua vez, Sastre (2003), além da cultura 

administrativa, própria dos técnicos e políticos, caracterizada pela formalidade e pela visão 

mecanicista das leis, identifica a existência de uma outra cultura convivendo na escola: a cultura 

acadêmico-profissional, marcada pelo individualismo. Considerar essas culturas, bem como 

uma mudança das mesmas, é o primeiro passo para entendermos por que o que está no plano 

ideal não se materializa no plano real.  

Também Freire (2003), sobre esse aspecto, ressalta que sem uma transformação das 

estruturas burocráticas e com ações descentralizadas, não é possível pensar em participação 

comunitária ou popular, uma vez que a “democracia demanda estruturas democratizantes e não 



estruturas inibidoras da presença participativa da sociedade civil no comando da res-pública” 

(FREIRE, 2003, p.75).  

Visto que o conceito de participação é polissêmico, concordamos com as idéias de Lima 

(2001), quando afirma que a participação não é um quadro de técnicas de gestão para promoção 

da eficácia e da qualidade, no sentido de uma estratégia neoconservadora para redução dos 

conflitos institucionais e como um conjunto de técnica pedagógica. A participação é a 

afirmação de interesses e vontades, um elemento de intervenção nas esferas de decisão política 

e organizacional, “fator quer de conflitos, quer de consensos negociados” (LIMA, 2001, p.71). 

Diante disso, nos parecem relevantes as análises de Lima (2001) as quais apontam, no 

plano de orientações, para a ação organizacional à existência de três tipos de participação: a 

participação consagrada, a participação decretada e a participação praticada. O autor 

denomina de participação consagrada o princípio aprovado politicamente no mais alto nível 

normativo, ou seja, o princípio da participação presente na Constituição de um país e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. 

Por sua vez, a participação decretada é o que o autor chama “de participação instituída e 

regulamentada formalmente” (LIMA, 2001 p.70). Tanto a participação consagrada como a 

participação decretada podem, “em graus variáveis, integrar pontos de vistas e reivindicações 

dos actores” (Idem, 2001, p. 72).  

De outra forma, a participação praticada é classificada, segundo o autor, de acordo com 

a seleção de quatro critérios: democraticidade, regulamentação, envolvimento e orientação.  

A democraticidade significa a superação de certas formas de governos, garantindo a 

expressão de diferentes interesses, destacando-se neste critério a forma de intervenção direta e 

indireta. A participação direta seria o processo de decisão realizado através do voto direto para 

escolha de representantes. A participação indireta seria uma forma de participação mediada, 



isto é, exercida por intermédio de representantes designados por diferentes formatos e com base 

em diferentes critérios.  

A regulamentação, um dos critérios da participação praticada, refere-se à existência de 

normas de participação. Ela é considerada uma base de legitimação importante para que os 

atores na escola possam reivindicar ou assumir determinadas formas de intervenção respaldadas 

em regras formais-legais. Com base nestas regras, o autor define três tipos de participação: 

formal, não–formal e informal. A participação formal é semelhante à participação decretada, 

porque está subordinada a um conjunto de regras estruturadas num documento que possui força 

legal. A participação não-formal é o tipo de participação baseada num conjunto de regras 

menos estruturadas, que admite desenvolvimentos ou adaptações não regidas formalmente. 

Outro tipo de participação é denominado de informal, que se caracteriza por não ser estruturada 

formalmente. Nesse tipo de participação os atores têm a possibilidade de elegerem objetivos 

não definidos convencionalmente e se orientarem, em certos casos, por oposição a certas regras 

estabelecidas, que são consideradas como desajustadas ou indesejáveis.  

No critério do envolvimento, encontramos o que o autor classifica como participação 

ativa, a qual é caracterizada por atitudes e comportamentos de elevado envolvimento na 

organização,6 de forma individual ou coletiva. Quanto à participação reservada, esta se situa 

entre a participação ativa e a participação passiva. Tal forma de participação não rejeita a 

possibilidade de intervir - o recurso a uma ação mais ativa -, se constituindo como uma forma 

de intervenção mais calculada, pois se caracteriza como uma participação que não se arrisca a 

comprometer o futuro.  

                                                 
6 Assumimos no texto o conceito de organização apresentado por Libâneo (2004, p. 100) quando afirma que a 
organização é uma “unidade social que reúne pessoas que interagem entre si e que opera por meio de estruturas e 
processos organizativos próprios, a fim de alcançar os objetivos da instituição”. 
 



Ainda no critério envolvimento encontramos a participação passiva, que traz marcas de 

comportamentos e atitudes desinteressadas, de alienação com certos encargos e, mesmo sem 

romper com a possibilidade de participação, mantém uma atitude de apatia. 

Quanto ao critério da orientação, Lima (2001) ressalta que os atores no interior das 

organizações tomam atitudes pautadas em determinados objetivos que se expressam no seu 

interior. É aceita a existência conjunta de diversos objetivos, que até mesmo podem não ser 

consensuais, assim como interpretações diferenciadas na organização. Segundo o critério da 

orientação, o autor define a participação convergente e a participação divergente. A 

participação convergente “é orientada no sentido de realizar os objetivos formais em vigor na 

organização, reconhecidos e tomados como referência normativa pelos atores participantes. (...) 

É um tipo de participação orientada para o consenso” (LIMA, 2001, p.19). Já participação 

divergente pode ser interpretada como oposição às orientações formalmente estabelecidas. Ela 

gera uma certa ruptura, é vista como indispensável à renovação e à modificação. O autor 

destaca inclusive que nos estudos da participação é freqüente encontrarmos a perspectiva oficial 

(convergente) na escola, bem como a perspectiva dos diferentes estratos sociais e 

organizacionais (divergente), uma vez que se trata de um fenômeno complexo e multifacetado. 

E por apresentar estas características, consideramos válido e indispensável analisar o significado 

dos comportamentos observados, os objetivos e as estratégias individuais e coletivas, o discurso 

(se é próprio do grupo investigado, se é um discurso tomado por empréstimo ou simplesmente é 

um discurso reproduzido). 

Dallari (1984) também traz dois conceitos de participação: formal e real. Este autor 

destaca que a participação do tipo formal cumpre o que determina a lei e, inclusive, ressalta que 

o princípio da participação é importante, mas só existindo na lei não é suficiente e não tem 

influência alguma no poder de decisão. No que se refere à participação real, o autor entende 

que é aquela que influi nas decisões, de algum modo, levando à consecução do bem comum.  



Por sua vez, Motta (2003) afirma que a participação é o veículo pelo qual se minimiza o 

caráter coercitivo da administração, fazendo referência a uma participação autêntica. Segundo 

este autor, existem quatro formas de participação. A primeira seria a participação conflitual, 

que está baseada no processo de negociação coletiva semelhante entre patrões e sindicatos, 

desenvolvida em oposição ao Taylorismo. A segunda seria, a participação que ele denomina 

funcional, ou seja, é aquela participação que se materializa na prática de reuniões de 

negociações para consultas ou informações. A terceira seria a participação administrativa, um 

modelo de participação que se organiza por representação, e a última, o autor denomina de co-

gestão, uma forma avançada de participação administrativa que implica democratização de 

decisões e / ou consultas com relação a determinados assuntos.  

Continuando a discussão sobre a participação, uma das condições sine qua non para a 

existência de uma gestão democrática, Demo (1996) afirma que não há participação suficiente e 

acabada, porque a participação que não se imagina como um processo de busca, num constante 

vir-a-ser, já se mostra incompleta e insuficiente.  

Segundo a análise de Demo (1993), a participação implica a autocrítica, no sentido de 

cada um refletir interiormente e reconhecer a tendência impositiva presente em nossas ações e a 

relevância em buscar a manutenção do diálogo aberto entre aqueles que compõem a instituição 

que se pretende administrar, dentro do paradigma democrático-participativo, haja vista que o 

processo educativo tem como alvo a formação da cidadania e apresenta como questões 

essenciais para sua efetivação: autonomia da escola pública e a participação de todos.  

Quando falamos de participação, é importante mencionarmos que ainda somos um 

País muito jovem na vivência da democracia. Vivemos um período democrático de 1946 até 

1964, totalizando 19 anos, e estamos vivendo cerca de 21 anos, referentes ao período de 1985 

até 2006. Diante deste fato, compreendemos os desafios que enfrentamos no exercício da 

democracia e a situação de “estadania”, a ser superada, isto é, a cultura de esperar pelo 



Estado, no lugar de procurar democratizá-lo pela via da participação. Entendemos que essa 

situação não é um dom natural; pelo contrário, é uma herança herdada, produto das elites 

políticas, que através de reformas deformadas, conduziram os movimentos de mudança de 

modo a fazer vigorar o novo no interior do velho, sufocando os movimentos populares e 

criando uma cultura expectadora e desacreditada com relação à participação social. 

 

Mas não se pense que a ‘estadania’ é um dom natural. Ela é também o 
produto de elites que impediram o acesso à cidadania de muitos que ficaram 
apelidados de bestializados. As reformas pelo alto, a tradição de conciliação 
das elites e a política do favor sufocaram movimentos de participação ou de 
contestação e fizeram do Estado mais um instrumento de troca política do 
que um aparato capaz de alargar as dimensões da cidadania (CURY, 2001, 
p.57). 

 

Diante disso, Cury (2001) esclarece que a participação nos órgãos colegiados visa, 

dentro da relação Estado e sociedade, contribuir para a inclusão das crianças, jovens e adultos 

em escolas que se caracterizam pela qualidade do ensino. Motta (2003), colaborando para esta 

análise, afirma que participar implica influência sobre o poder, o que exige um conhecimento 

e certas habilidades políticas.  

Nos próximos parágrafos, teceremos uma breve discussão sobre o conceito de habitus, 

elaborado por Pierre Bourdieu, com a intenção de problematizar as práticas participativas no 

âmbito das escolas. 

 

1.4 A Contribuição da Teoria de habitus na Discussão sobre a Participação 

 

 O conceito de habitus se origina na noção aristotélica de HEXIS, que significava um 

estado adquirido no processo de aprendizagem e firmemente estabelecido do caráter moral 



que orienta os sentimentos, sendo este conceito elaborado pelo filósofo Aristóteles na sua 

doutrina sobre a virtude.  

 Posteriormente este conceito foi utilizado por Tomás de Aquino, na Summa 

Theologiae, e adquiriu o sentido de capacidade para crescimento através da atividade ou 

disposição durável entre potência e ação propositada. O conceito também foi utilizado por 

Émile Durkheim para designar um estado interno e profundo que orienta as ações de forma 

duráveis (SETTON, 2002). 

 Todavia, é nos escritos de Pierre Bourdieu que se encontra uma renovação sociológica 

para o conceito de habitus, que surge da necessidade de compreender o modo como a 

sociedade está depositada nas pessoas sob a forma de capacidades e propensões estruturadas 

que as levam a pensarem, agirem e sentirem de uma determinada forma. Como afirma Setton 

(2002, p.62), o conceito de habitus sistematizado por Bourdieu “surge da necessidade 

empírica de apreender as relações de afinidade entre o comportamento dos agentes e as 

estruturas e condicionamentos sociais”. 

 Sendo assim, o conceito de habitus é compreendido como: 

 

(...) um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 
todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz 
de percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de 
tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de 
esquemas (BOURDIEU, 1983, p.65). 

 

 Nessa direção, o conceito de habitus foi formulado como uma noção mediadora que 

ajuda a romper com a dualidade entre indivíduo e sociedade, o que implica afirmar que o 

indivíduo pessoal e o subjetivo são sociais e coletivamente orquestrados.  

 O habitus funciona em cada momento como um conjunto de percepções, apropriações 

e ações experimentadas pelas pessoas e que são postos em prática mediante os estímulos da 



conjuntura de um campo. “A noção de campo representa para Bourdieu um espaço social de 

dominação e de conflitos. Cada campo tem uma certa autonomia e possui suas próprias regras 

de organização e de hierarquia social” (VASCONCELOS, 2002, p.09). 

O habitus não é natural, mas social, o que significa que ele pode variar em função do 

tempo, lugar e distribuição de poder. Neste sentido, o conceito de habitus quer recuperar a 

noção ativa dos sujeitos como agentes que reagem, adaptam-se e contribuem para a 

elaboração da história (SETTON, 2002). 

 Além de ser social, o habitus, em Bourdieu, é transferível no sentido de que ele é 

capaz de explicar determinados nexos no consumo das músicas, alimentação, moradia, mas 

também nas escolhas políticas entre indivíduos de uma mesma classe e que fundamenta os 

mais variados estilos de vida, julgamentos políticos, morais e estéticos, que permitem criar ou 

desenvolver estratégias de ação individuais ou coletivas (SETTON, 2002; VASCONCELOS, 

2002). 

 

Desde que a história do indivíduo nunca é mais do que uma certa 
especificação da história coletiva de seu grupo ou de sua classe podemos ver 
nos sistemas de disposição individuais variantes estruturais do habitus de 
grupos ou classes (...) O estilo pessoal, isto é, essa marca particular que 
carregam todos os produtos de um mesmo habitus, práticas ou obras, não é 
senão um desvio, ele próprio regulado e as vezes mesmo codificado, em 
relação ao estilo próprio a uma época ou a uma classe (BOURDIEU, 1983, 
p.80 - 81). 

 

Dessa forma, é possível falar que o habitus adquire um alcance universal, o que 

permite analisar a coerência das características mais diversas dos indivíduos dispostos às 

mesmas condições de existência (SETTON, 2002). Por isso, podemos mencionar que há um 

habitus masculino ou feminino, um habitus nacional, um habitus burguês, etc, que se refere 



ao princípio de sociação7. Um outro princípio que o habitus fornece é o princípio da 

individuação, isto é, mesmo que o sujeito esteja exposto ao mesmo habitus específico, 

traduzido num estilo próprio de vida de um grupo ou classe social, os sujeitos, por terem uma 

trajetória única no mundo, incorporam uma combinação incomparável de esquemas. “Assim, 

a perspectiva histórica, a interpenetração entre passado e presente (trajetória) e futuro (o 

devir) são dimensões constitutivas dos habitus individuais” (SETTON, 2002, p.66). 

É possível compreender que o habitus individual não é forjado por uma única estrutura 

social, mas pela interação de diversos ambientes sucessivamente encontrados na vida de uma 

pessoa. Assim, há a possibilidade de formularmos o surgimento de um outro sujeito social a 

partir de um habitus híbrido, incorporado não apenas como forma automática, mas como uma 

memória em ação e em construção. 

Considerando a interpretação de Setton (2002) sobre a noção de habitus formulada por 

Bourdieu, em seus escritos, podemos afirmar que os indivíduo podem construírem suas 

própria identidades mediante um conjunto de experiências que os levam a fazerem suas 

próprias escolhas sem se submeter cega e unicamente a uma memória incorporada e 

inconsciente; a um habitus como um sistema em construção, em constante mutação, como 

trajetória, mediação entre passado e presente, como história sendo feita, capaz de apreender a 

relação indivíduo e sociedade em processo de transformação. 

 Nessa concepção, o modo de ensinar se constitui como um modus operandi que supõe 

um conjunto de princípios cuja maneira de adquirir é na prática, observando o modo como 

esse habitus reage diante das situações. É um ensino transmitido de prática a prática, ou seja, 

que se dá “firmado no contato direto e duradouro entre aquele que ensina e aquele que 

aprende (faz como eu)” (BOURDIEU, 1989, p.22). Esse parece ser o sentido empregado por 

muitos autores, dentre eles Santos (2002), que afirma que se aprende a ser democrático 
                                                 
7 O princípio da sociação refere-se às categorias construídas vindas da sociedade como, por exemplo, as 
categorias de juízo e de ação que são partilhadas por todos aqueles que foram submetidos a condições e 
condicionamentos sociais similares (SETTON, 2002). 



vivenciando a democracia. Parafraseando o autor, podemos afirmar que se aprende a 

participar dos destinos da nação, participando cotidianamente e ativamente da vida escolar.  

 Nesse sentido, as análises de Bourdieu (1989) oferecem elementos para 

problematizarmos de forma mais consistente os elementos culturais e políticos que 

condicionam as ações dos Conselhos, e que, de certa forma, limitam a incorporação de 

práticas participativas dentro desta discussão de democracia participativa. 

 

1.5 O Conselho Escolar como Mecanismo de Participação na Gestão da Escola Pública 
 

 A origem dos Conselhos remonta no tempo, chegando até mesmo a se confundir com a 

história da política e da democracia. Na história, encontramos registros a respeito da 

institucionalização da vida gregária estabelecida por meio de mecanismos de deliberação 

coletiva. A própria Bíblia registra a existência do Conselho de Anciãos do povo hebreu há cerca 

de três milênios. Além do fato bíblico, registra-se que na constituição das cidades-Estados, entre 

os séculos IX e VII a. C., a solução para os conflitos existentes na vida grupal deveriam ser 

resolvidos comunitariamente, por meio de mecanismos públicos. Com o passar dos anos, os 

Conselhos de Anciãos das comunidades primitivas, que se baseavam no respeito e na sabedoria 

advindos da virtude, foram gradualmente sendo substituídos por Conselhos de “beneméritos” ou 

“notáveis”, adquirindo caráter tecnocrático. O critério para a escolha dos homens sábios, 

originado do respeito, da liderança na comunidade, foi desconsiderado, passando a vigorar o 

poder de influência intelectual, econômico ou militar (MEC, 2004a). 

 Entretanto, só na Comuna de Paris, em 1871, é que os Conselhos, como forma de 

organização representativa da força política na cidade-Estado, ganharam expressão. E, mesmo 

que a Comuna tenha durado apenas dois meses, ela se caracterizou como uma relevante 

experiência de autogestão de uma comunidade urbana (MEC, 2004a). 



 No século XX observamos novos formatos, identificados pelo ambiente de trabalho, 

como exemplo, os Conselhos de operários no interior das fábricas e os Conselhos de delegados 

de operários, que eram formados por trabalhadores de várias fábricas (Idem). 

 

Os Conselhos populares exerciam a democracia direta e/ou representativa 
como estratégia para resolver as tensões e conflitos resultantes dos diferentes 
interesses e, ao contrário dos Conselhos de notáveis das cortes, eram a voz das 
classes que constituíam as comunidades locais, seja nas cidades-Estados 
greco-romanas, nas comunas italianas e de Paris, ou na fábrica da era 
industrial (MEC, 2004a, p.15;16). 

  

 No tocante ao Brasil, observamos que o País se organizou baseado no signo e 

imaginário das cortes portuguesas, que entendiam o Estado durante o regime de monarquia 

como “objeto” do rei. Com o advento da República, a gestão da “coisa pública” permaneceu 

marcada por uma visão patrimonialista. Foi essa concepção de Estado como propriedade das 

autoridades e instituidora de uma burocracia fundamentada na submissão à vontade superior, 

que levou à adoção de Conselhos formados por notáveis. Dessa forma, no Brasil, os Conselhos 

valorizavam o saber erudito, uma vez que serviam aos governantes, enquanto que o saber 

popular era descartado na gestão pública (IDEM). 

 No entanto, na década de 1980, os movimentos populares passaram a reivindicar o 

direito de participar da construção do projeto de sociedade, concebendo o Estado como um 

patrimônio comum a todos os cidadãos. Essa reivindicação se inseriu no debate da Constituinte, 

que posteriormente institucionalizou os Conselhos gestores de políticas públicas no Brasil com 

a intenção de expressar a pluralidade da sociedade e de exercer uma ação mediadora entre 

governo e sociedade, quer sejam nas áreas da educação, saúde, cultura, trabalho, esportes, 

assistência social, etc. 

 Depois de tratarmos da origem dos Conselhos, nos propomos a apresentar as idéias de 

Cury (2001), que realiza um estudo sobre a origem etimológica desta palavra. Este autor afirma 



que este vocábulo provém do latim consilium, que, por sua vez, deriva do verbo 

consulo/consulere, significando tanto ouvir o outro quanto submeter algo à deliberação de 

alguém, após uma reflexão prudente e de bom senso. 

 Cury (2001) aponta que o próprio verbo consulere contém um princípio de publicidade, 

significando que os atos e decisões tomados em seu âmbito são do interesse geral, pois as 

resoluções têm um importante poder decisório sobre a vida social. E, por isso, ele o define como 

um órgão deliberativo no qual as questões precedidas de análises e debates com a sociedade 

civil são tomadas a partir do diálogo e do entendimento, em que todos são capazes de interferir 

no cenário político e fazer com que as suas demandas sejam inscritas nas agendas 

governamentais locais. 

 Além do papel deliberativo no âmbito das unidades educacionais, aos Conselhos 

Escolares são atribuídas as funções: consultivas, normativas, fiscalizadoras e mobilizadoras.  

A função consultiva, como o próprio nome sugere, tem um caráter de assessoramento 

e análise das questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e apresentação de 

sugestões para a sua melhoria.  

A função normativa é atribuída aos Conselhos quando são elaboradas as normas 

internas da escola sobre questões de sua competência.  

Por sua vez, a função fiscalizadora é atribuída aos Conselhos quando eles acompanham 

a execução das ações tomadas pelos gestores escolares, bem como as ações políticas 

municipais. 

 Quanto à função mobilizadora, os Conselhos a exercem quando promovem a 

participação dos sujeitos em diversas atividades, de tal forma que este órgão contribua para a 

efetivação da democracia participativa e para a qualidade social. 

 Para que isso ocorra, é essencial que os Conselhos sejam formados por pessoas que 

representem de fato a coletividade, ou seja, os conselheiros devem ser reconhecidos por aqueles 



que pretendem representar como atores sociais capazes para tal exercício e que os mesmos 

sejam escolhidos num processo democrático, em que cada membro da comunidade, interessado 

nos problemas educacionais locais, sinta-se representado por eles. A participação nos Conselhos 

é garantida a todos os que trabalham na escola: aos alunos, aos pais ou a todos aqueles que 

fazem parte dos movimentos organizados com capacidade para deliberar sobre aspectos 

administrativos, financeiros e pedagógicos. 

 Podemos verificar que a participação de forma direta está posta como um princípio no 

Art. I parágrafo único da Constituição de 1988, que descreve.  “Todo poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição”. 

  O princípio democrático é ratificado pela LDBN (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9.394/96), no artigo 14, quando estabelece a participação da comunidade 

escolar e extra-escolar em Conselhos Escolares ou equivalentes, buscando, com isso, um 

trabalho de construção coletiva entre todos os agentes da escola e da comunidade. Além de 

estar respaldada na Constituição e na LDBN (Lei 9.394/96), cabe lembrar ainda do Plano 

Nacional de Educação (PNE), resultado do debate entre duas propostas: a primeira, 

encaminhada pelos movimentos organizados, denominada, PNE da sociedade brasileira; e a 

segunda, PNE elaborado pelo executivo, denominada PNE de FHC, que mesmo incorporando 

os pontos defendidos pelo executivo, apresenta no texto, aprovado como Lei nº 10.172, de 09 

de janeiro de 2001, o objetivo de democratizar a gestão do ensino público, evidenciando 

novamente a participação no projeto político-pedagógico e a participação nos Conselhos ou 

equivalentes, e ainda a descentralização da gestão educacional, com o fortalecimento da 

autonomia da escola e a garantia de participação da sociedade nas políticas públicas. 

 Assim, respaldada legalmente, temos a possibilidade de ampliação e alargamento da 

participação da população no plano de toda a sociedade civil, não se restringindo à 



participação dos segmentos favorecidos da sociedade, mas o completo envolvimento de todo 

o grupo social na discussão política em nível local. 

 Werle (2003), analisando as implicações dos Conselhos Escolares para a gestão da 

escola básica, afirma que a sua composição é desafiadora, uma vez que se reúnem diversas 

pessoas para, em conjunto, discutirem os problemas das escolas e buscarem alternativas 

satisfatórias para todos que dela fazem parte.  

 

O Conselho Escolar é um grupo diferenciado em gênero, idade, saberes e 
possibilidades de contribuição (...) É um espaço aberto, mas não uma área 
destinada à exposição unilateral de pontos de vista (...) Configura-se como 
grupo que aprende, pois questiona, ouve, reflete, discute, é ouvido pela 
comunidade escolar e, nesta medida, cada Conselho é único. O Conselho 
Escolar é um campo de construção comunitária, porque nele é construído o 
nosso. Ele é um espaço de todos e, ao mesmo tempo, para todos, por 
constituir-se pelo voto e depois pela voz de representantes da comunidade 
escolar (WERLE, 2003, p.57; 58 e 59). 

  

 Essa definição da autora evidencia que os colegiados possuem sentidos muito 

peculiares, próprios das pessoas que o compõem. Isto significa dizer que não há um formato 

único e nem uma receita de como devem ser as ações dos Conselhos nas unidades educacionais. 

Pode-se, diante da necessidade organizacional, indicar formas de organização e atuação, mas 

definir todos os passos a serem seguidos não é garantia para se alcançar os resultados esperados, 

visto que não se constitui um Conselho Escolar exclusivamente por exigência da lei. 

 Nessa discussão sobre os Conselhos, Sacristán (1999) e Werle (2003) ressaltam a 

importância da participação dos pais do alunado na tomada de decisões que repercutem no 

desenvolvimento da gestão.  

 Compartilhando das mesmas idéias dos autores citados no parágrafo acima, Libâneo 

escreve: 

 



A exigência da participação dos pais na organização e gestão da escola 
corresponde à nova forma de relações entre escola, sociedade e trabalho, que 
repercutem na escola, nas práticas de descentralização, autonomia, co-
responsabilização (LIBÂNEO, 2004, p.114). 

  

 Dessa forma, os colegiados se inserem, no contexto educacional, dentro da necessidade 

de fortalecimento de duas formas de democracia (representativa e participativa). Essa junção 

de democracias, segundo Santos (2002), tem assumido duas formas: coexistência e a 

complementaridade. A coexistência se constituindo como a aceitação de uma forma vertical 

de poder, articulada com a democracia participativa em nível local. Já a segunda forma, 

denominada de complementaridade, implica uma articulação mais profunda entre democracia 

representativa e a democracia participativa, implicando uma decisão da sociedade política de 

ampliação dos espaços participativos para a participação dos segmentos excluídos. 

 Nesse sentido, podemos afirmar que, à medida que são delegadas responsabilidades 

aos Conselhos Escolares e atribuída aos seus membros a função de “pensar” a educação de 

forma compartilhada com a escola e a comunidade, torna-se possível garantir aos estudantes a 

igualdade de acesso e a permanência nas escolas, uma das chaves para capacitar os sujeitos 

para viverem a democracia. “Criar um ‘nós’ tão amplo, quanto possível, em torno das escolas 

e envolvê-las nas comunidades é um objetivo essencial para fazer da educação uma das 

alavancas da democracia” (SACRISTÁN,1999, p.226). 

Assim, aos Conselhos Escolares atribui-se a função de trilhar o caminho que vai da 

escola à comunidade e da comunidade à escola, num constante movimento que vise à 

qualidade do ensino. Porém, este movimento implica uma mudança de postura dos gestores e 

da própria escola, uma vez que pressupomos, para isto, a exigência de uma nova atitude com 

relação à pluralidade de concepções.  

Uma exigência posta aos conselheiros se refere à presença ética no exercício público. 

A este respeito, o artigo 37 da Constituição de 1988, apresenta cinco princípios que devem ser 



norteadores: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CURY 2001; 

WERLE 2003). 

Nesse sentido, os Conselhos Escolares têm se definido como órgãos colegiados 

desburocratizados, ou seja, existe uma clara intenção de que esse órgão seja canal de 

viabilização da democratização das relações na escola. Contudo, alerta Cury (2001) que se os 

mesmos forem implantados descompassados do princípio democrático, eles se perderão na 

tecnocracia e se desviarão do sentido primordial para qual foram definidos: “Estar a serviço 

das finalidades maiores da educação e cooperar com o zelo pela aprendizagem nas escolas 

brasileiras” (CURY, 2001, p.45).   

O modelo de participação nos órgãos colegiados que o autor acima citado nos 

apresenta, envolve uma análise minuciosa sobre o andamento da escola. Significa discutir, 

dialogar sobre o seu funcionamento, sua forma de atendimento, tomando como parâmetro de 

análise o que a escola estabeleceu no seu projeto pedagógico e no seu currículo para tentar, 

em conjunto, com os Conselhos Escolares, buscar o aprimoramento da qualidade do ensino. 

Depois da discussão das categorias teóricas do nosso trabalho, nos parágrafos 

seguintes, apresentaremos a metodologia empregada no tratamento dos dados coletados. 

 

1.6 Metodologia Utilizada na Pesquisa 

 

Tendo em vista, pois, a problematização teórico-histórica apresentada, com destaque 

para os conceitos de democracia, gestão democrática, participação, habitus e Conselhos 

Escolares, buscamos investigar a incorporação ou não incorporação de práticas participativas 

pelo Conselho no desenvolvimento da gestão escolar do município de Olinda. Para tanto, além 

da revisão bibliográfica, que nos permitiu problematizar as categorias teóricas, pesquisamos, 

também, em bibliografia pertinente, o cenário sócio-político brasileiro em que houve as 



modificações recentes na nossa política educacional. Pesquisamos ainda na literatura e em 

bancos de dados informações a respeito do município de Olinda. Tudo isso visando 

contextualizar o nosso objeto de investigação. 

Os procedimentos para a coleta de dados foram de três naturezas. A primeira se 

constituiu na seleção e análise de documentos, quais sejam: a legislação que criou os Conselhos 

Escolares nas escolas da rede municipal de Olinda (LEI 5.136/98); o documento base de 

orientação da política educacional municipal e as atas lavradas nas reuniões do Conselho da 

escola pesquisada, num total de 04 (quatro), sendo 02 (duas) referentes ao ano de 2004 e as 

demais referentes ao ano de 2005.  

A escolha da escola pesquisada (de agora em diante denominada de escola ”Z”) baseou-

se em três critérios. Primeiro ela possuía um Conselho Escolar eleito em 2004, portanto, um 

Conselho empossado e em funcionamento há um ano, o que poderia significar um acúmulo de 

experiência com esse tipo de gestão, assim como a existência de um certo volume de atas 

lavradas nas reuniões, segundo informações colhidas na Divisão de Gestão Democrática da 

SEDO. O Segundo, porque ela é uma escola bastante procurada pelos pais da comunidade por 

conta da sua boa estrutura física e pela sua boa localização, conforme nosso conhecimento de 

causa8. Terceiro, escolhemos a escola “Z” porque o seu CE foi um dos primeiros a organizar e a 

realizar a eleição para diretor o que indicou, inicialmente, um CE atuante na gestão escolar.  

A segunda foi a obtenção de dados primários, através da realização de entrevistas 

semi-estruturadas com um conjunto de atores, a saber: dois gestores da Secretaria de 

Educação, responsáveis pela definição da política local; oito membros (todos do sexo 

                                                 

8 De fato, a escola “Z” é vista, no âmbito da Secretaria, como uma escola que possui um Conselho funcionando 
ativamente. Isso ficou evidente quando constatamos, na Secretaria de Educação de Olinda, que a escola “Z” foi uma 
das primeiras a iniciar o processo de eleição para diretor que exige, como requisito fundamental, a presença do CE 
atuante. Vale lembrar também, que a pesquisa foi realizada individualmente, feita praticamente no espaço de um 
ano. Além do que, nossa intenção foi fazer um estudo de natureza qualitativa, um estudo de caso, como mais um 
conhecimento produzido sobre o tema que venha a se agregar aos já existentes.  
 



feminino) que compõem o Conselho Escolar (presidenta e vice-presidenta do Conselho, 

ambas professoras da escola e representantes deste segmento; a tesoureira e a secretária da 

escola, ambas representantes do segmento dos funcionários;  a diretora da escola, que é 

membro nato;  a vice-diretora, que tinha o papel de secretária do Conselho; uma representante 

dos pais e  uma representante dos alunos. Além dessas entrevistas, realizamos também outras 

com quatro pessoas participantes da comunidade escolar: um representante dos alunos, uma 

representante dos pais, uma representante dos funcionários e um  representante dos 

professores. A opção por  fazermos estas últimas entrevistas se deu para que pudéssemos ter 

um parâmetro comparativo entre as informações fornecidas pelo primeiro grupo (membros do  

Conselho) e por este segundo, estratégia para procurarmos obter algum tipo de 

validação/confronto das respostas. No total, foram realizadas 14 (quatorze) entrevistas semi-

estruturadas, que ocorreram no período agosto de 2005 a março de 2006. 

O terceiro procedimento se materializou em seções de observação do cotidiano da 

escola registradas em diário de campo. Cabe informar que pretendíamos, também, realizar 

observações de reuniões do Conselho Escolar como mais uma fonte de dados. Entretanto, 

durante o período da coleta (de agosto de 2005 a março de 2006) não conseguimos assistir a 

nenhuma reunião porque elas, simplesmente, não aconteceram no período acima relatado.  

No que se refere ao tratamento das entrevistas, é relevante informar que foram 

utilizadas duas formas. Primeiro, procuramos fazer a análise das mesmas por meio de alguns 

elementos da técnica de análise do discurso e, alguns elementos da análise de conteúdo. Como 

uma segunda forma, em alguns momentos, as entrevistas serviram de base para a 

reconstituição de alguns fatos e processos. 

A entrevista foi utilizada como um instrumento com a qual buscamos coletar, do 

discurso dos atores sociais, respostas aos problemas propostos nesta pesquisa. Analisamos tanto 

as concepções dos membros do colegiado como as concepções da comunidade escolar e 



gestores. A entrevista, como nos informa Minayo (1994), não foi utilizada 

despretensiosamente, pois teve como base propósitos definidos previamente. Inclusive, como 

nos informa Ochs citado por Fairclough (2001), a transcrição se constitui como uma teoria, 

que revela as percepções dos sujeitos e a ideologia que está imbricada nas práticas das 

instituições e das pessoas que delas participam. 

Quando procedemos à análise da Lei 5.136/98, lançamos mão de alguns elementos da 

análise do discurso, ou seja, o aspecto tridimensional: o discurso como texto, o discurso como 

prática discursiva e o discurso como prática social (FAIRCLOUGH, 2001).  

 Entender o discurso como texto denota analisar respectivamente o sentido. Sendo 

assim, a análise textual, segundo Fairclough (2001), pode envolver até mesmo a análise da 

construção do ethos, ou seja, o discurso pode contribuir para a construção do que 

variavelmente é referido como identidades sociais e posições de sujeito. Porém, nesta 

pesquisa, apenas sinalizamos a identidade social que se almejou construir através do discurso 

oficial presente na legislação municipal, porquanto, como afirma Fairclough (2001), o ethos 

ultrapassa a análise do discurso e se manifesta no corpo inteiro, isto é, no comportamento dos 

sujeitos, no efeito cumulativo de sua disposição corporal: “o modo como se sentam, sua 

expressão facial, seus movimentos, seus modos de responder fisicamente (...) que levam a 

construir uma versão particular do eu’” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 208; 209). Entretanto, isto 

não foi plenamente observado nesta pesquisa porque não tivemos a oportunidade de analisar o 

comportamento dos sujeitos em momentos de reuniões e na gestão da escola. 

 Na dimensão prática discursiva, analisamos a intertextualidade, isto é, em que medida 

a Lei 5.136/98 incorporou fragmentos das legislações anteriores. Além disso, verificamos a 

interdiscursividade, apontando alguns elementos presentes no texto que caracterizam o 

discurso, tais como: o tenor, o modo e o modo retórico.  

Na dimensão prática social verificamos os efeitos ideológicos e políticos do discurso.  



Assim, buscamos analisar as competências atribuídas aos conselheiros, expressas na Lei 

5.136/98, as concepções que os mesmos possuem sobre gestão democrática, sobre participação, 

sobre o papel do Conselho, sobre as dificuldades enfrentadas pelo Conselho na gestão da escola, 

e, ainda, analisamos as concepções que os conselheiros possuíam sobre a importância da gestão 

democrática, expressas em seus discursos. Buscamos também apreender as concepções da 

comunidade escolar sobre as questões mencionadas acima.  

No que se refere à análise das atas do Conselho, procuramos focalizá-las na perspectiva 

das deliberações, verificando as implicações da atuação ou não atuação no desenvolvimento da 

gestão da escola. 

Nas análises, como uma forma de não identificarmos as pessoas entrevistadas, 

utilizamos a sigla MCE - Membro do Conselho Escolar - quando nos referimos às pessoas que 

o compõem, e ECE - Entrevistado da Comunidade Escolar -, quando nos referimos aos 

representantes da comunidade escolar. 

Com esses procedimentos, esperamos que sejam atingidos os objetivos propostos na 

perspectiva da compreensão de como vem se processando a proposta de gestão democrática.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 02 – CONTEXTUALIZANDO O OBJETO DE PESQUISA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Para uma melhor compreensão das categorias teóricas, tratadas até agora, faz-se 

necessário que o leitor tenha uma visão ampliada e crítica da discussão sobre a 

redemocratização do País no final dos anos 1970, assim como o conhecimento das discussões 

sobre a reforma do Estado, da descentralização dos serviços públicos que, no contexto político 

brasileiro, sobretudo dos anos 1990, colocaram no centro do debate o princípio da 

democratização da gestão educacional como uma forma de garantia da eficácia e da eficiência 

do ensino público. O tratamento desses aspectos, juntamente com as informações a respeito 

do município estudado, da escola e do seu entorno, e ainda do próprio Conselho Escolar, alvo 

principal do presente estudo, fornece a contextualização do nosso objeto de pesquisa. 

 

2.1 Uma Breve Análise sobre o Período de Redemocratização do País 

 

 O processo de transição da ditadura para o regime democrático no País foi a mais longa 

que se conheceu, pois, ao se considerar como marco a instauração da ditadura em 1964, o 

anúncio da sua abertura em 1978 e as eleições presidenciais, que só ocorreram em 1988, temos 

aí um período de mais de dez anos entre a ditadura e o anúncio da abertura política, e mais 10 

anos do anúncio das eleições diretas presidenciais até a sua realização (CIAVATTA, 2002). 

 Oliveira (2002) aponta que dois fatores implicaram a queda da ditadura. Um deles foi a 

retirada da legitimidade conferida ao regime durante o milagre que conduziu ao crescimento 

econômico e o outro fator foi a reorganização e ação da sociedade civil pela derrubada do 

regime autoritário. 



 Sobre o período da redemocratização política do Brasil, Leher (2002) destaca que, a 

compreensão da democracia como um valor histórico levou muito dos novos movimentos 

sociais a recusarem a transição “por cima”9 e a empreenderem um processo de luta contra o 

colégio eleitoral, o que os levou a se posicionarem contrários aos acordos firmados. Em 

concordância com a afirmação de Leher (2002), Frigotto (2002, p.54) escreve: 

 

A sociedade brasileira paradoxalmente experimentou na década de 1980, um 
rico processo de luta pela redemocratização (...) cuja direção confrontava o 
ideário neoliberal já em franca experimentação na Inglaterra, EUA e Chile. 
(...) O novo sindicalismo, os movimentos sociais, a emergência de um partido 
popular de massa comprometido com as lutas históricas pela superação das 
relações sociais da cultura escravrocata, do latifúndio e da perversa 
distribuição de renda, que vêm mantendo o Brasil como uma das sociedade 
mais injustas e desiguais do mundo, logrou ganhos significativos na afirmação 
de direitos econômicos, sociais e subjetivos no texto da Constituição de 1988. 

 

 Benevides (2002), refletindo sobre o processo de redemocratização sob o ponto de vista 

jurídico-político, tece discussões sobre a Constituição Brasileira de 1988. Esta autora enfatiza 

que a Carta Magna avançou com relação às anteriores, quando em seus artigos se faz menção 

aos direitos humanos, aos direitos sociais e econômicos. Porém, ela ressalta que muitos artigos 

importantes foram colocados à margem ou deturpados: “A Constituição de 1988, denominada 

Constituição – Cidadã, tão jovem, já foi retalhada, com cerca de trinta intervenções cirúrgicas, 

sempre contra os interesses populares” (BENEVIDES, 2002, p.75). 

 Se na década de 1980 assistimos a um processo vigoroso em torno da vigência dos 

direitos sociais, culturais, políticos e econômicos, na década de 1990, com o governo de 

Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, configurou-se o que Frigotto (2002) e Oliveira 

(2002) denominam de ditadura do capital, ou seja, uma nova forma de ditadura que, no caso 

                                                 
9 Oliveira (2002) chama de transição “por cima”, a transição que ocorreu entre a derrubada da ditadura e a Nova 
República, uma vez que Tancredo Neves e José Sarney venceram as eleições. O primeiro fazia parte do PSD 
mineiro, portanto aceito pelos militares, e o segundo foi ex-líder da Arena durante o Regime Militar, mantendo 
assim, um velho acordo das elites e atendendo aos reclamos do movimento anterior. 
 



brasileiro, apresenta-se como uma ditadura de alianças e condicionamento ao capital 

internacional. Subordinação que resultou na tentativa de anulação das conquistas obtidas na 

década de 1980, pela sociedade civil organizada, à medida que foram implementados 

mecanismos de desregulação, descentralização, flexibilização e privatização das políticas 

públicas. 

 

A década de 90, todavia, reiterou uma espécie de Sísifo que nos assola 
historicamente. O que se configura agora é uma nova forma de ditadura sob as 
bases das reformas neoliberais. Trata-se da ditadura do mercado ou do capital 
das megacorporações. Em nosso caso, uma ditadura de alianças e 
subordinação com os centros hegemônicos do grande capital (FRIGOTTO, 
2002, p.54). 

 

 Diante das questões levantadas acima, autores mais críticos consideram válidas as 

críticas tecidas por Oliveira (2002), quando afirma que, de fato, nos governos de Fernando 

Collor e, sobretudo, no governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil vivenciou um simulacro 

de democracia e assistiu a tentativas de reformas educacionais subjugadas às leis do capital. 

 Nos próximos parágrafos nos propomos analisar o que representou a Reforma do Estado 

brasileiro, como também os impactos desses direcionamentos políticos para o setor educacional. 

 

2.2 Política Educacional, Descentralização e Poder Local. 

 

 A crise econômica e política dos anos 70, que levou ao declínio do modelo keynesiano 

do bem-estar social nos países de capitalismo avançado, particularmente nos Estados Unidos e 

na Inglaterra, deram margem ao fortalecimento da ideologia neoliberal, através dos governos 

de Ronald Regan e Margaret Thatcher. O chamado pensamento único ou ideologia neoliberal 

aparece no cenário dos países que vivenciaram a débâcle do socialismo real, como narrativa 

que prometia explicar ao mundo o colapso dos modelos de acumulação de capital do pós-



guerra. Neste contexto, as crises econômicas são explicadas, dentre outros argumentos, pelo 

modelo assumido pelas instituições políticas (a democracia de massas) e pelos problemas 

decorrentes da inviabilidade das políticas nacionais quanto à promoção do desenvolvimento 

econômico, o controle dos ciclos de crescimento e recessão, particularmente nos países que 

vivenciaram os chamados trinta anos gloriosos do pós-guerra (MORAES, 2002). 

Com o modelo keynesiano de bem-estar social posto em xeque, nos países centrais, os 

adeptos do pensamento neoliberal encontraram um momento propício para defenderem os 

seus postulados, propagando a necessidade de reformar o aparelho estatal e de construir novos 

padrões sociais.  

Dentro dessa lógica, ao Estado cabe tão somente a oferta da educação, a defesa e 

aplicações das leis. E, mesmo a educação estando sob sua responsabilidade, ela deixa de ser 

considerada um direito social e um bem público, tornando-se uma mercadoria que deveria se 

submeter às leis do mercado. Para isso, o neoliberalismo procura imprimir a sua marca e 

pontuar as ações para o setor, de tal forma que ele seja um veículo de reprodução da sua 

ideologia (AZEVEDO, 2001; MARRACH, 1996;). 

Menos Estado e mais mercado é o axioma defendido pelo neoliberalismo,10 que se 

baseia no princípio da liberdade individual advindo da teoria liberal clássica para justificar a 

supremacia do mercado. Como aponta Azevedo (2001, p.10), a noção de liberdade e 

individualismo justifica a concepção de mercado como: 

 

regulador e distribuidor da riqueza e da renda [...] Compreende-se que, na 
medida em que potencializa as habilidades e as competitividades individuais, 
possibilitando a busca ilimitada do ganho, o mercado produz, 
inexoravelmente, o bem-estar social. 

 

                                                 
10 Entendemos o neoliberalismo como uma ideologia que procura responder à crise do Estado nacional, 
ocasionada pelo processo de globalização e que enfatiza mais os direitos do consumidor do que as liberdades 
públicas e democráticas, além de contestar a participação do Estado no amparo aos direitos sociais (MARRACH, 
1996). 



Diante desse quadro, focalizando especificamente o caso brasileiro, em que o Estado 

do bem-estar social não foi implantado e, sobretudo, a partir do processo de redemocratização 

política na década de 1980, podemos afirmar que essa ideologia aparece na agenda política 

brasileira através da discussão sobre o papel do Estado na condução das políticas públicas, 

gerando um consenso em torno da necessidade de implementar uma ampla reforma, com o 

objetivo maior de enxugar a máquina administrativa e proporcionar mais eficiência aos 

serviços públicos (AZEVEDO, 2001).  

Consubstanciando essa lógica, Arretche (2002) afirma que os dois objetivos da 

reforma consistiam na universalização do acesso aos serviços e na descentralização da gestão 

pública, ou seja, a reforma visou, ao mesmo tempo, desfazer o modelo prévio assentado sobre 

o princípio contributivo e repassar aos municípios os encargos da gestão da prestação de 

serviços, enquanto o governo federal se responsabilizava pelo financiamento das políticas. 

Nesse sentido, a reforma que o Brasil vivenciou na década de 1990 apresentou 

semelhanças com o modelo de reforma britânico (thatcheriano). Assim, a reforma do Estado, 

apregoada como essencial à modernização das estruturas burocráticas e orientada 

principalmente pelo Banco Mundial, buscou adequar o País ao novo interesse do espaço 

internacional capitalista, impulsionando mudanças em vários setores da sociedade, à medida 

que levou o Estado a reduzir os gastos públicos com a proteção social destinada 

principalmente aos mais pobres e deixou de exercer de modo direto as funções da educação, 

saúde e assistência social, descentralizando-as para as esferas de poder local.11 

Assim, a descentralização se insere no conjunto dos princípios que orientaram a 

reforma do Estado brasileiro, que são: desburocratização, descentralização, transparência, 

accountability, ética, profissionalismo, competitividade e o enfoque no cidadão cliente.  

                                                 
11 Ver Ferreira, A. at al., (2001). 



Tratando especificamente de um dos pontos da reforma do Estado, a descentralização, 

evidenciamos que essa dimensão tem sido expressa como um canal de ampliação dos 

processos decisórios entre as hierarquias e as esferas governamentais, acenando como uma 

forma de fortalecimento do espaço local. 

Casassus (1995), analisando o processo de descentralização, aponta três fatores 

responsáveis pela ruptura com o centralismo.  

O primeiro fator foi o fundamento ideológico, que se refere à discussão sobre o papel 

que cabe ao Estado, prevalecendo a retórica neoliberal, a qual defende a minimização da sua 

competência estatal na implantação de políticas sociais.  

O segundo tem uma dimensão política e se originou na crise educacional quando foi 

identificado que os sistemas educativos, da forma como vinham sendo conduzidos, estavam 

esgotados, sendo necessária a substituição por outros, e essa substituição se concretizaria por 

meio de uma mudança na gestão dos mesmos.  

Outro fator, apontado ainda por este autor, tem relação com a visão de que a 

descentralização poderia levar os países latino-americanos ao progresso social.  

Dessa maneira, essa discussão implica observarmos os processos que se 

implementaram em vários municípios brasileiros e os diversos caminhos que foram tomados 

com a intenção de descentralizar as ações, pois Andrade (1998) ressalta que há processos 

diferenciados denominados de descentralização e desconcentração, que em sua essência são 

antagônicos, mas que têm sido tomados como sinônimos.  

A autora afirma que o processo de desconcentração consiste apenas na transferência de 

responsabilidade para o âmbito municipal, sem que isso implique a delegação da autonomia e 

poder de atuação. Por sua vez, a descentralização, implica uma nova relação entre Estado e 

sociedade civil, com atribuições aos municípios, de modo que eles tenham plena autonomia 

jurídica, funcional e financeira, antes reservadas ao poder central. 



Também Azevedo (2002), investigando o movimento de descentralização ocorrido, 

sobretudo no governo Fernando Henrique Cardoso, esclarece que a descentralização 

reivindicada pelos movimentos sociais, no período da redemocratização do País, é 

radicalmente re-significada, pois assistimos nesse período a uma forma de descentralização 

que pode ser categorizada como economicista-instrumental, isto é, uma descentralização 

pautada na otimização dos gastos públicos e que se assenta na dupla equação: mais 

descentralização, mais proximidade; mais proximidade, mais democracia e mais eficácia, 

sendo, portanto, denominadas de ações desconcentradoras, pois “o local é considerado como 

uma unidade administrativa a quem cabe colocar em ação políticas concebidas no nível do 

poder central” (AZEVEDO, 2002, p.55).  

Por seu turno, concordamos com o conceito trazido pela autora, a qual aponta que, na 

vivência da descentralização democrático-participativa, os sujeitos, no espaço local, têm a 

possibilidade de participarem da elaboração e das deliberações políticas, e não simplesmente a 

incumbência de executarem as decisões tomadas no âmbito federal. Assim, dentro desta 

perspectiva, o local é entendido para além de um espaço onde as políticas são executadas, pois 

aqui ele se apresenta com uma nova significação: apagar a separação entre Estado e 

sociedade, tendo por base o princípio da igualdade entre todos os cidadãos. A forma de 

descentralização democrático-participativa pressupõe um deslocamento do eixo de poder, do 

governo central para a participação da sociedade nas decisões políticas. Esta é a essência da 

descentralização: um movimento que ocorre "de baixo para cima” e que enfatiza o poder 

local.  

A concepção de poder local tratada por Azevedo (2002) dentro dessa última 

perspectiva se aproxima do entendimento de poder local proposto por Dowbor, (1999, p. 11; 

36) que descreve: 

 



O poder local está no centro do conjunto de transformações que envolvem a 
descentralização, a desburocratização e a participação. [...] O município 
permite uma democratização das decisões na medida em que o cidadão pode 
intervir com muito mais clareza e facilidade em assuntos dos quais tem 
conhecimento direto, sem a mediação de grandes estruturas políticas. 

  

 Ferreira, A., (2001), analisando o contexto em que se estabelece a discussão sobre o 

local, concorda com o pensamento do autor referendado acima e aponta que, na literatura, 

esse processo é uma tendência que acena em momentos conjunturais de consolidação 

democrática em que se associa o processo de descentralização à democratização política e 

social, favorecendo a ampliação do espaço público. Contudo, a autora, embora analisando 

positivamente o fortalecimento do poder local, alerta que no âmbito das cidades da região 

nordeste é possível: 

 

depararmo-nos também com uma situação em que a delegação de 
responsabilidades dos serviços educacionais às instâncias locais de poder, 
independente das intenções e dos projetos políticos definidos pelos grupos 
de poder local, tem que lidar com parâmetros conservadores que 
historicamente vêm marcando as ações neste nível na região, destacando-se 
as práticas clientelistas, a política do favor, entre outras (FERREIRA, A. 
2001, p.15).  

 

No que se refere, especificamente, ao setor educacional, a política de 

descentralização administrativa, se dá com a transferência de competências para as 

instâncias municipais, mediante a garantia da oferta com prioridade para o Ensino 

Fundamental, além do oferecimento da Educação Infantil, como demonstra o Artigo 11, 

inciso V da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN 9.394/96). 

 

Art. 11 Os municípios incumbir-se-ão de: 
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 
sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da 
União e dos Estados; 
II – exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III– baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 



IV – autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema 
de ensino; 
V – oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o Ensino Fundamental, permitida a atuação em outros níveis de 
ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de 
sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos 
vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do 
ensino.  

 

O princípio que consta na redação da LDBN 9.394/96 é a ratificação do que está 

expresso no Artigo 211 da Constituição Federal de 1988, na qual vemos também a medida de 

fortalecimento do poder local e atribuição aos municípios, que têm sido responsáveis pela 

matrícula na Educação Infantil, além de estarem assumindo a responsabilidade com a oferta 

do Ensino Fundamental. É importante destacarmos que, aliado ao aumento das matrículas no 

Ensino Fundamental está a problemática da qualidade do ensino ministrado nas escolas, pois, 

embora o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério (FUNDEF) tenha contribuído para que os municípios pudessem garantir a 

oferta da educação, o que temos assistido é a precariedade de atendimento, uma vez que os 

municípios não ampliam a sua rede física e as instalações necessárias para atender 

adequadamente aos alunos, contribuindo desta forma para a má qualidade da educação.  

Da forma que esteve sendo implementada, a municipalização da educação, uma das 

externalidades da descentralização, pôde ser caracterizada como economicista-instrumental, 

uma vez que tem gerado o aumento ainda maior do poder central à medida que os currículos e 

as diretrizes são definidos neste nível de governo e quando observamos a redução dos gastos 

públicos com a educação (ALVES, 2002; AZEVEDO, 2002;). 

Porém, não podemos descartar que o processo de municipalização, dependendo das 

forças políticas e sociais presentes nos municípios, poderá ser re-significado e repercutir em 

resultados diferenciados em cada localidade, com avanços significativos na educação básica. 

Para tal afirmação, tomamos como pressuposto que as políticas públicas são frutos da ação 



humana. Assim sendo, desenvolvem-se mediante um sistema de representações sociais 

próprio dos fazedores de políticas, que, de acordo com suas representações sociais, tomam 

decisões apoiadas em uma definição da realidade inerente de grupos específicos que estão à 

frente dos diversos setores da sociedade e são capazes de imprimir determinados 

direcionamentos que poderão revelar marcas ambíguas e contraditórias que caracterizam as 

políticas públicas.  

Nesse sentido, entendemos que as diretrizes colocadas pelas instâncias centrais não 

são determinantes, pois, dependendo da definição social da realidade dos que estão à frente 

dos governos, podem surgir novos direcionamentos políticos, possibilitando inovações, 

conforme nos informa Jobert 1988 e 1989b citado por Azevedo (2001, p. 65). 

 

As políticas públicas são fruto da ação humana. Portanto, como qualquer 
ação humana, todo o seu processo desenvolve-se através de um sistema de 
representações sociais. (...) Desta perspectiva, os fazedores da política, ao 
tomarem decisões que conduzem à sua definição e formulação, estão se 
apoiando em algum tipo de definição social da realidade, peculiar a 
determinados grupos que atuam no setor concernente. 

 

Ainda quanto ao processo de municipalização, é importante percebermos que ele veio 

acompanhado por vários apelos à participação da comunidade escolar e extra-escolar na 

formação dos diversos Conselhos, além de medidas que propiciaram uma certa autonomia 

municipal e da escola, com a transferência de recursos provenientes do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) e do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) este último para ser gerido pelas Unidades 

Escolares. Contudo, ressaltamos que, apesar de existir toda uma discussão sobre a 

participação no contexto das reformas orientadas pela ideologia neoliberal, as quais prevêem a 

desresponsabilização do Estado com a oferta da educação, não podemos descartar que a 

possibilidade da participação popular no controle das políticas públicas pode minimizar a 



desarticulação social, através da criação de canais institucionais de participação social 

(FERREIRA, A., 2003). 

 Nesse sentido, observamos que o princípio da participação consta na mesma Lei 

9.394/96, que prescreve em seus Artigos 14 e 15 que o modelo de gerência do ensino público 

deve passar do tecno-burocrático para o modelo descentralizado-participativo, mediante a 

participação dos professores na elaboração dos projetos político-pedagógicos das escolas e da 

participação das comunidades nos Conselhos Escolares ou equivalentes.  

 

Art. 14 – Os sistemas definirão as normas de gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme 
os seguintes princípios: 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
político - pedagógico da escola; 
II – participação da comunidade escolar e local nos Conselhos Escolares ou 
equivalentes 
Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades Escolares públicas 
de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 
gerais de direito financeiro público”. 

 

Como evidenciamos, a gestão democrática da educação está presente na Lei de 

Diretrizes da Educação de 1996 e, segundo seus artigos 14 e 15, ela deve ser alcançada 

mediante a participação nos órgãos colegiados que possuem a incumbência de gerir a escola 

pública. Já os projetos político-pedagógicos se inserem no contexto de planejamento e 

intenções futuras com os quais os professores devem estar comprometidos, pois ao corpo-

docente, mas não só a ele, cabe “pensar” a organização da escola e delinear a sua identidade 

no contexto de determinações e contradições que permeiam a sociedade capitalista na qual a 

escola se insere (CARNEIRO, 1998). 

O princípio da gestão democrática também está presente no Plano Nacional de 

Educação elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2001, que preceitua que a 



eficácia e eficiência da gestão exigem: participação nos Conselhos Escolares no âmbito das 

unidades educacionais, como uma forma de ampliação dos espaços decisórios. 

 

Em coerência com esse diagnóstico, o Plano Nacional de Educação 
estabelece diretrizes e metas relativas à melhoria das escolas, quer no tocante 
aos espaços físicos, à infra-estrutura, aos instrumentos e materiais 
pedagógicos e de apoio, aos meios tecnológicos,etc., quer no que diz respeito 
à formulação das propostas pedagógicas, à participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e nos conselhos 
escolares, quer, ainda, quanto à formulação dos planos de carreira e de 
remuneração do magistério e do pessoal administrativo e de apoio (BRASIL, 
2001, p. 74) 

 

 No entanto, a gestão democrática não é feita exclusivamente por determinação legal ou 

em cumprimento aos Planos. É significativo que o princípio da gestão democrática esteja 

garantido na Lei que regulamenta a educação no País, porém o interesse em participar da gestão 

não é algo que surge apenas por uma determinação, mas é algo construído à medida que as 

pessoas percebem a relevância de suas ações no gerenciamento da escola.  

Nesse sentido, verificamos que a discussão sobre a gestão democrática da escola e do 

sistema, sobretudo na década de 90, esteve associada à tese da qualidade total que, baseada na 

busca por resultados, deixou evidente a competitividade como método, a busca do sucesso 

como regra individual, a noção de eficácia e eficiência importadas do modelo de gestão 

empresarial (MELO, 2001). 

 Com a intenção de tentar consolidar essa ideologia, a política de gestão educacional 

chega às escolas utilizando estratégias que prometem transformá-las num mundo de 

realizações onde todos compartilham responsabilidades e os mesmos sonhos. Todavia, 

há duas questões que se colocam ao analisarmos esse enfoque. Primeira, a escola é um 

espaço onde pode ocorrer conflito, pois lá convivem diversos entendimentos sobre uma 

mesma questão. Essa pluralidade de perfil não é negativa, pois enriquece o debate 

interno da escola e se constitui “em verdadeira riqueza na construção de consensos 



viáveis para implementação do seu projeto político-pedagógico.” (MELO, 2001, p. 246). 

A segunda questão decorre da primeira, há uma diferença considerável entre o que 

significa democratizar e compartilhar a gestão. No compartilhamento da gestão, não é 

preciso explicar: 

 

A situação precária em que se encontra a escola pública, nem tampouco 
identificar os responsáveis e os determinantes desse quadro. É bastante 
comprovar que a realidade é grave e precisa ser resolvida, estando a 
solução nas mãos da comunidade escolar, que na forma de gestão 
compartilhada, irá buscar os meios responsáveis para melhorar o 
desempenho e a imagem da escola (MELO, 2001, p.246).  

 

É importante destacarmos que, em decorrência da ambigüidade quanto ao termo 

democratizar e compartilhar a gestão surgem programas embebidos nessas idéias, tais 

como o Programa “Amigos da Escola”, que assumem as tarefas escolares com a idéia de 

salvar a escola pública. Associadas a esse indício de desresponsabilização estão as 

escolas denominadas de Unidades Executoras, as quais são consideradas entidades de 

direito privado, com personalidade jurídica própria capaz de gerir os recursos do FNDE 

e buscar outras fontes de recursos, até mesmo privados, para a melhoria da escola 

pública. 

 Nessa discussão, compreendemos que a estratégia traçada para o setor educação no 

Brasil teve como marco o documento originado na Conferência Mundial de Educação para 

todos, ocorrida na Tailândia, em 1990, e que teve o Brasil como signatário nos acordos 

firmados.  

Outro documento que procurou trazer uma nova concepção de educação foram os 

informes elaborados pela Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI da 

UNESCO. No documento estão estabelecidos os divulgados princípios: aprender a ser, 

aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros. 



O documento, ao mencionar os professores como estratégia de garantia desses princípios faz, 

inclusive, considerações sobre a administração da escola pública, responsabilizando-a pela 

eficácia escolar. A partir da definição da UNESCO, autores como Penin & Vieira (2002) 

defendem que a gestão possui responsabilidades com relação às atribuições definidas pela 

Comissão Internacional de Educação para o século XXI. E, além desses pilares definidos para a 

educação neste século, as autoras apontam os seguintes desafios a serem enfrentados pela 

gestão das escolas: 

 

Aprender a conhecer o mundo contemporâneo e relacioná-lo com as 
demandas de cada escola; aprender a planejar e fazer (construir, realizar) a 
escola que se quer; aprender a conviver com tantas e diferentes pessoas, 
definindo e partilhando com elas um projeto de escola; aprender a utilizar as 
próprias potencialidades de crescimento e de formação contínua (PENIN & 
VIEIRA, 2002, p.30). 

 

Em decorrência dos documentos mais gerais, o Brasil, na década de 90, oferece um 

importante registro para a compreensão do foco da escola com a publicação do Plano Decenal 

de Educação para Todos, que continha como uma de suas linhas estratégicas o 

desenvolvimento de um novo padrão de gestão para a escola e o sistema e a ampliação da 

autonomia associada à ausência do Estado (VIEIRA, 2001). 

Dessa forma, autores mais críticos afirmam que as políticas públicas traçadas para a 

gestão da educação nesse período, buscaram copiar o modelo de administração de empresas, 

resgatando as teorias administrativas como teorias políticas como salienta Oliveira (2001, p. 

98).  

 

Para os gestores da escola pública, contudo, a questão se apresentará como 
um problema econômico, de ordem administrativa. Em um contexto 
favorável à reforma dos serviços públicos e ao enxugamento da máquina 
burocrática, os argumentos em favor da racionalização administrativa 
levarão ao estudo de soluções para o problema, em que a contenção de 
gastos e a otimização dos recursos passam a ser o alvo principal. 



A adoção acrítica dessa ideologia procurou minimizar a luta política no interior da 

escola com a insistência no caráter neutro da técnica, incorporada as práticas de administração 

escolar, e a fomentação de um novo padrão de qualidade para o serviço público. 

Depois de apresentarmos um pouco do cenário político brasileiro, enfocando o 

processo de redemocratização do País, até as discussões a respeito da política educacional em 

que se ressaltou as medidas de reformulação do Estado, com enfoque para a gestão das 

escolas, tentaremos delinear/analisar o panorama histórico, geográfico e educacional de 

Olinda para, em seguida, nos determos na análise da escola “Z” e do seu Conselho Escolar. 

 

2.3 – Aspectos Históricos do Município de Olinda 

 

Na história oral12, relata-se que o nome Olinda foi dado por Duarte Coelho ao 

encontrar uma pequena aldeia denominada pelos índios de Marim. Conta-se que o fidalgo 

português, ao avistar a bela paisagem do alto de uma colina, tenha dito: “Ó linda situação para 

se construir uma vila”. Na história não se sabe ao certo o dia da fundação de Olinda, apenas 

que o povoado prosperou e que em 1537 já estava elevado à categoria de vila. Olinda, através 

do extrativismo do pau-brasil e através do desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, 

tornou-se um dos mais importantes centros comerciais da colônia, disputando até com a corte 

portuguesa em luxo e ostentação. Porém em 16 de fevereiro de 1630, Olinda foi invadida 

pelos holandeses que a incendiaram após retirarem os materiais nobres para a edificação de 

suas casas em Recife.  

A partir dessa data, Recife se tornou a sede da capitania, e Olinda, secundarizada, se 

reconstruiu lentamente não tendo mais a importância que teve nos anos anteriores. O 

mercantilismo presente no Recife e a racionalidade daquela nova relação, à luz dos séculos 
                                                 
12 Fonte: MENEZES, J. L. M., in Evolução Urbana e Territorial de Olinda: do Descobrimento aos Tempos 
Atuais - A Vila de Olinda - 1537-1630. 
 



XVI e XVII, venceram. Olinda passa a ter seu futuro traçado diante do crescimento da 

importância do Recife. 

No entanto, por ter Olinda se tornado um lugar de moradia para temporadas de 

veraneios e onde estava instalada, desde 1827, a Academia de Direito a cidade adquire uma 

certa importância em relação à cidade do Recife.  

As pessoas passam a adquirir imóveis, reformar e modernizar suas casas, tornando-se 

hábito morar na cidade. A partir de então, inicia-se uma transformação urbana. Com a água 

potável, levada às casas pela Companhia Santa Teresa, e a eletrificação, pôde-se perceber que 

a cidade adquire valor. Logo, o trem urbano foi substituído pelos bondes elétricos, no início 

do século XX, repercutindo assim no renascimento comercial e urbano da cidade de Olinda.  

Atualmente, no século XXI, Olinda é considerada uma das cidades mais importantes 

do estado de Pernambuco e do Brasil, pois, além do título de Patrimônio Histórico da 

Humanidade, esta cidade também foi intitulada como a primeira Capital Brasileira da Cultura.  

 

2.4 Aspectos Geográficos do Município de Olinda. 

 

A cidade de Olinda se situa na região Metropolitana do Recife, cerca de 0613 km da 

capital Pernambucana, e possui uma área territorial de 43.55 Km14. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo de 2000, estima-se que a população 

olindense seja de 367.902 habitantes. Destes, 172.251 são homens e 195.651 são mulheres. A 

maior parte da população está concentrada na área urbana 360.554 hab, que corresponde a 

98% da população, enquanto que na zona rural temos 7.348 habitantes, que correspondem a 

2,0%. Destaca-se entre a população residente a faixa etária de 10 a 19 anos de idade, com 

72.514 pessoas, que correspondem a 19,71% do total da população residente no município, 

                                                 
13 http://www.recifeguide.com/brasil/olinda/ 
14 Dado coletado no site do IBGE – www.ibge.gov.br 



indicando que é bastante significativa a presença de crianças e adolescentes na população 

olindense. 

Em 2005, especificamente até 01 de julho de 2005, a população do município de 

Olinda estava estimada em 384.510 habitantes, segundo dados do IBGE, significando um 

aumento de 16.608 habitantes, se compararmos com o total da população registrada pelo 

censo demográfico em 2000. Também se registra no Censo do IBGE de 2000 que o 

rendimento nominal médio das pessoas residentes na cidade de Olinda a partir da faixa etária 

de 10 anos ou mais de idade, é de R$ 558,29 (quinhentos e cinqüenta e oito reais e vinte e 

nove centavos), enquanto que o rendimento nominal médio das mulheres residentes em 

Olinda, nesta mesma faixa etária corresponde a R$ 438,26 (quatrocentos e trinta e oito reais e 

vinte e seis centavos), confirmando que as mulheres ainda continuam a receber proventos 

inferiores aos dos homens no desempenho das suas funções profissionais.  

Ainda quanto ao rendimento nominal médio, verifica-se que as pessoas sem 

escolarização ou com menos de um ano de estudo, na faixa etária de 10 anos ou mais de 

idade, recebem R$ 223,10 (duzentos e vinte três reais e dez centavos). Analisando-se o valor, 

percebe-se que o fator escolaridade tem uma incidência direta sobre o rendimento financeiro 

da população.  

Também verificamos, segundo os dados do Censo do IBGE/ 2000, que, em 

comparação com o município de Recife e a Região Metropolitana, Olinda apresenta a segunda 

maior renda por pessoa, R$ 257,41 (duzentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e um 

centavos), ficando apenas inferior ao município de Recife que tem uma Renda per capita de 

R$ 392,46 (trezentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos).  

 

 

 



2.5 Aspectos Educacionais do Município de Olinda 

 

Ao analisarmos as estatísticas educacionais do município de Olinda, constatamos que 

a maioria da população residente no município em questão (90,40%), na faixa etária de 10 

anos ou mais de idade, é de pessoas alfabetizadas (IBGE/2000). Já na faixa etária de 07 a 14 

anos, que corresponde ao Ensino Fundamental, obrigatório por Lei, observamos que o 

município de Olinda, em relação ao município do Recife e demais municípios da Região 

Metropolitana, apresenta o segundo menor índice de crianças analfabetas -10,39%. 

Quanto ao número de escolas públicas, verificamos, conforme dados do FNDE/2003, 

que, na rede municipal de Olinda, existiam 101 escolas. Destas, 29 ofereciam Educação 

Infantil, 39 ofertavam o Ensino Fundamental e 33 ofertavam a Educação de Jovens e Adultos 

- EJA.  

 

Quadro 01 
 

Olinda – Nº de escolas que oferecem a Educação Pré-Escolar, Ensino Fundamental 
e a Educação de Jovens e Adultos por localização e dependência administrativa – 

2003 
 Municipal  Estadual   

 Urbana  Rural  Total  Urbana  Rural  Total 
 Total 

 Pré-Escolar  29  -  29  -  -  - 29
 Fundamental 39  -  39 56  2  58  97

 EJA  33  -  33 28  1  29  62

 Total  101  -  101  84  3  87  188 
                   Fonte: www.fnde.gov.br 

 

O número de docentes em 2003 era de 1.027; destes, 178 lecionavam na Educação 

Infantil, 688 professores estavam lotados no Ensino Fundamental e 161 na Educação de 

Jovens e Adultos.  



Analisando o Quadro 02, observamos que o município tem ofertado o Ensino 

Fundamental, como aponta a LDBN 9.394/96. No entanto, mesmo sendo responsável por esta 

etapa da educação básica, verificamos que, em 2003, do total de alunos matriculados nesta 

etapa de ensino, 53.457 (37,79%) estavam na rede municipal, enquanto (62,21%) do total de 

estudantes estavam matriculados na rede pública estadual, como podemos verificar abaixo: 

 

Quadro 02 
 

Olinda – Matrículas na Pré-escola, Ensino Fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos por localização e dependência administrativa - 2003 

 Municipal  Estadual   
 Urbana  Rural  Total  Urbana  Rural  Total 

 Total 

 Pré-Escolar  4.245  -  4.245  -  -  -  4.245 
 Fundamental  20.202  -  20.202  32.201  1.054  33.255  53.457 
 EJA  4.483  -  4.483  4.146  78  4.224  8.707 
 Total  28.930  -  28.930  36.347  1.132  37.479  66.409  

 Fonte: www.fnde.gov.br 

 

Em relação a 2004, o FNDE contabilizou 121 escolas na rede municipal de ensino, 20 

escolas a mais do que no ano anterior. Destas, 39 ofereciam a Educação Pré-Escolar, 49 

ofereciam o Ensino Fundamental e 33 ofereciam a Educação de Jovens e Adultos.  

No quadro 03, podemos observar que todas as escolas da rede municipal de ensino 

estão localizadas na área urbana e que a rede municipal é mais ampla que a rede estadual, 

quando observamos o número total de escolas por dependência administrativa. Porém, se 

analisarmos o quantitativo de escolas que ofereciam o Ensino Fundamental em 2004, 

constatamos que a rede estadual possuía 09 escolas a mais do que a rede municipal na oferta 

desta etapa da Educação Básica.  

Também verificamos, ao analisarmos esse quadro, que apenas a rede municipal 

oferece escolas para atender às crianças na faixa etária de 04 a 06 anos, que corresponde à 

Educação Pré-escolar. Este pode ser um indicativo de que o município procura garantir o 



atendimento da população infantil e que a rede estadual, nesta localidade, está se ocupando 

das demais etapas da Educação Básica, como preceitua a LDBN 9.394/96 no seu artigo 10. 

 

Quadro 03 

 
 

 

 

 

                      

 
              Fonte: www.fnde.gov.br 

 

Verificamos, inclusive, que o número de docentes, em 2004 na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental, aumentou, respectivamente, para 180 na Educação Infantil, 713 no 

Ensino Fundamental, representando um aumento em relação ao ano de 2003 de 02 professores 

na Educação Pré-Escolar e 15 professores no Ensino Fundamental. Todavia, na modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos, ocorreu uma diminuição de treze professores, situação que 

pode estar relacionada a realocação de professores da Educação de Jovens e Adultos para o 

Ensino Fundamental em função do aumento da participação do município na oferta desta 

etapa de ensino ou pela implantação do Programa Brasil Alfabetizado, que destina professores 

não efetivos para atuarem na alfabetização de jovens e adultos. 

Ainda no tocante as matrículas, confrontando o quadro 04 - que se refere à matrícula 

por localização, segundo dependência administrativa, em 2004 - com o quadro 02, o qual se 

refere às matrículas em 2003 -, constatamos uma diminuição de alunos inscritos na Educação 

Pré-escolar, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no Ensino Fundamental na rede 

pública municipal, como se pode analisar no quadro abaixo em comparação ao quadro 02. 

Olinda – Nº de escolas que oferecem a Educação Pré-Escolar, Ensino Fundamental 
e a Educação de Jovens e Adultos por localização e dependência administrativa - 

2004 
 Municipal  Estadual   

 Urbana  Rural  Total  Urbana  Rural  Total 
 Total 

 Pré-Escolar  39  -  39  -  -  -  39
 Fundamental  49  -  49  57  1  58  107
 EJA  33  -  33  31  1  32  65

 Total  121  -  121  88  2  90  211 



Quadro 04 

 

                   

 

 

 

 

 
   Fonte: www.fnde.gov.br 

 

As matrículas no Ensino Fundamental, referentes ao ano de 2004 na rede pública 

municipal, apresenta uma diminuição correspondente a 605 alunos (3,0%), em relação ao ano 

de 2003. Na Educação Infantil esse índice foi menor - 55 alunos, (1,29%) - e na Educação de 

Jovens e Adultos esse índice foi de 14,2%, que corresponde a 637 alunos.  

Apreendemos também que, do total de alunos matriculados no Ensino Fundamental, 

em 2004, 50.328, que correspondem a 61,06%, estavam inscritos nas escolas estaduais, 

enquanto que 38,94% estavam matriculados nas escolas públicas municipais. 

Ainda com relação a esse aspecto, apresentaremos abaixo o quadro 05, o qual 

demonstra que a matrícula, em 2005, na rede municipal de Olinda, no que se refere ao Ensino 

Fundamental, em comparação com as matrículas da rede estadual, ainda continuava menor, 

pois, do total de alunos matriculados, 49.174 alunos (57,84%) estavam matriculados na rede 

estadual, enquanto que 42,16% estavam matriculados na rede municipal.   

 

 

 

 

 

Olinda – Matrículas na Pré-escola, Ensino Fundamental e Educação de Jovens 
e Adultos por localização e dependência administrativa – 2004 

 Municipal  Estadual   
 Urbana  Rural  Total  Urbana  Rural  Total 

 Total 

 Pré-Escolar  4.190  -  4.190  -  -  -  4.190 
 Fundamental  19.597  -  19.597  30.157  574  30.731  50.328 
 EJA  3.846  -  3.846  5.424  27  5.451  9.297 
 Total  27.633  -  27.633  35.581  601  36.182  63.815  



           Quadro 05 

 

 

 

 

 
  

 Fonte: www.inep.gov.br 

 

É relevante apontarmos que, ao examinarmos o número de alunos matriculados no 

Ensino Fundamental das redes municipal e estadual, percebemos uma diminuição do total de 

matrículas no período de 2003 a 2005, conforme verificamos no quadro síntese abaixo. 

Postulamos que a tendência da diminuição da população brasileira na faixa etária de 07-14 

anos pode ser um fator que está ocasionando a diminuição das matrículas no Ensino 

Fundamental, como já apontam as estatísticas educacionais do País.  

No entanto, apesar dessa diminuição, quando analisamos o percentual de alunos 

atendidos no Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, no período de 2003 a 2005, 

percebemos que está ocorrendo um aumento da participação desta rede, pois constatamos os 

seguintes percentuais no ano de 2003: 37,79% de alunos matriculados na rede municipal, de 

um total de 53.457 alunos matriculados nas duas redes públicas. Em 2004, os vinculados à 

rede municipal representavam 38,94%, de um total de 50.328 matriculados nas duas redes. No 

ano de 2005, o percentual foi de 42,16% de alunos na rede municipal, de um total de 49.174 

matriculados nas duas redes.   

 

 

 

Olinda – Matrículas na Pré-escola, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 
Adultos por dependência administrativa - 2005 

 Municipal  Estadual   
 Urbana  Rural  Total  Urbana  Rural  Total 

 Total 

 Pré-Escolar - - 4.088 - - - 4.088 
 Fundamental - - 20.729 - - 28.445 49.174 
 EJA - - 4.432 - - 5.938 10.370 
 Total - - 29.249 - - 34.383 63.636  



Participação das Redes Municipal e Estadual no 
Ensino Fundamental do município de  Olinda.
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Quadro 06 

             

 

 

    

     

 

     Fonte: www.fnde.gov.br/ www.inep.gov.br. 

 

Para que possamos perceber a evolução da participação do município no atendimento 

ao Ensino Fundamental, apresentaremos um gráfico que demonstra o percentual de alunos 

atendidos de 2003 a 2005. 

 

Gráfico 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de apresentarmos os aspectos histórico-geográficos e o panorama da oferta da 

educação em Olinda, nos parágrafos seguintes contextualizaremos o bairro onde se situa a 

escola alvo do estudo, caracterizaremos a escola “Z” e teceremos algumas considerações 

sobre o seu Conselho Escolar. 

 

Olinda – total de alunos matrículados no Ensino Fundamental na rede 
estadual e municipal. 

 2003 2004 2005 

Total de alunos matriculados na 
rede estadual e municipal 

53.457 50.328 49.174 

Percentual de alunos matriculados 
na rede municipal 

37,79% 38,94% 42,16% 



2.6 – Contextualização e Caracterização da Escola Municipal “Z” 

 

A escola “Z” fica localizada no centro do bairro de Peixinhos que, segundo o Censo 

Demográfico de 2000, é o segundo maior bairro de Olinda, com uma área de 47,5 hectares. 

Entretanto, por se localizar entre o município de Recife e Olinda, o bairro de Peixinhos consta 

também como integrante da 2ª Região Político-Administrativa do Recife (RPA-2), ao Norte 

da cidade, que é formada por um total de 18 bairros. Conforme dados do Censo do IBGE de 

2000, a população do bairro de Peixinhos estava estimada em 4.213 habitantes, 88,75 hab./há, 

e possuía uma renda média mensal de R$ 243,02 (duzentos e quarenta e três reais e dois 

centavos) a terceira mais baixa da cidade, o que caracteriza esse bairro como um dos mais 

pobres, se o considerarmos como dependência administrativa do Recife. 

O bairro de Peixinhos possui como atrativo principal o comércio bastante 

diferenciado, representado tanto pelas lojas que se localizam na principal via de acesso ao 

bairro como pela Feira de Peixinhos. Por causa da ocupação desordenada do espaço físico, 

esse bairro apresenta problemas estruturais, como a maioria dos bairros periféricos urbanos, 

tais como: falta de pavimentação das ruas, falta de espaço público para o lazer, além das 

inundações que são freqüentes nos períodos de chuvas e da violência presente no bairro. No 

entanto, mesmo constando como um bairro pobre e com um considerável índice de violência, 

o bairro de Peixinhos é conhecido pela presença de grupos culturais15, os quais procuram 

através das manifestações artísticas (música, dança e percussão) oferecer às crianças e 

adolescentes uma oportunidade de construírem seus projetos de vidas. 

                                                 
15 No bairro de Peixinhos encontramos movimentos tais como o Movimento Cultural Boca de Lixo – MCBL -, o 
Maracambuco e o balê Majê Molê, além de várias bandas que utilizam o rock e mangue beat, idealizado por 
Chico Science, como instrumento de contestação social. “Em Peixinhos, as manifestações culturais são 
influenciadas pela mídia local, pelos movimentos sociais e pelo folclore. Todos esses aspectos estão interligados, 
formando manifestações contextualizadas e engajadas com a realidade social da comunidade” (AZEVEDO, M.P. 
Cultura suburbana de Peixinhos: entre o popular e o pós-moderno. Net, Recife. 2004. Disponível em <http:// 
www.moisesneto.com.br/peixinhos.pdf.htm> Acesso em: 15 de abril de 2005. 



É nesse contexto que se localiza a escola “Z”, que oferta o Ensino Fundamental (1ª a 

8ª série), o Ensino Fundamental em nove anos, a Educação Pré-Escolar e a Educação de 

Jovens e Adultos presencial com avaliação no processo. A escola funciona em três turnos: 

pela manhã com a Educação Pré-Escolar e as primeiras séries do Ensino Fundamental; no 

horário da tarde funciona o Ensino Fundamental II e no horário noturno funciona o Programa 

Brasil Alfabetizado e o Ensino Fundamental II (5ª a 8ª) para os alunos jovens e adultos. 

 

- Estrutura física da escola 

 

A escola “Z” possui 14 salas de aulas permanentes e 03 salas de aulas provisórias, isto 

é, salas adaptadas temporariamente para a atividade de ensino-aprendizagem, todas em bom 

estado de conservação, com ventiladores e iluminação.Possui 01 biblioteca em funcionamento 

(em nossas visitas à escola constatamos que as crianças realizavam pesquisas e trabalhos 

escolares). No entanto, segundo um membro da comunidade escolar, a biblioteca precisa 

passar por melhorias para oferecer condições para que os usuários possam realizar pesquisas 

como podemos observar no trecho da entrevista abaixo: 

 

A biblioteca é meio um depósito de livro. Na biblioteca tem uma pessoa que 
toma conta. É uma pessoa muito boa, muito gente fina, mas assim... Eu acho 
que não está mais naquele pique, ela precisa se renovar. Eu acho assim.... já 
que se coloca muito estagiário para dar aula, deveria ter um estagiário do 
curso de biblioteconomia, certo?, para o ‘cara’ desenvolver um projeto, 
porque quando você está estudando, você está cheio de projeto. Eu acho que 
deveriam pensar nesse lado... Dinamizar (ECE 01/PROFESSOR). 

 

A escola “Z” possui também uma sala de professores ampla e arejada e 01 laboratório 

de informática com 10 microcomputadores, sem conexão com a Internet; porém, para o pleno 

funcionamento do núcleo, ainda está faltando um instrutor de informática, reivindicação 

presente no discurso dos entrevistados, como se exemplifica: 



Falta dinamizar o trabalho do Núcleo de Informática onde os alunos estão 
participando, porque eu vejo mais como uma diversão: eles vão brincar no 
computador. [...] 
Até porque não tem um instrutor... Tem que pagar alguém. A secretaria 
mandou o computador, mas a secretaria não mandou ninguém. Então, a 
gente vai utilizando como a gente pode (ECE 01/PROFESSOR). 

 

A escola possui, ainda, 01 quadra de esportes, 01 almoxarifado, 01 refeitório e 01 sala 

para tv/vídeo, todos bem conservados. Pela boa estrutura física e pela boa localização, a 

escola é bastante procurada pelos pais da comunidade para matricular seus filhos. Esse 

aspecto foi referendado pelos entrevistados, conforme se ilustra: 

 

Essa escola é uma escola muito procurada aqui na região. Então, eles não 
querem perder o espaço deles; não querem perder a vaga do filho. Temos a 
maior dificuldade de vagas aqui no bairro (MCE 02/ VICE-DIRETORA). 

 

Nessa direção, foi possível apreender que há um bom nível de satisfação com a escola 

nos discursos: 

 

Eu não tenho o que falar dos professores e nesse ano os professores são 
ótimos, mas o que está faltando aqui... Que pena que é da Prefeitura e é só de 
quinta a oitava. O que falta é o Ensino Médio. Porque eu gosto da escola. O 
Ensino Médio era fundamental. Eu estou pensando quando terminar a oitava 
série. É uma pena sair daqui (MCE 07/ ALUNA). 

 

Eu já estudei aqui na colônia de férias e não achei o colégio ruim, não. 
Sempre achei bom. Aqui a gente entra assim... Vê o bebedouro, as salas 
todas organizadas, cada qual com a sua sala. Eu acho que não, aqui não 
precisa não. Eu acho ótimo porque para vista daqueles rachados, velhos, 
abertos por trás aqui, não, só entra os alunos... Tem o vigia (ECE 04/MÃE). 

  

Vale chamar a atenção para o fato de que, na percepção dos entrevistados, a “boa 

escola” é aquela que apresenta boas condições físicas, o que parece demonstrar a falta de 

preocupação com a qualidade do ensino. Também percebemos que nenhum dos entrevistados 



mencionou a gestão participativa como um elemento que pode fomentar a qualidade do ensino 

ofertado na unidade escolar. 

 

- Corpo docente e funcionários da escola 

 

O corpo docente da escola “Z”, conforme o censo escolar 2005, é composto por 41 

professores em exercício, assim distribuídos: 04 professores na pré-escola, 31 no Ensino 

Fundamental I e II e 06 na Educação de Jovens e Adultos. 

Quanto ao corpo docente da escola, verificamos que apenas uma professora, que atua 

na Educação Infantil, não possuía a habilitação mínima exigida por Lei para o exercício do 

magistério. Os demais professores possuíam o normal médio e/ou a Licenciatura específica 

nas respectivas áreas de ensino. 

Mesmo com a maior parte do corpo docente devidamente habilitado, há um grave 

problema na escola: a grande quantidade de professores temporários, com um contrato 

precário. Como sabemos, isso pode repercutir negativamente no trabalho educativo que é 

desenvolvido pela “Z”, pois, muitas vezes, esses professores não participam da formação 

continuada que é realizada pela rede municipal no mês de janeiro e julho, além de não 

participarem ativamente da gestão da escola por terem o conhecimento de que seus contratos 

são passageiros. 

Essa é a percepção das conselheiras entrevistadas, como mostram trechos dos seus 

discursos: 

 

Estamos com mais de 50% do nosso quadro de pessoal contratados. Efetivos 
temos pouquíssimos; então atrapalha. Geralmente o professor não tem uma 
especialização específica naquela área; o professor está um período, daqui a 
pouco vai embora. Não tem continuidade e começa uma capacitação, a 
trabalhar um projeto no final do ano, o professor vai embora e tem que 
começar tudo de novo (MCE 02/VICE-DIRETORA). 

 



Olha, a questão maior (pausa) é o sistema, porque acontece um rodízio muito 
grande de professores e isso complica muito, tanto para gente que é efetivo, 
como para os que vão chegando. Porque já aconteceu, aqui mesmo nessa 
escola, de turmas passarem três, quatro meses sem um professor, 
principalmente de Português, e isso ficam os horários vagos, porque está ali 
esperando e o aluno... O professor está na sala e os outros ficam circulando, 
porque não tem como prender os adolescentes em sala de aula sem ninguém 
em dois horários, por exemplo. Em duas aulas fica muito complicado isso aí. 
Eles ficam desestimulados; às vezes eles vêm à escola e só tem uma aula ou 
duas, porque estão faltando professores. O problema não é da escola, é do 
sistema: vem o contratado; quando ele está empolgado, termina... Há 
rescisão do contrato dele. Se (...) tivesse um corpo docente assim mais 
definido eu acho que ajudaria bastante, porque desestimula o aluno, 
desestimula a gente (MCE 03/ PRESIDENTA).  

 

Ressaltamos que a solução desse problema é relevante, porquanto acreditamos que, 

quando as escolas passam a ter um corpo de professores efetivos, eles podem iniciar projetos, 

acompanhar a sua execução e avaliar o seu impacto para a aprendizagem dos alunos gerando, 

dessa forma, uma continuidade do processo de ensino e aprendizagem.  

Além disso, a presença dos professores efetivos tem também grande importância no 

tocante à atuação dos Conselhos Escolares e no desenvolvimento da gestão das escolas. A 

representação desse segmento, com o concurso público, tem a possibilidade de ser garantida, 

pois os professores poderão cumprir os seus mandatos e dar continuidade aos seus trabalhos 

junto à gestão das escolas, sem que sejam interrompidos por suspensão dos contratos. O que 

está posto aqui, é a possibilidade de igualdade de participação de todos os segmentos da 

escola no processo de negociação, acordo, discussão e tomada de decisões. 

É isto que se exemplifica nos discurso, exemplificados a seguir: 

 

Eu considero muito processual; para mim, os Conselhos estão sempre se 
organizando, porque tem seguimentos que são muito passageiros. Por 
exemplo, os professores, que uma grande maioria ainda é de professores 
contratados. Na maioria das escolas, quase a totalidade é de contratados, 
então esse segmento é muito vulnerável, porque são dois anos de contrato e 
está sempre havendo mudança. No caso dos professores, quando a gente 
realizar o segundo concurso, aí toda a rede será de efetivo, mas até lá, 
meados do ano, nós temos essa situação (GESTOR MUNICIPAL 01). 



A secretaria agora está fazendo um concurso, onde há dez anos que não se 
fazia concurso aqui em Olinda, certo? Quando Luciana assumiu, contratou 
520; agora está saindo o Edital para contratar mais 400. Essa questão de 
professor, se não zerar, eu acredito que vai ficar 90% resolvido (GESTOR 
MUNICIPAL 02). 

 

Outra dimensão importante que observamos no cotidiano da escola em estudo foi o 

fato de que, em cumprimento à Lei 5.136/98, são desenvolvidas atividades através de projetos 

com caráter interdisciplinar e com a participação de alguns membros do Conselho Escolar 

sobre os seguintes temas: doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, saúde sexual e 

reprodutiva, gravidez na adolescência, drogas e a reciclagem do lixo, etc. Dessas atividades 

participam os alunos do Ensino Fundamental, os alunos da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, os pais, a comunidade, os professores, algumas Conselheiras e os 

funcionários da escola. 

É importante mencionarmos que as condições físicas da escola “Z” (infra-estrutura), 

assim como o corpo docente habilitado para o exercício do magistério, só têm sentido se 

estiverem voltados para que a aprendizagem se realize com êxito. Considerando esta 

afirmativa, nos próximos parágrafos analisaremos o movimento e o rendimento escolar dos 

alunos da escola “Z”. Além disso, apontaremos o quantitativo de matrículas na Educação Pré-

Escolar, no Ensino Fundamental e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos relativos 

ao ano de 2005, de modo a fornecer ao leitor uma idéia da capacidade de atendimento da 

escola pesquisada. 

 

- Resultados do processo de ensino e aprendizagem 

 

Ao analisarmos o movimento e o rendimento escolar dos alunos no Ensino 

Fundamental encontramos os seguintes dados: A taxa de evasão na 4ª série do Ensino 

Fundamental diurno é pequena não ultrapassando 2%. Na terceira série, essa taxa é de 4,1% 



do total de alunos matriculados. Nas demais séries, essas taxas são mais preocupantes porque 

ultrapassam os 10% sendo, 5ª e 2ª séries (10,6%), 6ª série (14,7%), 7ª série (10,1%) e na 8ª 

série essa taxa é de (10,8%) do total de alunos matriculados. 

 

Quadro 07 
 

Escola “Z”: movimento e rendimento Escolar no Ensino Fundamental em 2004 
(diurno) 

    1a 
Série

 2a 
Série

 3a 
Série

 4a 
Série

 5a 
Série

 6a 
Série 

 7a 
Série 

 8a 
Série

Matrícula inicial 2004 - 63 71 104 167 93 87 73 
Admitidos 

após 31/03/ 2004 - 03 02 04 03 16 02 01 

Afastados por 
abandono após 

31/3/2004 
- 07 03 02 18 16 09 08 

Afastados por 
transferência após 

31/3/2004 
- 02 04 04 10 04 - 02 

Aprovados sem 
dependência - 44 52 91 96 77 75 63 

Aprovados com 
dependência - - - - 25 07 04 - 

Reprovados - 13 14 11 21 05 01 01 
 Fonte: Censo Escolar – 2005 

 

Já a taxa de aprovação com e sem dependência na 2ª série, 3ª série, 4ª série e 5ª série 

correspondem, respectivamente, a: (77,1%), (78,8%), (89,2%), e (85,2%), o que nos leva a 

afirmar que a taxa de reprovação ainda é alta, pois, nestas séries, correspondem 

respectivamente a (22,8%) na 2ª série, (21,2%) na 3ª série, (10,8%) na 4ª série e (14,8%) na 5ª 

série. Nas demais séries, as taxas de aprovação ultrapassam os 90%, correspondendo 

respectivamente a: (94,4%) na 6ª série, (98,7%) na 7ª série e (98,4%) na 8ª série, significando 

conseqüentemente que as taxas de reprovação são mais baixas: (5,6%) na 6ª série, (1,3%) na 

7ª série e (1,6%) na 8ª série. 



Escola "Z" - Taxa de alunos aprovados,
reprovados e evadidos no Ensino 

Fundamental no horário diurno em
2004
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Abaixo, apresentamos um gráfico que demonstra as taxas de aprovação, reprovação e 

evasão no Ensino Fundamental, no horário diurno da escola “Z”, com base no Censo Escolar 

de 2005. 

Gráfico 02 

 

 

 

 

 

 

Quanto à taxa de aprovação com ou sem dependência do horário noturno, demonstrada 

no quadro 08, verificamos que (83,8%) foram aprovados na 5ª série, (86,2%) foram aprovados 

na 6ª série, (82,8%) foram aprovados na 7ª série e (79,6%) foram aprovados na 8ª série. 

Porém, quando analisamos os índices de evasão contabilizados até 31/03/2004 constatamos 

que eles são preocupantes, pois (62%) se evadiram da escola na 5ª série, (65,5%) se evadiram 

na 6ª série, (68,4%) na 7ª série e (49%) na 8ª série. Incidência que se repete na maioria das 

escolas públicas estaduais e municipais, uma vez que a maior parte desses alunos são 

trabalhadores ou donas de casa, que freqüentam as aulas após suas jornadas de trabalho, não 

tem tempo para se dedicarem aos estudos e geralmente são marcados por uma baixa auto-

estima e por uma história de fracasso escolar. 

 



Quadro 08 

 
Escola “Z”: movimento e rendimento Escolar no Ensino Fundamental em 

2004 (noturno) 

    1a 
Série

 2a 
Série

 3a 
Série

 4a 
Série

 5a 
Série

 6a 
Série

 7a 
Série 

 8a 
Série 

Matrícula inicial 
2004 - - - - 98 84 94 100 

Admitidos 
após 31/03/ 2004 - - - - 02 - 01 - 

Afastados por 
abandono após 

31/3/2004 
- - - - 62 55 65 49 

Afastados por 
transferência após 

31/3/2004 
- - - - 01 - 01 02 

Aprovados sem 
dependência - - - - 29 24 24 39 

Aprovados com 
dependência - - - - 02 01 - - 

Reprovados - - - - 06 04 05 10 
             Fonte: Censo Escolar - 2005 

Com a intenção de proporcionar ao leitor uma visão ampliada do movimento e 

rendimento escolar no Ensino Fundamental da escola “Z”, apresentamos abaixo um gráfico 

com dados do Censo Escolar 2005, que demonstra a taxa de aprovação, reprovação e evasão 

no Ensino Fundamental no horário noturno no ano anterior. 

Gráfico 03 
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Outro aspecto analisado refere-se à implantação do Ensino Fundamental em nove 

anos. Um indicativo de que a rede municipal de ensino de Olinda iniciou a ampliação dessa 

etapa da Educação Básica, de oito para nove anos, anteriormente da Lei que regulamenta essa 

ampliação entrar em vigor.  

Ao analisarmos as taxas de evasão na organização escolar por ciclos constatamos que 

no primeiro ano houve um abandono de 21,64% do total de alunos matriculados e uma taxa de 

evasão de 18,03% no 2º ano. 

Com relação às matrículas efetuadas pela escola “Z” em 2005, verificamos um total de 

1.662 alunos, assim distribuídos: 

 

Quadro 09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisarmos o quadro, podemos afirmar que a escola “Z” atendeu a um número 

pouco representativo de crianças na faixa etária de quatro a seis anos, na Pré-escola, 3,80% do 

total das matrículas realizadas. No Ensino Fundamental, observamos que este quantitativo foi 

bem maior, 1.185 alunos, que corresponde a 71,30%, quando somamos o número de alunos 

matriculados no Ensino Fundamental I e II. Na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

esse quantitativo foi apenas de 24,90%.  

Escola “Z”: matrículas em 2005 

Nº de alunos matriculados na Educação Pré-escolar 63 

Nº de alunos matriculados no Ensino Fundamental I 589 

Nº de alunos matriculados no Ensino Fundamental II 596 

Nº de alunos matriculados na EJA 414 

TOTAL 1.662 



 A seguir, apresentaremos um gráfico no qual consta o percentual de matriculas 

efetivadas pela escola, objeto do estudo, na Educação Pré-escolar, no Ensino Fundamental e 

na Educação de Jovens e Adultos. 

 

Gráfico 04 

 

 

 

 

 

 

Importa ressaltar que não pudemos analisar o número de concluintes do Ensino 

Fundamental e nem o movimento e rendimento escolar em 2005, pois como o Censo Escolar 

é realizado no ano subseqüente, estes dados não se encontravam disponíveis no site do FNDE 

até o momento de finalização deste capítulo em julho de 2006.  

 

2.7 – O Conselho da Escola “Z”. 

 

O Conselho Escolar foi instituído em 30 de agosto de 2004 para um mandato de 02 

(dois) anos. Ele é composto por dezessete membros, que estão subdividos em: Diretoria, 

Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.  

A diretoria é composta apenas por professores. No Conselho Fiscal e no Conselho 

Deliberativo não há representação de todos os segmentos da escola, demonstrando que, na 

prática, a escola “Z” não vem cumprindo as orientações da política educacional municipal, a 

qual prevê a paridade como um princípio relevante para a composição do órgão colegiado.  

Escola "Z": matrículas em 2005

3,80%

71,30%

24,90%

Pré-Escolar

Ensino Fundamental
I e II

EJA



 I – Avaliação e reestruturação dos Conselhos Escolares em todas as 
Unidades de ensino do município, resguardando os princípios da paridade 
entre os seus segmentos, eleição democrática para escolha dos seus 
representantes e liberdade ampla dos eleitos para debates e solução dos 
problemas pertinentes ao estabelecimento de ensino (OLINDA, 2003).  

 

Por outro lado, não há representação do segmento da direção da escola na composição 

do Conselho Fiscal, na composição do Conselho Deliberativo ou na Presidência, o que se 

constitui, em certa medida, como um fator positivo, pois dá oportunidade para que os outros 

segmentos da escola assumam responsabilidades com o processo de gestão. 

É relevante destacar que o Conselho Escolar está inserido dentro de uma política maior 

de democratização da gestão que está sendo implantada no município de Olinda, e isto inclui 

as Comissões Setoriais de Educação e os Fóruns de Gestão Democrática. As Comissões 

Setoriais de Educação reúnem as escolas localizadas por Região Político-administrativa 

(RPA) com o objetivo de: 

 

Acompanhar e avaliar através dos Conselhos Escolares o processo de ensino 
e aprendizagem do seu setor; discutir com a Secretaria de Educação a 
organização de novas turmas e séries paras as escolas do município; 
acompanhar e avaliar a necessidade da realização de convênios entre a rede 
municipal e as diversas entidades dos bairros; participar com voz e voto do 
fórum de gestão, apresentando proposições para a política municipal de 
educação (OLINDA, 2004, p. 38). 

 

Quanto aos Fóruns, observamos que são instâncias que reúnem os órgãos colegiados 

juntamente com os demais Conselhos ligados à educação existentes no município, para 

discutir e aprimorar: 

 

A política educacional do município; capacitar os Conselhos para o 
enfrentamento das dificuldades do seu dia-a-dia; dirigir um amplo debate na 
rede a respeito das funções de diretor de escola para democratizar as suas 
funções e integrar os diversos Conselhos ligados à educação existentes no 
município (OLINDA, 2004, p. 37; OLINDA, 2003, p. 11). 



Além desses mecanismos, a Secretaria de Educação adotou outras ações com a 

intenção de implementar a política de democratização da gestão em Olinda, quais sejam: as 

Conferências Municipais de Educação, a eleição direta para diretores das escolas municipais, 

a implantação do Fórum de Diretores da Secretaria de Educação de Olinda (SEDO), assim 

como a descentralização administrativa da própria Secretaria de Educação. 

Para a melhor visualização do leitor, apresentaremos um organograma que demonstra 

o mecanismo de gestão democrática e o lugar de destaque que recebe os Conselhos Escolares 

dentro da política de gestão democrática que está se implementando no município. 

 

Figura 01 

Organograma da gestão em Olinda 

 

 

 

 

 

 

Essas diretrizes de política educacional em que se insere o Conselho Escolar em 

estudo, por seu turno, tem sua legitimidade apoiada nas bases jurídico-políticas que 

trataremos no capítulo seguinte. 

 

Secretaria de Educação 

Conferência Municipal 
de Educação 

Comissões Setoriais 

CONSELHOS ESCOLARES 

Poder Legislativo 

Conselho Municipal 
de Educação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 03 – OS CONSELHOS ESCOLARES NO CONTEXTO DA 

LEGISLAÇÃO E DA NOVA POLÍTICA EDUCACIONAL DE OLINDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
3.1 Análise da Base Normativa Legal 
 

De acordo com os analistas de políticas públicas, uma medida de política educacional, 

como é o caso da institucionalização dos Conselhos Escolares, sempre implica a promulgação 

de leis, regulamentos ou decretos que visem normatizar as mudanças pretendidas num 

determinado setor. Tratam-se das bases normativas legais que passam a orientar a ação das 

pessoas envolvidas, que se mostram como um importante instrumento para a compreensão das 

citadas mudanças.  

Vale lembrar, como destacam Muller e Surel (2002), que a análise dessas 

regulamentações deve buscar seus aspectos contraditórios ou mesmo divergentes, para que 

possamos identificar os alcances e limites das ações propostas. 

No caso do exame da Lei 5.136/98, que criou os Conselhos Escolares no município de 

Olinda, constatamos contradições na regulamentação por ela pretendida quanto à elaboração 

do Regimento Interno do Conselho. 

 

Art. 9º - As normas de organização e funcionamento do Conselho Escolar 
constarão em Regimento interno, que será elaborado pelos segmentos que 
integram o Conselho da Unidade Escolar e aprovado mediante decreto do 
Poder Executivo Municipal (LEI, 5136/98). 

 

No entanto, tal recomendação aparenta não vir sendo atendida, como se pode 

apreender no discurso dúbio do gestor municipal 01. Esta situação, como veremos no trecho 

da entrevista abaixo, é desconhecida por esse gestor que afirma que os Conselhos recebem 



acompanhamentos para a elaboração do Regimento e que essa discussão é uma das 

prioridades após a posse do Conselho, como se constata: 

 

E – É pauta nas reuniões das Comissões e dos Fóruns discutir o Regimento 
do Conselho?  
Gestor 01- Isso é quase que um desdobramento porque assim que o 
Conselho é constituído a orientação é que se discuta o Regimento. 
E – Existe um acompanhamento para verificar a elaboração dos Regimentos 
dos Conselhos? 
Gestor 01- Tem... Tem... (GESTOR MUNICIPAL 01). 

 

Essa dubiedade é reforçada no confronto com o discurso do gestor 02, que afirma: 

“Quando nós elaboramos, quando nós implantamos os Conselhos Escolares, uma das etapas é 

a construção do Regimento Interno do Conselho”, e da diretora, quando afirma o não 

cumprimento da Lei: 

 

A escola tem o seu projeto político–pedagógico, a escola tem o seu 
Regimento Escolar, mas não o Regimento do Conselho (MCE 
01/DIRETORA). 

 

De fato, na escola onde foi realizada a pesquisa de campo, o Regimento do Conselho 

Escolar não existe, ainda que os discursos tivessem como diretrizes reconhecer a importância 

desse documento, conforme exemplificamos: 

 

Acho que a primeira coisa é definir competências. A gente precisa ter muito 
claro isso. Não é porque a gente vive numa prefeitura onde tem como 
bandeira um governo popular e democrático, e que pela primeira vez 
entramos para a história de Olinda, porque a gente conseguiu realizar 
eleições diretas, e isso vem ainda mais comprovar o compromisso dessa 
administração como uma gestão verdadeiramente democrática. Mas acho 
que definir competência é uma dificuldade; determinar as atribuições. É 
importante que se estabeleça o Regimento do Conselho para que a gente 
saiba muito bem definir as tarefas para que cada um venha a somar (MCE 
01/DIRETORA). 

 



Nesse sentido, um membro do Conselho deixa transparecer que não está havendo um 

acompanhamento sistemático por parte da Secretaria de Educação/Diretoria de Gestão 

Democrática quanto à elaboração do Regimento Interno do Conselho, pois em dezembro de 

2005, a escola realizou as eleições diretas para diretor sem que fosse elaborado o Regimento 

Interno do colegiado aprovado pelo Poder Executivo Municipal, e isso não foi percebido pela 

Secretaria de Educação/Diretoria de Gestão Democrática. A diretora da escola até mesmo 

explicita que a falta do documento que sistematize as ações tem dificultado a participação das 

conselheiras na gestão, porquanto não há definição de competências e atribuição de papéis, o 

que tem sido um ponto nevrálgico na atuação do Conselho. 

Observamos também que o Conselho está aguardando orientações nas reuniões da 

Comissão Setorial de Educação para a preparação do documento, conforme podemos verificar 

no discurso da diretora: 

 

Eu acredito que sim. Eu acho que essas Capacitações Setoriais são 
justamente para isso... Para que a gente possa regimentar as ações. Fica mais 
fácil a gente definir competências (MCE 01/DIRETORA). 

 

Dessa forma, essa conselheira demonstra que a elaboração do Regimento Interno do 

Conselho Escolar é ainda uma expectativa e não um documento já elaborado e conhecido pela 

escola. Sobre este aspecto, é importante ressaltar que a Lei 5.136/98, no artigo 9º, prevê o 

documento como uma das primeiras ações após a posse do colegiado, porém, 

indiscutivelmente, a escola está à espera de uma orientação e apoio sistemáticos para que 

sejam definidas as competências do colegiado na gestão escolar.  

Feitas essas considerações iniciais, nos próximos parágrafos analisaremos os dados em 

função dos objetivos determinados em nossa pesquisa. Primeiro, analisaremos a Lei 5.136/98, 

que instituiu o Conselho Escolar em Olinda. Segundo analisaremos como ocorreu a 

implantação dos Conselhos Escolares.  



3.1.1 Análise da Lei 5.136/98 

 

No que se refere ao primeiro aspecto, examinamos a Lei que instituiu os Conselhos 

nas escolas da rede municipal, utilizando alguns elementos da técnica de análise de discurso 

proposta por Fairclough (2001). O documento foi analisado tridimensionalmente: o discurso 

como texto, como prática discursiva e como prática social. Na dimensão discurso como texto, 

tentamos caracterizar o Ethos16. Na dimensão prática discursiva, analisamos a 

interdiscursividade e a intertextualidade manifesta. Na dimensão prática social, analisamos os 

efeitos ideológicos e políticos do discurso. 

Na dimensão texto, verificamos que o documento procura normatizar a mudança de 

valores, apresentando elementos que identificam e/ou tentam construir a identidade social dos 

conselheiros escolares. Tentando-se mapear na Lei os elementos que caracterizam a 

identidade social desses sujeitos, verificamos que ela indica um colegiado composto por 

pessoas integrantes da escola e da comunidade local, as quais devem ser comprometidas 

socialmente pela avaliação e evolução do estabelecimento de ensino em seus aspectos 

administrativo, pedagógico e financeiro (CURY, 2001). 

 Como constatamos no artigo 4º, da Lei 5.136/98, percebemos que esse órgão é 

formado por representantes do segmento de pais, alunos maiores de 14 anos, professores, 

diretor, funcionários e representante das entidades comunitárias da área que circunda a escola. 

É, portanto, uma composição complexa, pois no colegiado se reúne uma pluralidade de 

pensamentos para discutir os problemas da escola e zelar pelo ensino ofertado, o que, segundo 

Cury (2001, p. 59), é muito positivo. 

 

A criação de uma cultura democrática que vá desde os Conselhos Escolares 
até os órgãos normativos de maior âmbito de aplicabilidade exige uma postura 

                                                 
16 Analisar o Ethos tem por “objetivo reunir as diversas características que vão em direção a construção do eu, ou 
de identidades sociais, na amostra” (FAIRCLOGH, 2001, p. 287). 



de aceitação da pluralidade de concepções e, com isto, o respeito aos pontos de 
vistas diferentes. 

  

 Dessa forma, o colegiado é apresentado como um espaço de construção de proposições, 

de viabilização do diálogo e de deliberações, que repercutem direta ou indiretamente na 

qualidade do ensino. 

Nesse sentido, ao definir o que é um Conselho Escolar a Lei, no artigo 2º, aponta a 

relevância do mesmo em relação à política educacional traçada nas legislações em vigor e 

pelas adequações às diretrizes da Secretaria de Educação de Olinda. 

 

Art. 2º - O Conselho Escolar é um órgão de gestão colegiada, que rege o 
funcionamento da respectiva unidade de ensino, sendo responsável pela 
elaboração, deliberação, acompanhamento e avaliação, referentes à política 
educacional no seu âmbito, com base na legislação em vigor e de acordo 
com as diretrizes fixadas pela Secretaria de Educação e Desporto de Olinda.  

 

 Analisando o artigo 1º, percebemos que a forma de participação, que se encontra na 

Lei 5.136/98 pode ser classificada como participação decretada, ou seja, aquela que, de 

acordo com Lima (2001, p. 70), “foi instituída e regulamentada formalmente” para todas as 

escolas municipais de Olinda no momento em que a Lei entrou em vigor. Podendo, segundo 

Lima (2001, p. 72), “em graus variáveis integrar pontos de vistas e reivindicações do actores”. 

  Examinando o artigo 3º, parágrafo I, vemos que a Lei determina que os conselheiros 

escolares têm por objetivo participar da execução do projeto político-pedagógico das unidades 

educacionais, ajustando os objetivos definidos da Política Municipal às características da 

escola. Desta forma, a atuação desses sujeitos, na dimensão pedagógica, é privilegiada, pois, 

ao participar da construção do Projeto Político-Pedagógico, os conselheiros têm a 

oportunidade de apontar os elementos que devem ser modificados e ajudar a definir o cidadão 

que se almeja formar, através da delineação do currículo que sinalize uma ação intencional e 



comprometida as quais, possibilitarão o sucesso das práticas educativas que se desenvolvem 

na escola (BORDIGNON E GRACINDO, 2001). 

 

I – participar da elaboração do projeto pedagógico das unidades de ensino, 
ajustando as diretrizes e metas estabelecidas pelo sistema municipal de 
educação à realidade da escola (LEI 5.136/98). 

  

A mesma função atribuída aos conselheiros no artigo 3º é ratificada no artigo 8º, 

parágrafo I: “Compete ao Conselho Escolar definir as diretrizes prioritárias do projeto 

pedagógico”, explicitando, assim, o desejo de que seja assumida uma nova postura dos atores 

que fazem as escolas municipais de Olinda. Neste sentido, a inserção dos conselheiros, na 

gestão da escola, se constitui com uma tentativa de descentralizar as ações antes restritas à 

direção da escola e de buscar a superação do modelo tradicional de gestão, baseado em 

relações verticais e decisões centralizadas, que se coadunam com o modelo técnico-

burocrático, para um modelo que enfoque as relações horizontais e decisões descentralizadas. 

E, isto, só é possível por meio da construção coletiva dos objetivos voltados para a inclusão 

social, em que se ressaltam processos decisórios transparentes e participativos que acenem 

para uma ação democrática que poderá repercutir na qualidade do ensino ofertado nas escolas 

públicas (BORDGONON E GRACINDO, 2001). 

 Nessa direção, aos conselheiros é atribuída a função de cooperar para a melhoria do 

ensino, mediante ações que visem avaliar as atividades pedagógicas, acompanhar o 

desenvolvimento dos alunos, tratar, por meio de projetos, questões sociais que afetam a escola 

e contribuir para a organização ou reorganização do planejamento estabelecido a cada 

semestre letivo, como podemos observar nos artigos citados abaixo: 

 

Artigo. 3º - O Conselho Escolar tem por objetivo: 



“III – acompanhar e avaliar, sistematicamente, as atividades pedagógico-
administrativas das unidades de ensino, visando à melhoria do processo de 
ensino-aprendizagem”. 

  

Artigo. 8º - Compete ao Conselho Escolar: 
“IX – Contribuir com os projetos especiais, destinados ao combate à 
violência e ao uso de drogas na escola”; 
X -acompanhar o desenvolvimento Escolar dos alunos, observando a 
freqüência, o desempenho, o rendimento, as causas de repetência e evasão, 
propondo medidas para solucionar os problemas detectados; 
XI – apreciar e opinar sobre o plano de trabalho anual da escola; 
XII – participar da reunião geral de planejamento do calendário Escolar, 
avaliando e replanejando as ações da escola, no início e no final de cada 
semestre letivo”. 

 

Os conselheiros escolares são sujeitos que ainda possuem a incumbência de 

acompanhar e fiscalizar as seguintes ações: 

 

- financeiras 

Artigo 8º - Compete aos Conselhos Escolares: 

 

“VIII – definir prioridades para aplicação dos recursos da unidade Escolar; 
   XII - Acompanhar e fiscalizar: 

a) o plano de aplicação e prestação de contas dos recursos financeiros da 
escola”. 

 

- Estrutura física da escola 

 Artigo 8º - Compete aos Conselhos Escolares: 

 

XIII - Acompanhar e fiscalizar: 
b) os trabalhos de ampliação, de reforma e reparo do prédio da escola; 
 XVII – medidas visando à conservação e preservação do patrimônio móvel e 
imóvel da unidade escolar. 

 

- Integrar escola-comunidade 

Artigo 8º - Compete aos Conselhos Escolares: 



“V – garantir a articulação da unidade escolar com a comunidade”; 
XIX – elaborar projetos visando à integração escola-família-comunidade”. 

  

Dessa forma, a Lei busca construir a identidade social dos conselheiros que está 

expressa na normatização das suas ações no desenvolvimento da gestão escolar, expressando 

assim um colegiado que reúne pessoas comprometidas em acompanhar e ajustar as diretrizes 

estabelecidas pela Secretaria de Educação de Olinda para a escola, sugerindo, por meio do seu 

discurso e ação, um compromisso pedagógico (CURY, 2001; FERREIRA, C., 2001).  

  Na dimensão prática discursiva, analisaremos primeiramente a interdiscursividade 

para posteriormente analisarmos a intertextualidade manifesta. 

 

- Interdiscursividade 

 

 Neste item, serão apresentados os seguintes termos: gênero, tipo de atividade, estilo e 

discurso, porém, como aponta Fairclogh (2001), os elementos das ordens do discurso são 

complexos e, em virtude disto, não podemos ter um quadro analítico rígido. 

 O gênero que estamos analisando é uma Lei, decretada pela Câmara Municipal de 

Olinda e sancionada em 1998. É importante mencionarmos que um gênero textual implica não 

somente um tipo particular de texto, mas também processos particulares de produção, 

distribuição e consumo e, se aplica a vários níveis: a ordem do discurso da sociedade, nível 

macro, a ordem do discurso da instituição, nível micro, o tipo de discurso e os elementos que 

constituem os tipos de discurso. Assim, observamos que ele foi produzido por um coletivo e, 

embora não tenha envolvido todos os interessados, foi fruto de uma discussão que envolveu a 

Câmara de Vereadores de Olinda, alguns educadores e o sindicato de professores, com o 

objetivo de instituir um órgão com a intenção de servir de ligação entre a comunidade e 

escola; no expor de Cury (2001), palmear o caminho que vai da escola à comunidade e vice-



versa. Foi um texto “consumido” pela comunidade escolar e extra-escolar envolvida nessa 

discussão e seguiu um protocolo diferenciado de leitura e interpretação. 

 Como um gênero está associado a um tipo de atividade especifica, que envolve uma 

seqüência de ações e participantes, notamos que este documento jurídico, Lei 5.136/98, 

apresenta os seus proponentes à Câmara de Vereadores de Olinda. Sancionado, neste caso, 

pela prefeita em exercício, Jacilda Urquisa. Como receptores tivemos: os alunos, os 

professores, os diretores, os sindicatos etc, envolvendo a seguinte estrutura seqüencial no 

texto: apresentação dos autores da Lei, a delimitação dos objetivos, competências, 

composição e organização do colegiado exposto nos artigos 3º ao 8º, e o encaminhamento que 

deverá ser tomado pelos membros dos Conselhos com relação às normas de funcionamento do 

colegiado.  

O gênero textual analisado está associado a um estilo específico, que varia segundo 

três parâmetros principais: tenor, modo e modo retórico.  De acordo com o tenor - a relação 

que existe entre os participantes da interação -, o texto pode ser classificado como oficial, pois 

se trata de um discurso sancionado pela prefeita em cumprimento à Constituição do Estado de 

Pernambuco. De acordo com o modo, que se refere à classificação dos textos, o discurso é 

classificado como escrito formal, pois traz uma linguagem em que os elementos coesivos se 

encontram dispostos, demonstrando coerência com o gênero textual ao qual pertence. De 

acordo com o modo retórico, a Lei pode ser classificada como expositiva à medida que ela 

traz em seus artigos o que é o Conselho e apresenta, entre outras definições, as competências 

dos conselheiros na gestão. Ao mesmo tempo, podemos afirmar que ela é impositiva, 

porquanto tem como objetivo central determinar as normas que nortearão a conduta dos atores 

no desenvolvimento da gestão escolar. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o documento pertence a um domínio discursivo 

do direito e contém em seus artigos um discurso político-pedagógico pertencente às diretrizes 



mais gerais da política educacional, uma vez que está em consonância com a ordem do 

discurso societário do período em que entrou em vigor, em que a municipalização do ensino 

ocorreu acompanhada da imposição da formação de vários Conselhos, a partir da qual se 

observou uma divisão de tarefas: os municípios se responsabilizando pelos encargos da gestão 

da prestação de serviços enquanto que a responsabilidade do governo federal era referente ao 

financiamento das políticas, delegando a fiscalização para a sociedade (AZEVEDO, 2002).   

  Dessa forma, o gênero Lei está associado a uma forma de intertextualidade específica, 

que será apresentada nos parágrafos seguintes: 

 

- Intertextualidade manifesta 

 

  Constatamos que a Lei que estamos analisando apresenta vestígios de uma 

intertextualidade encaixada, pois o seu discurso está claramente contido dentro da matriz de 

um outro, isto é, ela foi elaborada em cumprimento ao artigo 206, inciso V da Constituição 

Federal de 1988, que determina que o ensino será ministrado com base no princípio da gestão 

democrática do ensino público, na forma da Lei. Também a Lei 5.136/98 foi elaborada em 

cumprimento aos artigos 14 e 15 da LDBN 9.394/96 e da Constituição do Estado de 

Pernambuco de 1989. 

 Apreendemos que o texto da Lei 5.136/98, em seu artigo 8º, que trata das 

competências dos Conselhos Escolares, apresenta fragmentos das idéias dos incisos do artigo 

12º da LDBN 9.394/96, os quais pontuam, como incumbência dos estabelecimentos de 

ensino: a elaboração e execução da sua proposta pedagógica e articulação escola-família-

comunidade.  

Como está posto, a democratização das relações na escola torna-se uma exigência 

legal, amparada pela Carta Magna e assumida no inciso VIII do artigo 3º da LDBN 9.394/96, 



que explicita “a gestão democrática do ensino público, na forma da Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino”. Claramente o texto em análise, Lei 5.136/98, absorveu e foi construído a 

partir desses textos anteriores, contribuindo para os processos de mudança mais amplos, e, 

dessa forma, servindo para moldar textos subseqüentes no contexto escolar: o Regimento da 

Escola e o Projeto Político-Pedagógico. 

Além de corresponder ou incorporar o discurso de outros textos, percebemos que a Lei 

5.136/98 é coerente em relação ao gênero, discurso e estilo que estruturaram os textos 

anteriores (Carta Magna de 1998, a LDBN 9.394/96 e a Constituição Estadual), 

correspondendo a uma mesma ordem de discurso. 

Nesse sentido, observamos que os princípios que estão na Lei 5.136/98 assimilam 

também o que está presente no artigo 10 do PNE 10.172/2001, que apontou as orientações 

para as políticas educacionais por um período de dez anos, ressaltando o primado da 

participação na gestão da escola e da educação com vistas ao fortalecimento da autonomia, 

descentralização das ações educacionais, e como um “caminho” para a melhoria do ensino nas 

escolas públicas.  

Importa indicar que mesmo antes da promulgação da LDBN vigente, a Constituição 

do Estado de Pernambuco, em 1989, decretou: 

 

Art. 183 - A Lei assegurará às escolas públicas, em todos os níveis, a gestão 
democrática, com participação de docentes, pais, alunos, funcionários e 
representantes da comunidade. Parágrafo Único - A gestão democrática do 
ensino público será consolidada através dos Conselhos Escolares.  

 

Em cumprimento ao artigo da Constituição Estadual, a Lei nº 11.014, de 1993, foi 

sancionada e dispunha sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas da rede estadual, 

expondo no artigo 4º competências atribuídas aos conselheiros na gestão das escolas, quais 

sejam: 



I – apreciar e aprovar o Plano de Trabalho Anual da escola; 
II - participar da reunião geral de planejamento, avaliação e replanejamento 
das ações da escola, no início e no final de cada semestre letivo; 
III – acompanhar, fiscalizar e aprovar: 
a) o plano de aplicação e a prestação de contas dos recursos financeiros da 
escola: 
b) o trabalho de ampliação, reforma e reparo do prédio escolar; 
c) o armazenamento, a preparação e a distribuição de merenda escolar; 
d) o recebimento e a distribuição de livros e materiais didáticos a alunos e 
professores; 
e) as medidas visando à conservação e preservação do patrimônio móvel e 
imóvel da unidade escolar; 
IV – identificar alternativas para a solução de problemas relacionados com a 
execução do projeto pedagógico da escola” (LEI nº 11.014 de 1993, grifo 
meu). 

 

Quando observamos o artigo 4º da Lei acima, constatamos que ele está contido no 

texto da Lei 5.136/98, porém com algumas ressalvas, uma vez que a Lei estadual atribuiu aos 

conselheiros escolares o poder não apenas de acompanhar e fiscalizar as atribuições contidas 

nos parágrafos I, II e III, mas, também, o poder de aprovar, ação que não encontramos na Lei 

5.136/98 quando esta faz referência a essas mesmas competências, ou seja, a Lei municipal 

ressaltou, quanto a esses mesmos aspectos, a função consultiva e fiscalizadora do Conselho 

Escolar em prejuízo da função deliberativa, apresentando, dessa forma, uma posição diferente 

da Lei estadual 11.014/93. 

 

Art. 8º - Compete ao Conselho Escolar: 
 
XI. apreciar e opinar sobre o Plano de Trabalho da escola; 
XII.participar de reunião geral de planejamento do calendário Escolar, 
avaliando e replanejando as ações da escola, no início e no final de cada 
semestre letivo; 
“III – acompanhar e fiscalizar: 
a) o plano de aplicação e a prestação de contas dos recursos financeiros da 
escola; 
b) o trabalho de ampliação, reforma e reparo do prédio escolar; 
c) o armazenamento, preparação e distribuição da merenda escolar; 
XIV. recomendar medidas adequadas para a melhor utilização do espaço 
físico da escola, bem como de seu material didático e escolar; 
XV. encaminhar à Secretaria de Educação e Desporto de Olinda relatório 
semestrais, visando solucionar os problemas relacionados com a execução 
do projeto pedagógico da unidade escolar; 



XVII. medidas visando a conservação e preservação do patrimônio móvel e 
imóvel da unidade escolar (LEI 5.136/98). 

 

 Após contatarmos que o discurso em análise está encaixado num discurso maior, como 

a Constituição Federal de 1988, LDBN 9.394/96, a Constituição Estadual de 1989 e a Lei nº 

11.014 de 1993, que instituiu os Conselhos Escolares nas escolas da rede estadual de ensino, 

analisaremos o discurso como prática social, tentando apreender os efeitos ideológicos e 

políticos nele contidos. 

 

- Os Efeitos Ideológicos e Políticos do Discurso Presente na Lei 5.136/98 

 

Sob a égide do direito e elaborada por autoridades políticas, essa Lei municipal tem 

uma conotação impositiva, pois suas ações se apresentam dispostas no texto com o objetivo 

de fazer cumprir o modelo de gestão que está sendo apresentado, e para isso ela utiliza verbos 

como: garantir, zelar, elaborar, acompanhar, avaliar, etc,  

Assim, ao analisarmos o texto, apreendemos que ele foi organizado em consonância 

com o contexto de diretrizes políticas que marcaram o cenário educacional na década de 1990, 

década esta, que passou a exigir um redirecionamento da escola e a justificar a adoção de um 

novo formato de gestão que interferiu na organização da escola pública. 

Ressaltamos que a elaboração da Lei 5.136/98 coincide com o “pacote” de medidas que 

o setor educação vivenciou em todos os países da América Latina na educação básica e 

superior, e que, especificamente o Brasil, atrelado a essas medidas, buscou o redirecionamento 

do formato da gestão, do financiamento e do currículo do ensino básico e superior, as quais tais 

medida permitiram a implementação de mecanismos de descentralização, sem excluir as novas 

formas de controle por parte do governo central presente nos mecanismos de avaliação da 

escola (AZEVEDO, 2002). 



Dessa maneira, o discurso da democratização da gestão foi propagado 

concomitantemente ao conjunto de mudanças em que tornou nítida a tentativa de transplantar 

as técnicas administrativas, próprias do campo empresarial, para o fazer pedagógico. 

Claramente notamos que as orientações políticas desconsideravam os problemas sociais, 

políticos e econômicos à medida que responsabilizavam a gestão das escolas, denunciando a 

existência da crise do gerenciamento e julgando ineficiente o sistema educacional (AZEVEDO, 

2002). 

 No entanto, mesmo sendo sancionada nesse contexto, a Lei 5.136/98 ressalta a 

participação do Conselho Escolar como um importante elemento de organização da escola 

pública. 

 Assim, o discurso da participação dos Conselhos Escolares na gestão das escolas de 

Olinda, apesar de ser concebido nesse cenário, se constitui como um aspecto importante que 

materializa uma escola democrática, ou seja, ao possibilitar o conhecimento acerca dos 

serviços ofertados, consagrar a participação do Conselho no âmbito da gestão das escolas e 

tentar promover uma conexão escola-comunidade, a Lei acena para que a escola pública deixe 

de “ser uma redoma, um lugar fechado e separado da sociedade para conquistar o status de 

uma comunidade educativa que interage com a sociedade civil” (LIBÂNEO, 2004, p. 139).  

 

3.2 Implantação da Política de Gestão Democrática: os Conselhos Escolares 

 

Objetivando apreender como ocorreu a implantação da política de gestão democrática, 

entrevistamos dois gestores que participaram ativamente do processo de articulação e 

rearticulação dos Conselhos Escolares. Uma das preocupações da pesquisa foi a de apreender 

como ocorreu a implantação da política de gestão democrática como uma ação de governo 

para as escolas. 



Verificamos inicialmente que mesmo que a Lei 5.136/98 sendo instituída no governo 

de Jacilda Urquisa, cuja orientação política era completamente diferente, uma série de 

medidas foram tomadas visando à democratização da gestão escolar. A primeira delas foi a 

criação, no primeiro mandato de Luciana Santos, da Divisão de Gestão Democrática, que 

agora, na segunda gestão, se transformou em Departamento de Gestão Democrática com 

pessoas que ficaram responsáveis, no primeiro mandato da prefeita do PCdoB, em implantar, 

reativar e acompanhar 44 (quarenta e quatro) Conselhos hoje existentes na rede municipal de 

ensino de Olinda: 

 

Veja, quando nós chegamos aqui não havia uma preocupação da Secretaria 
de Educação com essa implantação. Parece que era uma coisa meio 
espontânea. Não havia nenhuma estrutura dentro da Secretaria que garantisse 
esse trabalho e aí nós criamos uma Divisão de Gestão Democrática e que 
hoje, nessa segunda gestão de Luciana, tornou-se um Departamento de 
Gestão Democrática porque a estrutura é importante, porque é ali que tem 
pessoas que vão se dedicar a planejar, a discutir, a acompanhar, a visitar... Se 
você não tem nenhuma estrutura na Secretaria voltada para isso, o dia-a-dia 
faz com que quem está no ensino, no planejamento pedagógico, na 
normatização, vá cuidar das suas tarefas, e aí não há esse apoio, que, no 
primeiro momento ele é importantíssimo (GESTOR MUNICIPAL 01). 

 

 Após a criação da antiga Divisão de Gestão Democrática, a Secretaria designou 

pessoas responsáveis em articular a comunidade para discutirem a respeito do colegiado na 

escola. Os integrantes da Secretaria, naquele momento, tiveram um papel mobilizador, o que 

exemplifica uma tentativa de organização da sociedade civil por parte do poder executivo.  

 

A gente, enquanto divisão agora Departamento, vai às escolas lança a idéia e 
aí vai acompanhando o desenrolar. Quando não acontece espontaneamente 
uma reunião de pais, a gente propunha à diretora da escola que promovesse. 
[Foi o que aconteceu] na gestão passada [primeiro mandato da atual 
prefeita]. Também fizemos reuniões logo no início com todas as diretoras 
para apresentar o projeto de gestão democrática como um todo, sugerindo 
que começasse a trabalhar nesse sentido (GESTOR MUNICIPAL 01). 

 



 Após a criação da Diretoria de Gestão Democrática, a Secretaria iniciou uma discussão 

nas escolas a respeito do papel do Conselho Escolar, uma vez, que naquele momento, a 

atuação do Conselho estava restrita às questões financeiras e se confundindo com a atuação 

do colegiado das escolas que são unidades executoras, fugindo, desta forma, da ideologia de 

gestão presente na política de educação municipal que se desejava implementar. Esse são 

dados indicativos de uma gestão diferenciada, que procurou o aprimoramento das práticas 

democráticas. 

 

Veja, eu estou aqui desde da primeira gestão [da prefeita Luciana Santos] e 
eu via alguns Conselhos, mas eles se confundiam com as unidades 
executoras, essas que são formadas nas escolas para aprovas as contas. Às 
vezes, discutir a aplicação do dinheiro. Mas em geral, é para aprovar as 
contas, né? Então, nós não desativamos as Unidades Executoras. Mas 
começamos a fazer um debate sobre a representatividade, sobre a 
representação, porque para nós a diferença é essa: as unidades executoras 
são mais operacionais e os Conselhos são mais representações da 
comunidade. Esse trabalho com os Conselhos Escolares está dentro de um 
projeto mais amplo de gestão democrática, que é uma das nossas diretrizes. 
É um dos nossos programas. Então, a primeira etapa de organização de uma 
escola democrática seria a organização dos Conselhos (GESTOR 
MUNICIPAL 01). 

 

O gestor 02 apresenta com detalhes suas percepções de como aconteceram as 

mobilizações nas escolas para implantação dos Conselhos dentro da perspectiva de um 

colegiado atuante, não somente nas questões administrativo-financeiras, mas também atuante 

nas questões pedagógicas das escolas.  

 

Primeiro momento é você ir à escola e ter uma conversa com a direção da 
casa. Então, nós reunimos diretor, vice-diretor, assistente pedagógico, enfim 
toda a direção da casa. A gente faz uma conversa para que eles preparem a 
casa para a proposta de Conselho. O segundo passo é uma reunião com a 
escola, com os funcionários e professores, uma reunião de sensibilização. Na 
primeira reunião, a gente fortalece a casa, porque, quando a escola recebe a 
comunidade, vem junto com muitas críticas. Junto com muita coisa e a 
escola tem que estar fortalecida e compreender isso, pra não travar o 
processo. O terceiro momento é uma reunião com os pais e com as 
lideranças da comunidade com o mesmo propósito. Lembrando também que 



nessas reuniões a gente já vai identificando lideranças, pessoas que se 
propõem a entrar no processo. A quarta reunião é com os alunos maiores de 
16 anos, onde a gente conversa e sensibiliza também, e já vai tirando 
algumas representatividades. Depois nós fazemos uma Assembléia, onde 
tiramos uma Comissão Eleitoral [...] Nessa Assembléia marca-se a eleição, 
né? E aí se inicia o processo eleitoral. Por último, vem a posse [pela] prefeita 
(GESTOR MUNICIPAL 02). 

 

Outra medida acionada pelo governo foi a construção coletiva do Projeto Político-

Pedagógico das escolas, documento que anteriormente era de incumbência apenas do diretor e 

que, da forma como vinha sendo elaborado, contrariava o princípio da participação, 

estabelecido na LDBN 9.394/96, no seu artigo 14 e na Lei que instituía os Conselhos 

Escolares em Olinda. Assim, os conteúdos das falas analisadas indicam, em certa medida, que 

houve uma preocupação dos gestores em levar para o interior da escola a discussão sobre o 

Projeto Político-Pedagógico, que, na concepção dos estudiosos da gestão, se constitui como 

um elemento essencial para a organização do espaço escolar porque considera o instituído, o 

que está nas legislações, currículo, etc sem perder a característica de instituinte, ou seja, a 

estruturação de uma cultura organizacional, a construção de objetivos, hábitos, valores e 

normas (DAWBOR, 1999; LIBÂNEO, 2004).  

É o que observamos na fala do gestor 01: 

 

Quando nós chegamos aqui, na primeira semana, eu era Diretora de Ensino e 
comecei a receber os projetos pedagógicos das escolas. Na primeira semana 
já as diretoras faziam esses projetos. Muitas vezes elas trocavam a capa de 
um ano para o outro. Era uma tarefa de casa fazer o projeto e, digamos, era 
uma tarefa da diretora [...] Com esse debate a criação dos Conselhos 
Escolares, isso foi mudando, inclusive os conselheiros entenderam antes da 
diretora, em alguns casos. A gente foi a algumas reuniões onde o conselheiro 
era que brigava com a diretora da escola para que ela abrisse para a 
participação dos conselheiros. Então, também foi um processo que hoje a 
gente considera consolidado; não tem mais diretora que chega aqui com 
o projeto feito por ela, tem diretora que traz um projeto com mais 
participação. Outras, com menos. Mas, pelo menos os conselheiros já 
participam (GESTOR MUNICIPAL 01, grifo nosso). 

  



É oportuno destacarmos que a fala acima nos revela a existência de problemas quanto 

à implantação do Projeto Político-Pedagógico no conjunto das escolas da rede municipal. 

Neste sentido, ao afirmar que em “algumas escolas o processo de elaboração e execução do 

projeto Político-Pedagógico ainda não está amadurecido” (GESTOR 01), temos uma 

indicação de que ainda falta um bom nível de desenvolvimento profissional do corpo docente, 

capacidade de liderança da direção e envolvimento maior da comunidade escolar. 

 Dessa forma, se considerarmos que o Projeto Político-Pedagógico supõe autonomia 

na elaboração deste instrumento de gestão, dentro da prática de ação-reflexão-ação, não temos 

no município um processo consolidado em todas as escolas. O que observamos é que, 

comparado ao processo anterior, temos um avanço; mas se tomarmos como ponto de 

referência um processo de elaboração e execução, com a participação ativa do Conselho e 

direção escolar na definição do papel estratégico da escola na educação das crianças e jovens, 

veremos que, em algumas escolas, essa discussão precisa ser aprofundada (LIBÂNEO, 2004). 

Por outra parte, as tentativas de democratizar a gestão das escolas através dos 

Conselhos Escolares, se enquadram na própria reestruturação da Secretaria de Educação. 

Observações e informações levantadas in loco permitiram identificar as seguintes práticas, 

que são vivenciadas no governo e na Secretaria de Educação. 

Primeiramente, observamos a existência de um Conselho que reúne todas as 

secretarias do município, desde finanças até educação, no mínimo de três em três meses, para 

acompanhar o Plano de Ação Estratégico, elaborado para cada uma dessas secretarias durante 

o semestre.Também verificamos a existência de Câmaras de Governo, as quais tratam de 

questões que perpassam todas as secretarias, por exemplo, a Câmara Social que tem o 

objetivo de tratar dos problemas relacionados às crianças e aos adolescentes do município e 

reúne as Secretarias Municipais que trabalham diretamente com esta temática, e tem ações 

voltadas para esse público. 



Na própria Secretaria de Educação, observamos a existência de um colegiado 

composto pela Secretária de Educação, pela Secretária Adjunta, pela diretora de ensino, 

assessores e chefes de departamento que se reúnem pelo menos uma vez por mês para 

elaborarem o planejamento e o monitoramento estratégico da Secretaria bem como para 

deliberarem a respeito da política de educação municipal para as escolas. Observamos 

também a existência do Colegiado Político, que é composto pelos diretores, pela secretária de 

educação, pela secretária adjunta e pelos assessores, compondo um grupo menor, cuja função 

é examinar e deliberar a respeito das questões mais urgentes da educação em Olinda com 

maior agilidade. 

Além disso, verificamos a existência de colegiados dentro de cada diretoria, que tem 

por objetivo discutir os seus problemas e aprofundar as ações no seu interior. 

Diante disso, vemos que essas ações são tentativas de exercitar, dentro do próprio 

governo, uma gestão democrática como uma medida de política, cumprindo formalmente, em 

certa medida, as ações apontadas no documento base da política municipal.  

Do mesmo modo, os dados analisados permitem aferir que a Secretaria de Educação 

buscou colocar o Conselho sempre presente nas questões mais centrais da escola. O que 

exemplifica tentativas de ampliação dos espaços decisórios, como podemos apreender nas 

idéias contidas no trecho abaixo, pois, se antes a direção da escola decidia só, hoje é 

necessária a aprovação do Conselho. 

 

Não basta formar os Conselhos nas escolas tem que democratizar a estrutura 
da Secretaria para receber toda essa demanda, por exemplo. Hoje não se 
recebe prestação de contas da escola se não for aprovada pelo Conselho. 
Hoje não se transfere nenhum professor de escola sem aprovação do 
Conselho. Hoje não se transfere menino, de jeito nenhum, se não for 
aprovado pelo Conselho (GESTOR MUNICIPAL 02). 

  



O exame das informações permitiu, também, uma aproximação a respeito das relações 

estabelecidas entre a Secretaria de Educação e os Conselhos Escolares. Ainda que tenhamos 

percebido relações horizontalizadas entre as partes, em que os conselheiros têm espaços de 

negociação e decisão na Secretaria, esses canais não têm sido aproveitados para discussão a 

respeito das questões pedagógicas das escolas, detendo-se de forma mais aprofundada, nas 

questões de conflitos de relacionamento entre os diretores escolares e os conselheiros. Tais 

inferências podem ser exemplificadas no trecho do discurso abaixo: 

  

Apesar da Secretaria compreender, né?, que precisa montar aqui um 
processo que atenda a essa demanda que vem do Conselho, por exemplo, 
todos os Conselhos são recebidos desde que marquem, e eles têm vindo aqui, 
né?, falar das dificuldades, queixas, reivindicações.Por exemplo, o Conselho 
da escola ‘x’ teve aqui com uma demanda. Sempre a maioria deles vem e são 
bem recebidos; é uma norma da Secretaria. É uma determinação do governo. 
Agora, ainda não é... Vem muito por causa de brigas na escola. Não gostam 
da diretora, [..] Vem muito por causa de brigas e diferenças na própria escola 
(GESTOR MUNICIPAL 02). 

 

Vale ainda uma referência a outros mecanismos estabelecidos pela gestão em análise. 

Dentre eles, os Fóruns de Conselhos, “que são reuniões que acontecem [...] pelo menos 

bimensalmente com todas as representações” (GESTOR 01) e as Comissões Setoriais de 

Educação, dentre outras ações já aludidas no segundo capítulo, quando tratamos da 

estruturação da gestão democrática que está sendo implementada em Olinda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 04 – PRÁTICAS DEMOCRÁTICAS NA CONCEPÇÃO DOS 

GESTORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DAS CONSELHEIRAS E 

DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
4.1 Concepções dos gestores municipais 

 

Analisamos as concepções dos gestores, pois entendemos que seus discursos trazem 

marcas contraditórias e ambíguas, que se encontram presentes no referencial normativo de 

uma política, produto das representações sociais que foram construídas por eles em seus 

percursos de vida, pela sociedade e pelos vínculos que eles mantêm com o sistema ideológico 

e político no qual se inserem (AZEVEDO, 2001). 

Dessa forma, buscamos identificar que dimensões da política educacional municipal 

eles se propuseram a implantar, servindo como parâmetro comparativo para verificarmos 

como essas orientações estão se materializando na gestão da escola “Z” e, a partir disso, 

buscamos apreender qual é o papel dos Conselhos nas concepções desses gestores, o que 

significa gestão democrática, qual a importância da gestão democrática para o funcionamento 

da escola. Além disso, buscamos identificar também quais foram as dificuldades encontradas 

pelos gestores municipais na implantação da política, examinando assim os limites e alcances 

da política educacional pelas quais eles são responsáveis. 

No que se refere ao significado de uma “gestão democrática”, a análise dos discursos 

mostraram dois tipos de percepções. A primeira, que mesmo privilegiando a ótica coletiva, 

tem por referência a gestão autoritária para explicitar a sua concepção. 

 

Veja, eu acho que hoje não tem mais espaço para uma gestão autoritária. O 
que é uma gestão autoritária? É aquela que se isola, que decide sozinha e tal 
(GESTOR MUNICIPAL 01). 

 



A segunda percepção, mais abrangente, faz a vinculação entre a democracia social e a 

cidadania, e aponta indiretamente o que deve acontecer na escola. 

 

A democracia é um estado de coisas que requer inclusive uma lapidação do 
ser humano, do cidadão. A democracia não é somente alguém decreta e os 
outros vão lá e fazem. Passa por todo um estado de preparação (GESTOR 
MUNICIPAL 02). 

 

 Notemos, no entanto, que as duas percepções privilegiam a dimensão coletiva das 

práticas democráticas. 

Quanto às percepções dos gestores municipais sobre a importância da gestão 

democrática, os entrevistados concordam que ela é um meio de dinamizar o cotidiano das 

unidades educacionais.  

 

Vejamos bem, nós temos uma rede não tão grande. Há redes maiores, mas de 
qualquer forma a gente não consegue estar todos os dias na escola. Saber 
como está? Por exemplo, a gente tem merenda pronta saber se a merenda 
está chegando. [Se] ela agrada? [Se] está bem feita? Saber se a escola precisa 
é de uma quadra? Ou é de muro? Ou é de uma sala mais arejada? Então 
quem sabe o que a escola precisa é a própria escola e o Conselho Escolar 
(GESTOR MUNICIPAL 01). 

 

Tem, tem bastante. Na verdade tem mudado um pouco a concepção de 
administração da escola. Porque não basta auxiliar. Auxiliar em que sentido? 
Auxiliar em continuar fazendo errado?. Ele [Conselho Escolar] tem ajudado 
a mudar essa concepção de administração da escola (GESTOR MUNICIPAL 
02). 

 

Nesse sentido, percebemos o entendimento de que a gestão democrática é significativa 

à medida que a atuação do Conselho Escolar no desenvolvimento da gestão tem contribuído, 

em certa medida, para a implementação do paradigma de gestão proposto pela política de 

educação do município de Olinda. 



No que concerne diretamente às concepções dos gestores municipais sobre o papel do 

Conselho Escolar, verificamos o destaque para o papel fundamental do Conselho na 

mobilização da comunidade escolar para uma participação ativa e com responsabilidade na 

gestão da escola, o que implica conscientizar as pessoas que trabalham na escola para que 

passem a entender que a função delas não é simplesmente exercerem suas atribuições 

profissionais, mas contribuir para o desenvolvimento de cidadãos a partir da compreensão de 

que a escola é um espaço público de construção coletiva, que requer uma organização para a 

promoção do desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos (DAVIS E GROSBAUM, 

2003).  

 

Olha, são muitos papéis. Mas para resumir, é o papel mobilizador, porque se 
a comunidade estiver mobilizada o resto é conseqüência. Difícil é com os 
pais em casa e com os professores dando sua aulinha e correndo. O 
funcionário limpando ali e depois caindo fora. Difícil é você ter algum 
objetivo. Então, no momento em que você mobiliza, tira de casa, tira, 
digamos assim, de sua tarefa imediata - a do professor, dar aula; a do 
funcionário, servir a merenda ou tomar conta do portão -, quando o Conselho 
tira, e cada um diz: antes de ser professor, ou antes disso eu sou um cidadão 
e estou aqui no espaço público, aí também penso o cara que só achava que o 
papel dele era só tomar conta do portão e se dá conta que é um cidadão que 
tem que pensar a escola como um todo... Para mim, quando o Conselho faz 
isso, o resto é conseqüência, porque, no momento em que ele olha a escola 
como um todo, ele vai ver que a escola está suja. Precisa de uma reforma ali. 
Precisa ampliar essa sala. Precisa colocar uma janela ali, do ponto de vista da 
estrutura. Que tal professor falta muito. Que precisa dá um aperto nele para 
que ele venha dar aula e os alunos aprenderem melhor. Que tal aula os 
meninos não gostam muito porque está muito repetitiva. Os alunos precisam 
sair mais da escola. Precisam olhar mais em volta a comunidade, o rio, o 
barranco, o lixo, a cidade alta. Então ele só vai pender por aí se ele olhar a 
escola como um todo; se ele estiver inserido numa comunidade (GESTOR 
MUNICIPAL 01). 

 

Ainda quanto a esse aspecto, apreendemos uma outra concepção relacionada ao papel 

do conselheiro, que é representar o seu segmento na gestão das escolas. Percebemos o 

destaque para a importância do diálogo como uma forma de construir coletivamente o 

ambiente escolar dentro do paradigma democrático. Tal posição se aproxima do que Werle 



(2003, p. 58) assinala em seus estudos, uma vez que esta autora destaca que o órgão colegiado 

“é um espaço para todos, por constituir-se pelo voto e depois pela voz de representantes da 

comunidade escolar”.  

 

Primeiro ponto que colocamos para o conselheiro é que ele não é 
representante de si; ele precisa estar em constante contato com os seus 
representados. O conselheiro, quando vai para a reunião, ele não vai falar do 
que ele acha. Ele vai falar o que a categoria quer, por isso que tem 
segmentos (GESTOR MUNICIPAL 02). 

 

 No que se refere à concepção dos gestores municipais sobre as dificuldades 

encontradas na implantação dos Conselhos Escolares, percebemos que esses gestores 

responsabilizam os diretores das escolas pelas dificuldades enfrentadas na implantação da 

política, pois os mesmos compreendem que a postura dos diretores das escolas é crucial para 

que os Conselhos Escolares possam participar da gestão de forma mais ativa. 

Dessa maneira, os gestores municipais destacam que alguns diretores demonstram 

uma participação passiva, ou seja, uma participação com marcas de comportamentos e atitudes 

desinteressadas, de alienação com certos encargos, e, mesmo sem romper com a possibilidade 

de participação, os gestores ressaltam que os diretores mantinham uma atitude de apatia e 

desinteresse, como podemos verificar abaixo: 

 

Houve algumas como eu falei. No primeiro Fórum, eu me lembro 
perfeitamente de reações. Depois eu já não tenho registro de reações 
explícitas [...] Uma das dificuldades, que é uma coisa que a diretora diz que 
está de acordo, que é por aí e tal. Mas na atitude, ela demonstra... não é nem 
rejeição. Ela demonstra que não abriu de fato. São problemas dessa natureza 
(GESTOR MUNICIPAL 01). 

 

Antigamente, a resistência era mais formal. Era mais declarada. Hoje, a 
resistência é mais informal. É o que eu chamo de resistência pacífica. É 
aquela resistência em que as pessoas não declaram abertamente, mas que, 
por trás, ficam com indolência, sem querer fazer, criando toda sorte de 



dificuldades para o processo não andar, né?. Mas resistência formal mesmo 
não existe (GESTOR MUNICIPAL 02). 

  

Quando analisamos os trechos das entrevistas acima, percebemos que para os 

entrevistados, o fato de não existir uma resistência declarada ao novo formato de gestão se 

constitui como um avanço. Porém, compreendemos que, declarada ou não, a resistência dos 

diretores em aceitarem a proposta de gestão democrático-participativa impede a fluidez das 

ações.  

 Assim, como um meio de tentar resolver a problemática enfrentada com as direções 

das escolas, a Secretaria tomou uma medida, que foi a realização das eleições diretas para 

diretores, por compreender que a participação da comunidade na gestão das escolas pode ser 

viabilizada pela eleição direta, como exemplificamos no seguinte discurso: 

 

Em algumas escolas, sim; em outras, não. Às vezes, o diretor é muito forte. 
Tem um temperamento muito forte. Às vezes, é aquela pessoa que não se 
abre muito, enfim. Mas agora estamos fazendo a eleição direta para diretor e 
toda eleição está atrelada ao Conselho Escolar (GESTOR MUNICIPAL 02). 

 

Entretanto, sabemos que, “isoladamente as eleições para diretor não têm força 

suficiente para assegurar a democratização da gestão” (MELO, 2001, p.253), pois não é 

suficientemente válido instituir as eleições diretas se a comunidade escolar ainda não 

compreende o que significa democratização da gestão, e, conseqüentemente não está imbuída 

desse “espírito democrático”. 

Além da resistência dos diretores escolares, o gestor municipal pontuou, por exemplo, a 

reação dos empreiteiros ao acompanhamento das obras realizadas nas escolas, sendo isto um 

aspecto positivo, porque é um indicativo de que os conselheiros estão fiscalizando a aplicação 

dos recursos públicos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), como preceitua a 

Lei 5.136/98. Por outro lado, a reação dos empreiteiros evidencia que a sociedade ainda não está 



acostumada a observar que as pessoas estão começando a se sentirem responsáveis pela escola, 

fiscalizando a aplicação dos recursos públicos. 

 

Eu me lembro perfeitamente das reações dos empreiteiros quando eles estão 
fazendo alguma obra que o Conselho vai intervir. Eles não dão informações. 
Até porque eles acham que não têm o que dizer [porque consideram que] 
aquela pessoa não entende de obras. Por que tem que dar informações? Mas, 
são dificuldades que eu considero normais (GESTOR MUNICIPAL 01). 

 

Outra questão apontada como uma dificuldade enfrentada na implantação da política 

se refere à falta de infra-estrutura e à falta de pessoas qualificadas como um dos entraves para 

a implantação dos Conselhos Escolares: 

  

As dificuldades são várias. Desde a falta de transporte porque você ter que ir 
para as escolas várias vezes, implantar um Conselho significa no mínimo... 
No mínimo... 05 ou 06 reuniões, nas escolas, com professores, com os pais, 
com os alunos, com a comunidade, enfim. Então, transporte..., Eu tenho ido 
com o meu próprio carro, né? Até xerox, material que precisa ser tirado, 
funcionários para acompanhar, entende? Pessoas que tenham uma 
consciência de gestão democrática para acompanhar você e toda uma área 
burocrática, que precisa ter porque, junto com a questão do Conselho 
Escolar, vem o recebimento de verbas para as escolas, vem toda uma série de 
coisas que a escola precisa assumir (GESTOR MUNICIPAL 02). 

 

Ainda em relação às dificuldades enfrentadas, apreendemos, no discurso de um dos 

gestores, uma referência à desarticulação de concepções no nível da própria Secretaria quando 

da implantação dos órgãos colegiados. O discurso citado abaixo apontou as divergências 

quanto ao entendimento de gestão democrática que a rede procurou discutir nas escolas e a 

que, de certa forma, foi difundida nos momentos de discussões com os conselheiros, por meio 

das ações dos integrantes do Departamento de Gestão Democrática, como podemos averiguar. 

 

(...) problemas de concepção. Durante um tempo eu percebi, por exemplo, 
que a liderança por parte da Secretaria que acompanha os Conselhos 
manipulava muito as reuniões. Falava demais; 70% do tempo era fala de 



uma pessoa e 30% dos conselheiros, quer dizer, uma coisa completamente 
desequilibrada. Um certo autoritarismo, mesmo da parte dessa liderança 
na constituição dos Conselhos. Uma certa manipulação, que é aí onde 
entra a concepção política que cada um tem. Mas a gente traz essas 
questões quando a gente percebe; quando não, a diretora traz ou uma 
conselheira denuncia: ‘fulaninho’ está induzindo a representação ou 
então a Secretaria, eles falam que é a Secretaria que marcou, e não foi; 
são coisas desse tipo. Mas que eu considero normais. Qual é o processo 
político-pedagógico que não tenha conflitos para ser administrados? É 
para isso mesmo que o processo está aí: para administrar os conflitos e 
fazer a gente crescer (GESTOR MUNICIPAL 01). 

 

Na verdade, tal discurso denuncia uma postura autoritária na implantação de um órgão 

colegiado dentro de uma gestão que busca completamente o oposto disso, o que é bastante 

grave quando pensamos que esse discurso se refere à liderança que trabalha diretamente com 

a implantação dos Conselhos Escolares. 

Compreendemos que os conflitos, como o próprio gestor acima denominou, “são 

inerentes à condição humana (...) e resultam da pluralidade dos saberes e visões de mundo” 

(BORDGNON E GRACINDO, 2001, p. 172). Entretanto, eles devem ser mediados, não em 

busca do consenso, que aplaca a diversidade de concepções, mas pela negociação, que aponta 

o caminhar numa mesma direção. E como isso não ocorreu, prejudicou a proposta de gestão, 

uma vez que houve uma liderança dentro da Secretaria agindo de uma forma que se contradiz, 

conforme a fala da Secretária de Educação do município, com a concepção da política 

pensada pelo governo municipal17.  

Após analisarmos os discursos dos gestores que ressaltaram, como ocorreu, a 

implementação da proposta de gestão democrático-participativa – especificamente, a 

implantação dos Conselhos Escolares - e termos apreendido suas concepções quanto à gestão 

democrática, dentre outros elementos, nos parágrafos seguintes examinaremos as concepções 

das Conselheiras da escola “Z”. 

 
                                                 
17 Isso é decorrente da coalizão de partidos políticos que divergem entre si e que atualmente estão participando 
do governo municipal, que são o PT e PCdoB. 



4.2 Concepções das Conselheiras da Escola “Z” 

  

 Nesta parte do trabalho, apresentaremos as concepções das conselheiras da escola “Z” 

sobre o que é participação, sobre o que é gestão democrática, as concepções sobre a 

importância da gestão democrática para o funcionamento da escola e as concepções das 

mesmas sobre as dificuldades encontradas no exercício da gestão.  

Quanto ao significado da participação, percebemos inicialmente, nos discursos de três 

conselheiras, que elas não tinham, a princípio, um motivo fundamental para participar do 

Conselho, ressaltando em seus discursos argumentos que demonstram a falta de compreensão 

quanto ao papel político e pedagógico do Conselho na gestão da escola, isto é, a função 

fundamental de apontar as transformações desejáveis na gestão escolar e estabelecer, 

juntamente com a comunidade, as estratégias necessárias para que as transformações 

realmente aconteçam.  

Todavia, ainda que os discursos se mostrem em certa medida contraditórios e obscuros 

quanto ao papel político-pedagógico dos Conselhos, vemos que, de certa forma, esses 

discursos expressam um sentimento de envolvimento coletivo com a escola, podendo ser um 

germe de organização da participação. 

 

Já que eu dou tanta contribuição na escola, aí eu achei melhor... né? Entrar 
no Conselho Escolar. Nós já trabalhamos juntas, a diretora e eu, na... na... 
Aqui na prefeitura trabalhávamos há um bom tempo e voltamos a trabalhar 
agora... aí ela me fez o convite e eu aceitei; eu achei melhor fazer parte do 
Conselho, já que eu me dou tanto à escola, por que não fazer... né?... Parte 
do Conselho? (MCE 05/TESOUREIRA). 

 

Na verdade ééé.... Eu não quis participar do Conselho porque foi uma 
situação assim, estava faltando alguém ééé... Efetivo... Entendeu? Aí, eu fui 
convidada... Na época eu resisti um pouco, eu não quis participar; depois, 
para colaborar com os colegas, eu aceitei, para ajudar porque, ajudando a 
escola, eu estou me ajudando, né?... Porque os benefícios que vêm para a 
escola vai me beneficiar também. Então foi por conta disso. Não teve um 



interesse assim eu quero participar, eu vou participar, foi simplesmente por 
essa situação: para colaborar com a equipe que estava no Conselho (MCE 03 
/ PRESIDENTA). 

 

Por que decidi?... Foi uma decisão inesperada. Eu vim pegar minha filha e 
meu filho na escola e aí a diretora disse assim: - Você não quer participar do 
Conselho da Escola? E aí eu disse, coloque. Eu nunca participei de nada na 
escola, só nas brincadeiras, e eu entrei para ver e estou gostando, mas não foi 
nada que eu já queria não (MCE 06/ MÃE). 

 

 Dentre outros contextos discursivos analisados, percebemos também um sentido de 

participação, que se aproxima do que foi definido na Lei 5.136/98, quando tais contextos 

discursivos expressam o entendimento de que o grupo atuante na gestão é capaz de 

implementar mudanças na prática educativa. 

 

O Conselho, ele tem esse poder de modificar, opinar o que ele acha certo e 
que ele não acha certo, tomando as decisões (MCE 08/ FUNCIONÁRIA). 

 

Já no trecho do discurso abaixo apresentado, percebemos que a participação no 

colegiado está diretamente ligada à atuação nas questões de ordem financeira, com o objetivo 

de melhorar a estrutura física da escola: 

 

Eu decidi porque é uma forma de participar inteiramente com tudo da escola, 
na parte física principalmente [...] Essa escola está totalmente diferente do 
que era antes. Então, foi basicamente a gente que trabalhou para ela estar 
como hoje (MCE 04 /VICE-PRESIDENTA). 

 

No entanto, essa conselheira não se detém a esse aspecto e apontou a relevância do 

Conselho em participar das questões pedagógicas, como, por exemplo, o projeto didático 

sobre a questão da violência, que é uma temática que está relacionada a uma problemática que 

os alunos da escola enfrentam.  



Participar de toda a estrutura física da escola, do papel que precisa até os 
projetos de como vai ser trabalhado o ano letivo do aluno, que projetos vão 
ser trabalhados, se vai falar sobre a violência, porque a gente sempre procura 
uma coisa, um problema que a gente está enfrentando, que a comunidade 
está enfrentando. Esse ano mesmo a gente trabalhou a violência; tudo é 
decidido no Conselho. É bom porque a gente vê a opinião dos pais; também 
tem pais que participam do Conselho; tem todo esse lado... a gente começa a 
participar da coisa ao invés de só ver de longe, porque muitos professores 
falam, criticam, mas não está lá participando (MCE 04/VICE-
PRESIDENTA). 

  

Em outras entrevistas detectamos que a participação no colegiado está gerando um 

sentimento de responsabilidade coletiva pelo trabalho que a escola realiza, o que vem a 

confirmar a análise de Carneiro (1998, p. 78), o qual afirma: “O trabalho participativo não 

apenas descentraliza as decisões, mas também sacode o mofo da rotina e recria o sonho das 

pessoas a cada dia”. 

 

Olhe, além de uma experiência nova, porque até então eu sempre fui de sala 
de aula, [...] Para mim está sendo ótimo porque eu estou participando 
diretamente dos recursos, dos problemas que são da escola, porque antes eu 
achava assim... Não me interessava não queria nem saber. Queria que 
acontecesse, e hoje eu vejo porque não acontece (MCE 03 /PRESIDENTA). 

 

Porque eu estou mais atenta. Eu quero fazer parte mesmo, porque a gente de 
fora critica muito. Critica principalmente a diretora. Eu dizia que ela não 
fazia nada, mas eu gostei mesmo porque quando tem qualquer coisa eu posso 
falar, dar a minha opinião... eu estou gostando de me reunir (MCE 06 
/MÃE). 
 

Tudo é decidido no Conselho. É bom porque a gente vê a opinião dos pais 
também. Tem pais que participam do Conselho... tem todo esse lado... a 
gente começa a participar da coisa ao invés de só ver de longe, porque 
muitos professores falam, criticam. Mas não estão lá, participando (MCE 
04/VICE-PRESIDENTA). 

 

Deparamo-nos também, em outro discurso, com a seguinte concepção de participação: 

 



Para mim, [participar do Conselho Escolar] é muita coisa. Pelo menos eu 
estou doando alguma coisa, fazendo alguma coisa pela escola, pelo aluno; 
para mim, é muito bom (MCE 05/TESOUREIRA). 

 

Por um lado, apreendemos que esta conselheira reconheceu a importância da atuação 

do Conselho e da sua participação nele, expressando a crença de que as práticas dela têm 

contribuído para melhorar o cotidiano da escola. Por outro lado, neste contexto discursivo, 

percebemos que esta concepção parece estar associada à ideologia da doação de um tempo, de 

uma habilidade para o bem-estar dos alunos, em detrimento de uma concepção política da 

participação social. 

Uma inferência positiva foi encontrada em relação à concepção de gestão democrática, 

uma vez que foi possível apreender, nos discursos de algumas conselheiras, o entendimento 

de que a gestão democrática está relacionada ao exercício de ouvir todos os componentes do 

colegiado acerca de um determinado assunto. O ato de ouvir, segundo Cury (2001), está 

imbricado no sentido da palavra Conselho, a qual é composta por dois verbos que postulam 

uma reciprocidade: ouvir e ser ouvido.  

 

Primeiro que todos fossem ouvidos porque existe a falsa democracia... 
pergunta a todo mundo sobre determinada coisa, mas sempre fica a escolha 
inicial de quem manda, então eu acho que a gestão democrática seria isso: 
tanto ouvir os alunos como os professores (pausa) enfim, toda a comunidade 
escolar (MCE 04/ VICE-PRESIDENTA). 

 

É a gestão onde todos participam. Onde o diretor escuta o grupo da escola, 
não só o Conselho, mas os funcionários, os alunos, os pais... (MCE 08 
/FUNCIONÁRIA). 

 

 Além de pontuar que a gestão democrática implica o ato de ouvir e ser ouvido 

verificamos, nos trechos discursivos abaixo, que alguns membros do colegiado apontam que a 

gestão democrática implica participação nas deliberações. 



Dessa maneira, quando analisamos a concepção da diretora, vice-diretora e da 

conselheira 03, observamos o entendimento de que a gestão democrática possibilita a 

participação nas decisões da escola, apresentando, desta forma, uma certa semelhança com a 

posição defendida por Bordgnon e Gracindo (2001, p.154), quando discutem o paradigma da 

gestão democrática “processos decisórios participativos e tão dinâmicos quanto a realidade, 

geradores de compromissos e responsabilidades”. No entanto, o entendimento dessas 

conselheiras é ambíguo, revelando, na maior parte dos casos, uma aceitação “pacífica” da 

participação outorgada. 

  

Gestão democrática, na minha opinião, é participação de todos nas decisões, 
né? (pausa) Nos rumos da escola, tanto no ponto administrativo quanto no 
ponto pedagógico, administrar... A gestão democrática... [...] não é fácil 
porque você tem que ter a serenidade, a tranqüilidade de escutar (pausa), a 
capacidade de entender as dificuldades e as limitações (MCE 
01/DIRETORA). 

 

Seria uma gestão com a participação de todos: comunidade, éé... alunos, 
professores. Eu acho que é a participação de todos (MCE 03/ 
PRESIDENTA). 

 

Na minha opinião (pausa), é onde os pais possam ter direito de vir, de 
conversar, de negociar e não só receber ordens, receber mandados: não pode 
isso, não pode aquilo: para mim, é uma troca (MCE 02/VICE-DIRETORA). 

  

Por sua vez, outra entrevistada associou o significado da gestão democrática à 

oportunidade que a comunidade escolar e extra-escolar têm para participar da gestão. Porém, 

vemos que, em sua concepção, isto não se confunde com licenciosidade. O direito à livre 

expressão dos membros do colegiado e da comunidade escolar implica regras de conduta dos 

sujeitos. Acreditamos que esta conselheira está ressaltando o que Freire (1996, p. 122) já 

indicou: “A posição mais difícil, e indiscutivelmente correta, é do democrata, coerente com 



seu sonho solidário e igualitário, para quem não é possível autoridade sem liberdade e esta 

sem aquela”. 

 

Ge...Gestão democrática...Uma gestão democrática... no meu conceito é dar 
livre arbítrio às pessoas que trabalham, aos alunos, à comunidade, agora com 
respeito, não é porque a gente tá vendo muitas... A gente tá vendo, né?, que a 
gestão democrática é muito boa, mas também tem que orientar, dizer o que é 
gestão democrática porque as pessoas, às vezes, não sabem o que é 
democracia. As pessoas pensam que democracia é anarquia, e se você não 
orienta os alunos... O que é democracia? Não é? Você tem que saber... O que 
você acha, o que você não acha, o que você tem que exigir, mas tudo dentro 
do respeito e não da anarquia (MCE 05/TESOUREIRA). 

 

 O que esta conselheira assinala em seu discurso decorre do fato de que, no início da 

implementação da proposta de gestão, aconteceram alguns exageros por parte dos pais, que, 

ao encontrarem liberdade para participarem da gestão da escola, não compreenderam que a 

liberdade de participação não excluía a ação coordenada dos diretores da escola assim como 

Bordgnon e Gracindo (2001, p.165) já assinalaram: “a gestão democrática requer liderança 

centrada na competência, legitimidade e credibilidade”. Consoante com o pensamento desses 

autores, também Libâneo (2004) afirma que este estilo de gestão não desconsidera a 

importância do gestor escolar.  

Em relação a esse aspecto, observamos na fala abaixo: 

 

Lembro-me que (...) Os pais exageravam querendo até abrir as panelas para 
ver o que estava sendo cozinhado e abrir os armários para ver o que tinha 
dentro. Hoje se tem um equilíbrio para essa participação. Nem as diretoras 
rechaçam, nem os pais exageram porque entendem que a representação 
supõe uma responsabilidade e uma co-responsabilidade também (GESTOR 
MUNICIPAL 01). 

 

 Ainda quanto à concepção de gestão democrática, percebemos que uma conselheira 

não soube teorizar a respeito disso, mas ela compreende que a gestão democrática é 

importante à medida que ela está percebendo que outros sujeitos estão participando das 



decisões, quando afirma: “Eu acho importante porque antes a diretora participava [só], agora 

tem o Conselho desse negócio que tu dissesse democrático”.  

 

Eu acho importante porque antes a diretora participava. Agora tem o 
Conselho desse negócio que tu dissesse democrático... Sei lá... Nem sei te 
dizer, só sei que é importante, não sei nem te responder é tanta coisa. Só sei 
que é importante, de quê?, Eu não sei (MCE 06 /MÃE). 

 

Acreditamos que a dificuldade de expressar o entendimento sobre a gestão 

democrática poderia ser amenizada se realmente estivessem ocorrendo os Fóruns de Gestão 

com essa discussão. A confirmação dessa lacuna foi observada no discurso de um dos 

gestores municipais, que afirmou: “Os Fóruns pretendiam ser também espaço de capacitação, 

só que da forma como vinham ocorrendo [...] fica difícil [...] Pode-se dizer: pretendíamos 

fazer, mas da forma como agimos até agora não aprofundamos essas questões” (GESTOR 

MUNICIPAL 01). 

 Um outro elemento apreendido nas entrevistas se refere à concepção da gestão 

democrática no auxílio ao bom funcionamento da escola. 

 Nesse sentido, percebemos, na análise dos discursos, que a gestão democrática é 

relevante para as escolas porque tem contribuído para uma relação menos impositiva e menos 

autoritária entre diretores e pais, assim como entre professores e alunos.  

 

Ajuda (prolongamento da fala). Ainda precisa dar uma melhorada, mas ajuda 
bastante. Hoje a gente já pode dizer que tem abertura maior para conversar 
com os pais que antigamente a gente não tinha. O diretor era naquele 
patamar, lá em cima, e os pais tinham apenas que acatar. Hoje não, o pai já 
chega, já senta, já conversa, já briga, já discute (risos) (MCE 02/VICE-
DIRETORA). 

 

A gestão democrática auxilia no sentido da escola... Ééé a valorização 
do...Do aluno, dos pais (pequena pausa). É o que eu disse a você. Nem todo 
mundo sabe o que é a gestão. Para mim (pequena pausa) ela auxilia e muito 
(MCE 05/TESOUREIRA). 



Ajuda, tanto que é que quando tem um negócio, ela vem, reúne, porque tem 
um conselheiro que aceita, outro vai e aceita... é importante todo mundo 
participar e tomar as decisões em conjunto; o que estiver acontecendo na 
sala vem e termina aqui em cima. O melhor para não prejudicar os 
professores e nem os alunos (MCE 06/ MÃE). 
 

 Outra conselheira ressaltou a oportunidade dos pais, nesse formato de gestão, de 

fiscalizarem a aplicação dos recursos públicos, auxiliando, dessa forma, na gestão escolar. 

 

Eu acho que auxilia porque os pais participando, a comunidade participando, 
eles vão ficar assim satisfeitos. Eu acredito que pra que o trabalho se realize; 
porque eles vão ficar sabendo como está funcionando a escola. Como está 
sendo empregada a verba que vem para a escola. Se tiver uma democracia 
funciona melhor (MCE 08/FUNCIONÁRIA). 

 

De outra forma, percebemos um discurso impreciso quando analisamos o discurso de 

uma outra conselheira.   

 

Nem sempre. Por que? (pequena pausa). Existem pessoas (risos) que acham 
que tem que funcionar na cartilha deles; são só direitos, direitos... E não 
deveres. Tem muitos pais e alunos também, né?, que acham que só têm 
direitos e não têm deveres. E isso, às vezes, complica um pouco porque fica 
difícil você querer ter só direito (MCE 03/PRESIDENTA). 

 

Diante disso, apreendemos que essa citação faz uma ressalva à funcionalidade da 

gestão democrática porque, em sua percepção, democratizar a gestão implica assumir 

responsabilidades na gestão da escola, o que, segundo Bordigon e Gracindo (2001), supõe 

uma consciência de que a escola pertence ao público.  

 Ainda em relação à análise do discurso das conselheiras, entendemos que eles são 

produzidos, dentre outros elementos, de acordo com a trajetória das pessoas, a identidade 

profissional e as experiências vivenciadas no seu cotidiano Fairclough (2001). Esses 



elementos são passíveis de identificação nos contextos discursivos em que nossos 

entrevistados se referiram às dificuldades de funcionamento do Conselho em estudo. 

 De princípio, observamos que houve uma tendência a não se apontar dificuldades, 

como mostram os trechos abaixo: 

 

Olha, a gente não tem encontrado dificuldades porque é um grupo muito 
coeso. A gente tem se reunido, não vou dizer que com a freqüência que a 
gente deveria, porque realmente foi um ano um pouco difícil, inclusive com 
a eleição, e foi toda aquela polêmica, não sabia quando ia acontecer foi um 
ano letivo um pouco conturbado. Mas acho que o Conselho foi de 
fundamental importância à medida que contribuiu muito, ajudou muito a 
direção a definir algumas estratégia, como por exemplo, tivemos que 
funcionar durante o mês com quatro horários dentro da escola por falta de 
bancas escolares, e então a gente teve que rediscutir o calendário, tivemos 
algumas dificuldades por conta da licitação da merenda Escolar. Então o 
grupo estava assim discutindo, buscando alternativas, né? colocando as 
questões para os familiares, para os  professores. Então, eu acho que a gente 
não tem dificuldade; a única dificuldade as vezes é os conflitos de horários  
para se reunir (MCE 01/DIRETORA). 

 

Por que tudo hoje tem sido muito democrático. A gente escuta o lado dele, 
eles escutam o lado da gente e a gente [...] mostra o papel do conselheiro, 
que é estar na escola ajudando na administração. Então, a gente não tem 
muitos problemas, e as pessoas que se dispõe a fazer parte são pessoas 
comprometidas, que realmente querem ajudar a escola (MCE 02/VICE-
DIRETORA). 

 

Nesse sentido, é importante destacar que se tratam de trechos de entrevistas realizadas 

com a diretora e vice-diretora, as quais, pela posição ocupada tendem a fornecer uma idéia 

otimista da gestão escolar. Também, podemos observar que esse mesmo entendimento foi 

encontrado nos trechos das entrevistas de três conselheiras, conforme apresentamos a seguir: 

 

Membro do Conselho 03 – Realmente isso acontece... Mas aqui, não é assim 
tão relevante não. Sempre se consegue contornar (MCE 03/PRESIDENTA). 

 

E - O Conselho tem encontrado dificuldades para atuar? 



Membro 05 do Conselho Escolar – Não, não. A gente não tem dificuldade 
nenhuma para atuar. 
E – A comunidade tem dado apoio ao Conselho? 
Membro 05 do Conselho Escolar – Tem... 
E – Os pais tem atuado no Conselho? 
Membro 05 do Conselho Escolar–Também. (MCE 05/FUNCIONÁRIA). 

 

 Na hora de resolver algum ‘pepino’ a maioria vence. A gente conversa, tem 
o diálogo... o que decide é por maioria. Quem venceu, venceu! E os outros 
ficam calados; decisão é decisão (MCE 06/MÃE). 

 

Por outro lado, outras conselheiras discordaram dessa percepção e apontaram, em seus 

discursos, dificuldades, tais como a falta de participação dos pais, como exemplificamos 

abaixo: 

 

Tem e ao mesmo tempo não tem, né? Sempre existem dificuldades. Uma das 
maiores dificuldades. [são os pais] que muitas vezes só aparecem no final do 
ano para saber se o aluno passou ou não de ano.  (MCE 04/VICE-
PRESIDENTA). 

 

Parece-nos que o hábito de comparecer à escola apenas ao final do ano para saber da 

situação do aluno, muitas vezes por medo de perder a bolsa decorrente do Programa de 

Transferência de Renda, é ainda uma prática bastante presente nas escolas. Postulamos que, 

certamente, isso se deve a pouca prática de participação, decorrente da falta de conhecimento 

do que é o Conselho Escolar ou, até mesmo, conforme alude Werle (2003), que estuda o 

mesmo fenômeno, pelo fato dos pais se sentirem inseguros para argumentarem com maior 

fluidez no Conselho. 

Outra dificuldade encontrada foi com relação às poucas reuniões do colegiado, pois 

esse fato tem dificultado a participação do Conselho na gestão da escola, uma vez que o 

Conselho não está sendo consultado e não está tomando as decisões acerca de determinados 

assuntos, o que em nosso entendimento abre a possibilidade para que as decisões estejam 



centradas principalmente na direção da escola, isto é, em decisões individuais, tal como 

exemplificamos a seguir: 

 

Eu acho que o Conselho deveria atuar mais. Não somente quando chega 
verba, não somente quando precisa, quando o aluno está dando problema; eu 
acho que precisa ter mais reunião, deveriam sentar mais. O grupo do 
Conselho: a presidente, a vice, a secretária, a representante dos pais, todos os 
membros do Conselho, e não somente para discutir a verba que chegou, no 
que vai gastar, [...] Mas ter umas datas fixas, porque o Conselho demora a se 
reunir e eu acho falho (MCE 08/FUNCIONÁRIA). 

 

O Conselho não tem se reunido com freqüência, entendeu? Como eu disse só 
foi freqüentemente por causa da eleição [para diretores] (MCE 06/MÃE). 

 

Ainda podemos identificar como dificuldades as alusões ao modo de funcionamento 

do Conselho, ou seja, os discursos tendem a demonstrar que as conselheiras possuem uma 

visão restrita do papel dessa entidade, quando enfatizam as práticas relativas às decisões 

administrativo-financeiras, e não mencionam as de ordem pedagógica, como exemplificamos 

no seguinte discurso: 

 

Através de reunião, nós chamamos quando a gente quer renovar a escola, 
tudo que a gente faz a gente chama o Conselho, expõe os objetivos, os 
planos, o dinheiro como vai ser gasto, onde vai ser gasto. Primeiro, a gente 
faz um apanhado com o professorado, depois chama o Conselho e passa para 
ele o que o pessoal decidiu, se eles estão de acordo, se não estão e onde a 
gente pode se ajudar (MCE 02/VICE-DIRETORA). 

 

Além disso, é possível observar que o processo de funcionamento do Conselho foge ao 

que a política municipal propõe, tornando-se uma dificuldade para a atuação do Conselho 

Escolar. Quem faz a consulta a respeito dos problemas enfrentados pela gestão são os 

dirigentes escolares. Deste modo, o papel de representante das demandas dos diversos 



segmentos não está sendo exercido do modo como preconizado pela política educacional do 

município.  

Conforme apreendemos, a vice-diretora destaca que, primeiramente, realiza um 

apanhado com o professorado e “depois chama o Conselho e passa para ele o que o pessoal 

decidiu”, o que indica que a participação do Conselho é secundarizada; ele não é um órgão 

que pensa as questões, mas que apóia ou não as decisões que já foram tomadas pelos 

professores. Assim sendo, cabe aqui a análise de Werle (2003, p. 62), que diz: “(...) levar um 

assunto à consulta do Conselho Escolar não pode constituir um mecanismo para legitimar 

decisões”.  

Um outro problema detectado se refere à postura autoritária da diretora da escola “Z”, 

que, apesar de ter um conhecimento histórico de que na sociedade brasileira prevaleceram 

práticas autoritárias que inibiram a participação social, quando ela afirma: “a gente vem de 

um ranço político onde o espaço, a fala, a voz, a participação era muito restrito”, percebemos, 

ao analisarmos os trechos dos discursos das conselheiras citados abaixo, que esse 

conhecimento não trouxe uma consciência de mudança em sua prática. 

 

Normalmente, são feitas as reuniões, né?, onde é feita a avaliação. A gente 
teve bastante sorte; a direção, ela é bastante aberta. Então, a gente não tem 
muita dificuldade em dar opiniões.[...] Porque embora aqui os professores 
até se imponham, os professores até se impõem, mas tem aquela... a gente 
teve vários conflitos com a diretora, hoje a às vezes ela realmente é muito 
por dia, tanto faz como ela querer mandar e só é a opinião dela a decisão 
final. Normalmente, a decisão final é dela, inclusive alguns funcionários 
antigos saíram daqui por esse motivo, porque entraram em choque com ela e 
terminaram pedindo remoção para outras escolas. [Mas] normalmente [as 
decisões] ficam a cargo da direção, desde que eu entrei aqui que eu vejo isso 
(MCE 04/VICE-PRESIDENTA) 

  

Uma coisa que não foi aceita... Eu acho que são as opiniões mesmo. São as 
opiniões mesmo porque cada um dá a sua opinião. Mas no final prevalece... 



a do pessoal lá em cima18. Essa é que é a verdade (MCE 
08/FUNCIONÁRIA). 

 

Diante disso, ao analisarmos os discursos, podemos afirmar que há a necessidade 

precípua da autocrítica por parte da direção da escola e de seus membros, isto é, o 

reconhecimento da tendência impositiva presente nas suas ações para a partir daí buscar a 

manutenção do diálogo aberto, pautado na participação de todos os segmentos da escola 

(DEMO, 1993). 

Em síntese, através da análise das percepções dos entrevistados a respeito do 

funcionamento do Conselho, podemos identificar a predominância da prática ainda arraigada 

de não participação ativa na gestão. Os contextos discursivos refletem um modo de ação que 

tem por base elementos da cultura cívica brasileira, o qual está recheado de práticas 

autoritárias e clientelistas, que geraram um sentimento de passividade na sociedade 

(DOWBOR, 1999).  

 

4.3 Concepções da Comunidade Escolar 

  

 Nesta seção, examinaremos as concepções da comunidade escolar quanto aos 

seguintes aspectos: papel do Conselho na gestão da escola “Z”, o significado da gestão 

democrática, as concepções acerca da importância da gestão democrática para o 

funcionamento da escola e as concepções da comunidade sobre as dificuldades enfrentadas 

pelo Conselho na gestão da escola “Z”. 

Quanto à concepção de gestão democrática, verificamos que, dentre os segmentos 

entrevistados que representam a comunidade escolar na nossa pesquisa, não encontramos, em 

suas percepções, diferenças significativas das percepções dos segmentos do Conselho Escolar 

anteriormente analisados. Podemos afirmar que há similitudes com a noção de democracia 
                                                 
18 A sala da direção fica localizada no primeiro andar da escola. 



formulada por Ferreira, A.(2001) que afirma que gestão é tomada de decisões, e isto 

pressupõe a autonomia da escola, como um princípio daquilo que Libâneo (2004) denomina 

de “gestão pautada na participação”. Exemplos dessas percepções são apresentados abaixo: 

 

Olha, uma gestão democrática seria uma gestão onde tudo o que fosse 
decidido na escola fosse decidido em conjunto.... Nada fosse imposto. 
Quando você faz uma imposição você está fugindo do conceito de 
democracia (ECE 01/PROFESSOR). 

 

Eu acho que é a participação de todos, ou quase todos, onde todos vão 
opinar; se todos serão ouvidos, não sei, mas acredito que possam (ECE 
02/FUNCIONÁRIA). 

 

Para ajeitar assim, né? Para ficar tudo organizado... As populações, os alunos 
com os professores, com os diretores, né? (ECE 04/MÃE). 

 

No entanto, é oportuno chamarmos a atenção para o fato de que os trechos discursivos 

revelam a idéia de um vir a ser (seria uma gestão); de uma remota possibilidade “se todos 

serão ouvidos, não sei”. Estas evidências podem ser classificadas ao levarmos em conta o 

modo como as políticas públicas vêm sendo implantadas no País, quase sempre com muitas 

promessas que são pouco cumpridas. Há um certo descrédito entre os atores quanto à 

possibilidade de uma igualdade de participação na escola, dentre outros motivos, porque as 

diretrizes das políticas trazem, muitas vezes, em seu bojo, o novo no interior do velho. Em 

outras palavras, as medidas se revestem de novas roupagens, mas em seu interior favorecem 

as velhas práticas clientelistas, gerando um sentimento de descrédito com relação à 

participação social (CURY, 2001; DOWBOR, 1999).  

Todavia, há percepções que atribuem à gestão democrática muito mais do que esta tem 

como papel fundamental: “para ajeitar assim, né? Para ficar tudo organizado”. Ainda que não 

tenha sido predominante, este modo de perceber, como sugere Libâneo (2004), não leva em 



conta que as práticas participativas, nos processos de gestão, não esgotam, por si só, os 

elementos pelos quais seja assegurado o processo organizacional, uma vez que a participação 

da sociedade não é uma panacéia capaz de resolver os problemas da escola. Ao contrário 

disso, a participação social está sendo compreendida como uma estratégia complementar que 

poderá fomentar a qualidade organizacional, que pode refletir no sucesso do processo 

educativo (DOWBOR, 1999). 

Por outra parte, nos chamou a atenção o fato de que um dos alunos entrevistados, que 

estava cursando a 8ª série no período da coleta de dados, desconhecia o que significava gestão 

democrática. Contudo, após a interação discursiva, ele associou a palavra votação ao conceito 

de democracia.  

 

E – Você já ouviu falar sobre gestão democrática? 
ECE 03/ ALUNO – Também não. 
E – Mas você tem uma idéia do que pode ser gestão democrática? Pela 
palavra democracia que a gente usa, que a gente vê. 
ECE 03/ ALUNO – Algum tipo de votação? 

 

Trata-se de um dado que é bastante revelador da cultura política predominante, em que 

o político tende a se confundir com a política partidária e com os processos eleitorais. Nesse 

sentido, parece que temos uma indicação de que o modelo representativo continua 

hegemônico, como uma forma legítima de autorização dos governos para o entrevistado, 

como nos chama a atenção Santos (2002). 

No que se refere ao entendimento da importância da gestão participativa para o 

funcionamento da escola, percebemos, nos discursos dos representantes da comunidade, que 

eles acreditam que esse formato de gestão é importante porque a escola passa a ser 

administrada coletivamente, sendo pautada na relação horizontal entre a direção e os demais 

segmentos da escola. Entretanto, paradoxalmente, mesmo com esse entendimento, eles 



demonstraram um desinteresse em participar do colegiado, o que, mais uma vez, indica a 

pouca prática da participação entre a nossa população. 

 

Claro, totalmente. Eu acho que uma escola não funciona com decisões 
unilaterais. Tem que haver uma pluralidade assim... Em todas as decisões 
têm que ouvir a comunidade (ECE 01/ PROFESSOR). 

 

Acho que ajuda. Por que a escola é feita de um todo, não é feita de uma só 
pessoa. São várias pessoas: são profissionais, são mães, são alunos, são pais 
de alunos (ECE 02/FUNCIONÁRIA). 

 

Não obstante, um dos entrevistados, ao responder a pergunta sobre “se a gestão 

democrática pode auxiliar no melhor funcionamento da escola”, vemos que é ressaltada a 

participação dos alunos nesse processo como sendo capaz de gerar melhorias, o que sugere 

avanços nas concepções sobre a participação. 

 

Se tivesse como é que... Se explicassem aos alunos, se tivesse uma 
participação dos alunos, eu acho que tinha uma melhora (ECE 03/ALUNO). 

 

Em relação às concepções dos representantes da comunidade escolar entrevistados, 

sobre o papel do Conselho, observamos uma significativa diferença entre a concepção do 

professor e dos demais. Neste sentido, a compreensão por parte dos docentes é de que o 

Conselho Escolar tem por papel fazer a articulação entre a comunidade e a escola, 

expressando, também, a idéia de que o Conselho deveria ter autonomia administrativa, 

pedagógica e financeira, conforme mostramos abaixo: 

 

Olha, eu encaro o Conselho como um elo de ligação entre a comunidade e a 
escola. Tudo que vai ser feito para a escola tem que ter o aval do Conselho 
Escolar. Ele reúne representantes de cada setor da comunidade e o pessoal de 
dentro da escola. Então, eu vejo o Conselho como o elo de ligação entre a 
comunidade e a escola (ECE 01/PROFESSOR). 



 Acreditamos que a própria condição de professor faz com que ele venha tendo acesso 

a informações sobre o papel do Conselho Escolar, o que se observa no seu discurso. Aliás, 

outros contextos discursivos desse mesmo entrevistado permitem afirmar que, apesar dele ter, 

“teoricamente”, um entendimento sobre o papel do Conselho Escolar, na prática ele parece 

desconhecer como o Conselho funciona na escola onde atua, como podemos verificar nos 

trechos transcritos abaixo: 

 

Olhe, veja bem, as reuniões do Conselho são sempre em horários que... Que 
são extras, assim fora do seu horário de trabalho, certo? As pessoas que 
participam do Conselho, que são do horário em que eu trabalho participam 
em outro horário. Então, eu não tenho acesso ao que é decidido porque é o 
seguinte: não é passado para os professores o que é decidido. [...] Não existe 
uma reunião de prestação de contas, por exemplo. Veja bem se eu emitir 
alguma opinião sobre isso eu estarei me contradizendo porque eu não tenho 
conhecimento? (ECE 01/PROFESSOR). 

  

No entanto, as informações que este professor nos fornece, em certa medida, põem em 

xeque as percepções sobre o funcionamento do Conselho, expressas pela diretora da 

escola.Enquanto o docente afirma que não há uma democratização das informações pelo 

colegiado, a diretora afirma que todas as decisões são repassadas à escola e especificamente 

ao corpo docente através das reuniões pedagógicas, segundo observamos: 

 

Olha, a gente tenta conversar com eles em horários alternativos, né? Cabe 
muito à direção da escola. Eu fui a princípio presidente do Conselho, logo 
quando eu comecei na escola, pra fechar, porque o diretor da escola estava 
saindo e os recursos estavam chegando. Mas logo em seguida a gente 
chamou para a eleição, porque o tempo já estava encerrado, e eu achei por 
bem não ser, porque a diretora, né? já é membro nato do Conselho. 
Necessariamente não teria que assumir a presidência... Acho que é 
oportunizar a participação maior de outros elementos se inserir ao Conselho 
(pausa) Então cabe muito à pessoa da diretora e da vice-diretora fazer essa 
articulação, e, como dizem alguns, os membros do Conselho são professores, 
são funcionários, que são pais dos alunos, então a gente consegue circular as 
informações rapidamente para os que não puderam participar. 
Tudo (ênfase na palavra), tudo que acontece, que é registrado em ata, é 
depois divulgado aos professores nas nossas reuniões. São reuniões 
pedagógicas, ou até mesmo no intervalo do recreio, algumas coisas que a 



gente decidiu e que rapidamente precisa ser comunicada. Uma decisão que a 
gente tomou importante e que vai, de certa forma, né? atingir toda a 
comunidade escolar, então a gente sempre encontra um espaço na hora do 
recreio, pós-horário, pré-horário de aula, para que a gente possa informar a 
todos (MCE 01/DIRETORA). 

 

Considerando os dois tipos de discursos e os contextos em que são gerados, podemos 

ter um conhecimento aproximado da realidade. O professor, ainda que lhe seja familiar as 

informações sobre o papel do Conselho Escolar e da gestão democrática, face a natureza de 

suas próprias funções, pode ser um membro distanciado da comunidade escolar.  

Essas indicações podem ser vistas na fala do professor, quando, por exemplo, afirma 

que: “As reuniões do Conselho são sempre em horários extras, assim, fora do horário de 

trabalho, certo?”, o que possibilita a concentração de poder nas mãos de mandatários19 

A diretora, por sua vez, face ao seu próprio cargo, tende a idealizar as formas de 

funcionamento da escola e do Conselho, certamente pelo desejo de “acertar”. 

No entanto, os dados até aqui analisados nos permitem afirmar que o Conselho Escolar 

vem cumprindo, em parte, o seu papel, pois ainda está distante da efetiva democratização da 

gestão.  

Nesse sentido, é ilustrativo o quase total desconhecimento dos demais membros da 

comunidade escolar entrevistados, como mostram trechos de suas falas. Trechos estes que 

representam respostas a respeito de qual é o papel do Conselho e, por conseguinte, as 

dificuldades por ele enfrentadas quando do seu funcionamento: 

 

Querida, pelo que eu me lembre, não. Torno a dizer, já ouvi assim 
comentários de colegas e não foram muitos comentários, não foram muitos 
com relação ao Conselho Escolar, mas nada de detalhes [...]” “Não [sei o que 
é o Conselho Escolar], porque eu nunca me interessei. Nunca me interessei. 
Porque, assim, a parte de documentação dos alunos sempre tem muito 
trabalho (ECE 02/FUNCIONÁRIA). 

                                                 
19 “Os representantes (...) tornam-se mandatários dos representados, se com eles mantiverem uma relação 
distante, impondo seus interesses como sendo os interesses de seus representados” (WERLE, 2003, p. 83 apud 
BORDIEU, 1989, p. 168). 



Em tal contexto, não surpreende que o aluno tenha afirmado que “não tem nem idéia 

do que é o Conselho”, e, portanto, também não respondeu sobre qual o papel que cabe ao 

Conselho desempenhar, ocasionando uma ausência político-participativa desse membro na 

gestão. 

 

4.4 As Atas do Conselho Escolar na Perspectiva das Deliberações.  

 

 Como sabemos, para as instituições, o registro de suas discussões e deliberações em 

atas é um procedimento que visa, dentre outras coisas, sistematizar os resultados do processo 

de tomada de decisões. Apesar de não desconhecermos que as atas constituem uma fonte de 

dados restrita, pois pode ser manipulada, sintética e refletir de modo limitado à dinâmica das 

reuniões. 

 Mesmo considerando essas questões, optamos por incluir a análise das atas do 

Conselho em estudo como uma fonte suplementar de dados, tal como nos referimos na parte 

metodológica. 

Um dos primeiros indicadores encontrados na análise das atas foi relativo à 

quantidade. Em outras palavras, apesar do Conselho Escolar existir desde o ano de 2004, só 

havia quatro atas nos arquivos pesquisados. Duas delas do ano de 2004, sendo uma referente à 

posse dos conselheiros. As demais foram lavradas em duas distintas reuniões no ano de 2005. 

Tal quantitativo pode indicar que o Conselho não vem se reunindo regularmente ou, 

por outra parte, as reuniões não estão sendo registradas em atas, como deveriam. 

Na primeira hipótese, significa que não estão sendo seguidas as diretrizes da Secretaria 

de Educação de Olinda e a própria legislação: 

 

A Lei coloca duas reuniões por mês. Nós aqui recomendamos uma a cada 
mês [mais] os Fóruns de Gestão que é uma reunião mensal que nós fazemos 



com todos os Conselhos. Nos Fóruns, repassamos o calendário de reuniões e 
eles mandam para a gente os seus calendários para que a gente possa 
acompanhar (GESTOR MUNICIPAL 02). 

 

Na segunda hipótese, trata-se de se desconsiderar a importância dos registros de 

acordo com a professora presidenta do Conselho: “Só as mais importantes [...] é que são 

registradas em ata”. Além de que, depoimentos de outros membros do Conselho ratificam tal 

situação: 

 

A gente fez... Olha... Se não me falhe a memória, umas quatro ou cinco 
[reuniões] (MCE 05/TESOUREIRA). 

 

A gente tem se reunido, não vou dizer que com a freqüência que a gente 
deveria, porque realmente foi um ano um pouco difícil (MCE 
01/DIRETORA). 

 

Além da situação acima mencionada, constatamos nas atas analisadas registros 

bastante sucintos, sem transcrição da fala de nenhum dos membros, nem de 

conteúdos/divergências de discussões que ocorreram nas reuniões. 

Mesmo assim, vale destacar que encontramos alguns germes sobre decisões 

pedagógicas, como a tentativa de cumprimento dos 200 dias letivos de aulas, como preceitua 

a legislação nacional. Porém, apesar desta medida, percebemos que houve prejuízos quanto ao 

cumprimento das oitocentas horas, uma vez que houve uma redução da duração do tempo 

pedagógico, mesmo que de forma provisória. Também foi possível evidenciarmos menção ao 

regimento escolar e ao projeto político-pedagógico da escola ainda que de forma limitada. 

 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e cinco, reuniram-se na 
Escola “Z” os membros do Conselho Escolar: presidente, secretária, 
membros do Conselho Fiscal e Deliberativo, Diretora e vice-diretora da 
escola para tratarem da seguinte pauta: projeto político-pedagógico, a 
ausência de bancas escolares e merenda escolar (...) foram levantadas 



algumas propostas, ficando definido que a escola deveria convocar as 
famílias e comunicar a adoção temporária do regime de 04 turnos, digo: 1º 
turno – 7:00 as 10:00, 2º turno – 11:00 as 14:00, 3º turno – 15:00 as 18:00 e 
4º turno – 18:30 as 22:00 [...] Após a leitura da pauta, a direção da escola 
apresentou as propostas contidas no Projeto Político-Pedagógico, projeto 
este elaborado com a participação dos professores, funcionários e membros 
do Conselho Escolar, e que foram aprovados pelos conselheiros presentes 
(ATA 03)20. 

 

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e cinco, reuniram-se 
na Escola”Z” os membros do Conselho Escolar: presidente, secretário, 
Conselho Fiscal e Deliberativo, Diretora e Vice-diretora da escola. A pauta 
constava da elaboração do regimento da escola e reposição de aulas para o 1º 
turno. Abertas as discussões sobre o regimento escolar, foi colocada, entre 
outros aspectos, a importância de se estabelecer um horário de tolerância 
para a chegada dos alunos, professores e funcionários” (..) Outro ponto 
abordado foi em relação ao fardamento. Ficou acordado que se iria reforçar 
as orientações para o uso da farda, distribuída no ano anterior (ATA 04)21. 

 

Contudo, apesar de encontramos referências a respeito de algumas questões 

pedagógicas nas atas, quando recorrermos às entrevistas dos membros do colegiado 

percebemos que têm prevalecido a deliberação a respeito da alocação de recursos financeiros 

e a discussão da melhoria da infra-estrutura física da escola, como ilustram os trechos abaixo: 

 

Depende muito do momento, mas geralmente é mais a questão econômica. É 
mais a parte financeira. A gente sempre fala mais na parte financeira, porque 
os outros assuntos acontecem de acordo com os fatos (MCE 03/ 
PRESIDENTA ). 

 

Agora mesmo, um exemplo, a gente está aqui com a secretaria e não está 
muito boa. Está muito quente. Então, a gente vai falar em reunião se esse 
dinheiro pode ser gasto na reforma da secretaria. Colocar um ventilador. 
Uma melhoria para o funcionário. O Conselho tem esse poder de decisão. A 
verba do ano passado foi gasto tudo na melhoria da escola e do bem-estar do 
aluno, porque nas salas que eram muito quentes foram colocados 
ventiladores; uma melhoria para o aluno. Essa quadra, que era toda aberta 
quando tinha jogos, passava tudo para o outro lado; tinha brigas e ela cobriu 
isso aí com as verbas; foram questões decididas no Conselho, em reuniões 
do Conselho (MCE 08/ FUNCIONÁRIA). 

                                                 
20 A ata 03 encontra-se no anexo “D” 
21 A ata 04 encontra-se no anexo “E” 



Varia muito, tem escolas, quando chega dinheiro do PDDE... Do PDE 
você vê uma mobilização maior, porque é muito atrativo você discutir 
como vai gastar esse dinheiro. Outra área que mobiliza muito é a área, 
assim, quando tem um problema, por exemplo, segurança. A questão da 
segurança é uma coisa que mobiliza todo mundo, menos para as questões 
pedagógicas, infelizmente pouco discutidas. Então, eu acho que é uma meta 
que os Conselhos discutam: porque esse ano teve 20% de reprovação ou 
30%? Ainda discutem menos o que é o objeto mesmo da escola: 
aprendizagem... Por uma falta de domínio, um conhecimento mais apurado 
dos mecanismos pedagógicos os Conselhos discutem pouco (GESTOR 
MUNICIPAL 01). 

 

No controle e no acompanhamento financeiro no dinheiro que é gasto. 
Nós temos muitas dificuldades ainda de fazer com que o Conselho 
acompanhe as ações Pedagógicas porque a pesar do discurso democrático do 
professor ele é ainda muito autoritário inclusive eles são os que mais 
resistem ao controle e acompanhamento do Conselho Escolar na área 
pedagógica. Então temos feito diversas capacitações, falas no sentido de que 
isso aconteça, mas as dificuldades são grandes. O Conselho ainda 
acompanha a área de relacionamento. Quando têm conflito na escola é 
decidido no Conselho. O Conselho principalmente acompanha, a área 
financeira e de aplicação de recursos, o Conselho acompanha em alguns 
momentos a questão profissional a qualidade do professor, mas ainda não 
consegue compreender e tem a maior dificuldade para trabalhar no 
acompanhamento pedagógico principalmente no que diz respeito à qualidade 
da aula ou a qualidade do trabalho pedagógico que é feito na escola 
(GESTOR MUNICIPAL 02). 

 

 É importante destacarmos que os registros limitados das atas não permitiram maiores 

inferências do que as aqui apresentadas, indicando, por sua vez, um Conselho que oscila entre 

a postura tradicional de gestão e o começo de mudanças no sentido de uma maior participação 

da comunidade nas decisões. 

Dessa forma, à medida que o Conselho deixa de participar mais intensamente do 

pedagógico, dá margem para uma ação individual e para decisões centralizadas na figura da 

diretora escolar, contribuindo para a perpetuação de estruturas e práticas isoladas. As poucas 

reuniões do colegiado implicam, conseqüentemente, poucas deliberações por parte de seus 

membros, e isso indica que o desinteresse pela participação na gestão ainda está imbricado na 

cultura organizacional da escola “Z”, a qual de certa forma, vem influenciando o agir da 



organização, assim como o comportamento dos vários segmentos da escola no 

desenvolvimento da gestão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Na década de 1990, do século XX, a reforma do Estado brasileiro, que teve como 

princípio a descentralização dos serviços educacionais, trouxe para o setor educação uma série 

de medidas com a intenção de paulatinamente atribuir responsabilidades, antes concentradas 

na esfera federal, para os estados e os municípios. Acompanhando esse processo, ganharam 

força a discussão da autonomia escolar e da democratização da gestão das escolas, com a 

presença, neste âmbito, dos Conselhos Escolares. 

 Todavia, como já discutimos em nosso referencial teórico, a intenção de democratizar 

a escola pública brasileira é uma discussão anterior a esse período. Na verdade, ela faz parte 

das demandas das esquerdas brasileiras que nas instâncias municipais podem ou não, tomar 

feições diferenciadas, e contribuir ou não, para inovações na gestão das escolas públicas 

através dos canais de participação social. 

 Dessa forma, tendo essa hipótese inicialmente, investigamos o Conselho de uma 

escola pública do município de Olinda, procurando examinar os objetivos propostos nesta 

pesquisa. 

 Percebemos, neste município, uma tentativa de junção da democracia representativa 

com a democracia participativa, através dos mecanismos criados para aproximar e articular a 

escola da comunidade e vice-versa. Podemos afirmar que, em certa medida, os Conselhos 

Escolares, no contexto da política educacional de Olinda, ganharam importância por se 

constituírem como um espaço que reúne a comunidade escolar e extra-escolar no exercício de 

funções que podem repercutir para o objetivo maior da escola, que é a aprendizagem dos 

alunos.  



Através da análise das entrevistas, apreendemos que, na concepção dos gestores 

municipais, o Conselho Escolar tem o objetivo de reunir pessoas com saberes diferenciados 

para pensarem a respeito dos problemas que envolvem a escola e, ao mesmo tempo, dar um 

feedback à gestão municipal sobre a materialização da política no interior das unidades 

escolares. E, mesmo havendo divergências no modo como ocorreram à implantação ou a 

reativação dos Conselhos, é nítido que os gestores atribuem ao colegiado um sentido de 

construção comunitária, considerando o Conselho Escolar como um elemento importante no 

fortalecimento do poder local. 

 No entanto, a pesquisa realizada com o Conselho da escola “Z” diverge em certa 

medida das concepções abordadas acima, pois apresenta um movimento muito mais de 

afastamento do que de aproximação às diretrizes materializadas na Lei 5.136/98 e da política 

de democratização das escolas na atual gestão do município de Olinda. Isto se deve ao fato de 

que os conselheiros da escola alvo do estudo entendem que a função deles é atuar mais 

fluentemente nas decisões sobre as aplicações das verbas oriundas do PDDE, acompanhar e 

fiscalizar os trabalhos de ampliação, de reforma e reparos da estrutura física da escola, com a 

intenção de preservar o patrimônio imóvel. Parece-nos que há uma preocupação extrema dos 

conselheiros e da comunidade escolar em oferecer uma escola pública bem conservada e com 

segurança para os alunos, e por isso as poucas reuniões do Conselho tiveram como pauta a 

destinação das verbas, sendo esta a área e uma das funções que o Conselho da escola “Z” 

mais exerceu: financeira e fiscalizadora. 

 É relevante mencionarmos que a atuação nessa área tem sido evidente quando 

observamos o estado de conservação da escola, como evidenciado no segundo capítulo. 

Observamos também que, além de possuir uma estrutura física adequada para receber os 

alunos, a escola “Z” é organizada, e por isso, muito procurada pela comunidade local. É certo 

que estes aspectos são importantes, pois sem eles torna-se difícil a realização de um trabalho 



educativo de qualidade, uma vez que tais elementos podem interferir no cotidiano da escola e 

no processo de ensino e aprendizagem. Todavia, entendemos que é insuficiente garantir uma 

escola limpa e bem conservada se o objetivo primordial da escola não se realiza com êxito, e, 

especificamente, o Conselho Escolar não vem cumprindo a função de zelar pela aprendizagem 

como uma questão prioritária. 

O Conselho da escola “Z” também se afasta das diretrizes da política municipal, no 

tocante à elaboração do seu Regimento Interno. Conforme pudemos examinar, o Conselho 

Escolar não elaborou o documento, importante instrumento, que, ao lado da Lei 5.136/98, é 

indispensável a atuação das membros do colegiado no desenvolvimento da gestão. Por conta 

disto, verificamos que as conselheiras desconhecem suas competências, o que acarreta a 

omissão e a delegação das questões pedagógicas e administrativas para a direção da escola, 

divergindo do que está estabelecido no documento jurídico-político do município e nas 

orientações da Secretaria de Educação/Diretoria de Gestão Democrática.  

 Além disso, observamos que os entrevistados da comunidade escolar exaltam a 

participação em seus discursos; entretanto, apesar disso, encontramos indícios de atitudes e 

comportamentos desinteressados, desconhecimento do que é um Conselho Escolar, atitudes 

de não aproveitamento das possibilidades de participação, o que demonstrou os limites de 

suas concepções sobre a atuação do Conselho. Desta maneira, podemos afirmar que, entre os 

entrevistados da comunidade escolar prevalece, na prática, uma participação passiva (LIMA, 

2001). 

No que se refere às conselheiras escolares, podemos mencionar a presença de uma 

participação reservada, que tende a uma participação passiva, pois as mesmas não descartam 

em suas concepções a possibilidade de intervir e cumprir a função de elaborar, deliberar, 

acompanhar e avaliar a política educacional no âmbito da escola, como preceitua a legislação 

municipal, e tomar certas posições. Porém, em alguns momentos, percebemos uma ausência 



de participação. Dentre as atribuições negligenciadas pelas conselheiras, citamos como 

exemplo, a deficiência no acompanhamento e desenvolvimento escolar dos alunos, uma vez 

que nem as atas e nem os discursos evidenciaram questões tais como repetência e evasão 

como problemáticas que foram discutidas nas reuniões do colegiado (LIMA, 2001). 

 Diante disso, podemos afirmar que, na escola “Z”, encontramos uma gestão híbrida, 

pois nela permanece a centralização das decisões na figura do diretor, característica própria de 

uma gestão técnico-científica, como foi demonstrado no discurso de algumas conselheiras, 

aliada à tentativa de ampliação da participação da sociedade, da coordenação de estratégias, 

da tomada de decisões descentralizadas, que são subsídios de uma gestão democrático-

participativa (LIBÂNEO, 2004). 

  Dessa forma, podemos concluir que a participação ativa na gestão da escola, que 

impulsionaria os atores a participarem de uma forma global na gestão da escola, exercendo as 

funções normativa, consultiva, deliberativa, fiscalizadora e mobilizadora, ainda está se 

construindo. Os discursos dos gestores municipais sinalizam a clara intenção de democratizar 

a gestão das escolas públicas de Olinda e o entendimento de que ela repercute na qualidade do 

ensino. No entanto, observamos que o Conselho da escola “Z” não tem incorporado práticas 

participativas de forma mais ampla, ou seja, percebemos que, diante das questões 

apresentadas na pesquisa, é possível falarmos de um habitus em incorporação (BOURDIEU, 

1998). 

No entanto, é importante mencionarmos que a democratização das relações de poder é 

lenta e gradual, se constituindo como uma nova vivência para os integrantes da escola 

pública, e, portanto, um processo que necessita de capacitação, de acompanhamento, de 

discussões, de conscientização política e de amadurecimento para que as Conselheiras 

entendam, nitidamente, quais são as suas funções, quais são as suas atribuições e, assim, 



contribuam para a promoção do desenvolvimento dos alunos, pois, tal como aponta Ferreira, 

C., (2001), a gestão da educação é um princípio social que se destina à promoção humana. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 

 
 
GESTORES MUNICIPAIS 
 

1. Quantos Conselhos Escolares foram implantados ou reativados na gestão vigente? 
2. Os Conselhos Escolares possuem seus Regimentos Internos? 
3. Qual é o papel do Conselho Escolar? 
4. A Secretaria de Educação tem encontrado dificuldades para implementar a proposta de 

gestão? Se sim, onde elas incidem? 
5. Como tem se dado à implantação dos Conselhos Escolares? 
6. Os Conselhos Escolares vêm participando da gestão da escola? Se sim, Como? Se não, 

Porquê? 
7. Em quais áreas da escola têm sido mais perceptíveis as atuações dos Conselhos? 
8. Os Conselhos têm encontrado dificuldades para atuar na gestão das escolas?  
9. Os conselheiros vêm participando do Fórum de Conselhos e da Comissão Setorial de 

Educação? Se sim, o que vem sendo discutido nessas instâncias?  
10. Como tem ocorrido e o que tem sido discutido nas capacitações dos Conselheiros? 

Quantas foram realizadas em 2005? 
 
 

CONSELHEIROS 
 

1. Por que você decidiu se candidatar ao Conselho Escolar? 
2. O que significa ser um conselheiro escolar? 
3. Como o Conselho vem participando da gestão? 
4. O Conselho tem encontrado dificuldades para atuar? Se sim, por que você encontra? 

Se não, por que você não encontra? 
5. Como é uma gestão democrática? 
6. A gestão democrática pode auxiliar o funcionamento da escola? 
7. Em sua opinião, o que falta para a escola ter um processo de ensino-aprendizagem 

adequado? 
 
 
COMUNIDADE ESCOLAR 
 

1. Qual é o papel do Conselho Escolar?  
2. Como o Conselho vem participando da gestão da escola? 
3. O Conselho tem encontrado dificuldades para atuar? Se sim, por que você encontra? 

Se não, por que você não encontra? 
4. Como é uma gestão democrática? 
5. A gestão democrática pode auxiliar o funcionamento da escola? 
6. Em sua opinião, o que falta para a escola ter um processo de ensino-aprendizagem 

adequado? 
 

 
 
 


