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RESUMO 
 
Essa pesquisa analisou a materialização de políticas de educação destinadas a contribuir com 
o estabelecimento da gestão democrática na rede municipal de ensino de Olinda – 
Pernambuco. O seu desenvolvimento implicou na revisão da literatura que trata dos 
fundamentos que sustentam os mecanismos de concepção e operação das políticas 
educacionais, no que se refere à gestão educacional em seu caráter democrático, focando 
categorias analíticas como autonomia, participação e práticas democráticas. À luz dessas 
referências é feita uma contextualização histórica do modo como as políticas de educação 
passaram a incorporar a gestão democrática das escolas na condição de mecanismo para que 
se viabilize a melhoria da qualidade do ensino. Isto a partir do processo de redemocratização 
da sociedade brasileira nos anos de 1980. Ao mesmo tempo, procurou-se demonstrar as 
especificidades de Olinda em termos da incorporação de definição de políticas democráticas, 
como estratégias de resistência ao regime autoritário implantado no país a partir de 1964, o 
que tem tido continuidade, configurando o município como espaço impar de práticas de corte 
mais progressistas. A partir da constatação dessas especificidades, elegeu-se a análise de sua 
política educacional definida e implementada desde o início da década de 2000, o que 
permitiu constatar intenções e ações destinadas a apoiar práticas participativas na gestão de 
escolas da sua rede de ensino. Neste sentido se situa a implantação de Conselhos Escolares, o 
papel do Conselho Municipal de Educação, o modo de realização das Conferências 
Municipais, a elaboração do Plano Municipal, e, ainda, a criação de estrutura e mecanismos 
governamentais voltados para o apoio da democratização da gestão no seu conjunto. . Tais 
resultados levaram ao exame da materialidade dessas políticas, a partir da análise de dados 
obtidos em entrevistas com gestores municipais, gestores de escolas e com conselheiros 
pertencentes ao Conselho Escolares de duas unidades da rede, além de informações advindas 
da observação do dia a dia dessas escolas. Os resultados da análise indicaram tensões e 
contradições na materialização da política analisada. Os discursos dos atores, em certa 
medida, se mostram contraditórios em relação às indicações de ações contidas nos 
documentos da política analisada. Encontramos contextos discursivos que, apesar de 
afirmarem a intenção de democratização da gestão, contêm claras marcas de valores 
autoritários. Entre os conselheiros das duas escolas pesquisadas, observou-se  também essa 
característica, ainda que na escola menor (a mais “local”), situada na área mais pobre e que 
possuía o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação – IDEB dentre as escolas de 
Olinda, o Conselho e a direção se encontravam mais enraizados na comunidade, ao seu 
serviço, chegando mesmo a extrapolar o que seriam suas  legitimas atribuições, o que se 
configurou na identificação da prestação de outros serviços sociais. A outra escola, a maior, 
(ou mais “central”), e que tinha o menor IDEB, possui uma ampla estrutura voltada para a 
prestação de serviços a comunidade que também iriam além dos serviços de escolarização. No 
entanto, percebeu-se que ela não estava sendo permeável à presença da comunidade no seu 
interior, e, com exceções, os conselheiros se mostraram bastante alheios as práticas 
democráticas, pouco abertos a negociações. Eles consideraram a participação na gestão como 
mais um encargo. Em ambas as escolas, verificou-se que o fulcro da atuação dos Conselhos, 
como já demonstraram outros estudos, é a legitimação de decisões relativas à aplicação dos 
recursos financeiros. No geral, mesmo tendo sido encontrados alguns avanços, notou-se que a 
tradição de diretrizes progressistas, presentes na história política municipal, e nas decisões 
recentes para a política educacional, ainda se encontram distantes de materialização na gestão 
das escolas e, portanto, no seu cotidiano. 
 
Palavras-chave: Gestão Democrática da Educação; Política Municipal de Educação; Olinda; 
Conselhos Escolares; Práticas participativas na escola. 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

This research examined the materialization of education policies to contribute to the 
establishment of democratic management in the municipal school of Olinda - Pernambuco. Its 
development has involved the review of the literature on the foundations that support 
mechanisms for design and operation of educational policies with regard to educational 
management in its democratic character, focusing on analytical categories such as autonomy, 
participation and democratic practices. In light of these references is made an historical 
overview of how education policies have to incorporate the democratic management of 
schools provided a mechanism that makes possible to improve the quality of education. This 
from the process of democratization of Brazilian society in the 1980s. At the same time, 
attempts to demonstrate the specificities of Olinda in the incorporation of democratic policy 
making, strategies of resistance to the authoritarian regime established in the country since 
1964, which has been continued by setting the city as a space of odd practices of a more 
progressive. After noting these characteristics, he was elected to his analysis of educational 
policy defined and implemented since early 2000, it is apparent intentions and actions to 
support participatory practices in the management of schools in your school system. In this 
sense it is the establishment of School Boards, the role of the Education Department and the 
conduct of Municipal Conference, the preparation of the hall, and also the creation of 
structure and governance mechanisms aimed at supporting the democratization of 
management as a whole. . These results led to examination of the materiality of these policies, 
based on the analysis of data from interviews with municipal managers, schools and advisers 
belonging to the school board two units of the network, and information derived from 
observation of everyday life such schools. The test results indicated tensions and 
contradictions in the materialization of the policy review. The speeches of the actors, to some 
extent, contradictory to show indications of actions contained in the policy documents 
analyzed. Discursive contexts found that despite the intention of claiming the democratization 
of management, contain clear marks of authoritarian values. Among the directors of two 
schools surveyed, there was also this characteristic, even in the smallest school (the "Site"), 
located in the poorest and owned the best index of Education - IDEB among schools of 
Olinda The Council and the direction they were more rooted in the community, at your 
service, and even extrapolate what would be their legitimate duties, which is configured to 
identify the provision of other social services. The other school, the larger (or more "central"), 
and had the lowest IDEB, has a wide-oriented structure for the provision of services to the 
community that also go beyond the school services. No however, it was noticed that she was 
not being receptive to the presence of the community within it, and, with exceptions, the 
counselors were really alien to democratic practices, some open to negotiations. They 
considered the participation in management as an additional charge. In both schools it was 
found that the core of the performance of the Councils, as other studies have shown, is the 
legitimacy of decisions concerning the application of financial resources. Overall, it was 
found some progress, it was noted that the tradition of progressive policies present in local 
political history, and recent decisions for educational policy, are still far from realization in 
the management of schools and therefore the their daily lives. 
 
Word Key: Democratic Management of Education, Municipal Policy on Education, Olinda, 
School Council, Participatory Practices at School. 
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INTRODUÇÃO 

 

  No Brasil, pode-se observar que a partir da década de 1980, há uma 

implementação de políticas educacionais que procuram resgatar a dívida social de acesso e 

permanência na escola de toda a população em idade escolar, e que priorizam a construção da 

qualidade do ensino. Essas políticas têm sido norteadas pelas proposições dos diferentes 

movimentos que defendem a escola pública, e é prioritariamente marcada pelo princípio da 

administração escolar colegiada. Princípio este que está fundamentado na perspectiva da 

tomada coletiva de decisão, com uma nova postura e organização do trabalho na escola tendo 

como pressuposto a gestão democrática da educação.  

 Nesse contexto, observou-se a perspectiva de ampliação e difusão do conhecimento 

acerca da situação da educação formal brasileira, simultaneamente ao processo de luta em 

favor da democracia, que conduziu o país às eleições diretas para governadores em 1982, e 

subsidiou o reconhecimento da educação como direito social básico.  

Dessa forma, Oliveira (2001) destaca que a adoção da gestão democrática como tema 

prioritário nos meios políticos e acadêmicos se correlaciona no tempo com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a “gestão democrática do ensino público, na 

forma da lei” (BRASIL, 1988).  

 Em outros termos, as lutas dos movimentos sociais organizados que propugnavam pela 

participação popular na arena de decisões, foram fatores determinantes para a inclusão do 

tema “gestão democrática” na agenda das políticas públicas nacionais, inclusive a partir da 

própria Constituição Federal. Além disso, ao fazê-lo, a Constituição institucionalizou, no 

âmbito federal, práticas ocorrentes em vários sistemas de ensino estaduais e municipais, 

algumas delas já institucionalizadas por instrumentos legais produzidos pelas respectivas 
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casas legislativas ou pelos executivos locais, antes da instalação da nova ordem legal no país 

no ano de 1988. 

 A promulgação da Constituição também tornou obrigatória a adaptação das 

Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos municípios às novas 

determinações, dentre elas a do princípio da gestão democrática do ensino público. 

 Nesse sentido, o acompanhamento do processo de democratização da gestão 

educacional tem sido objeto de estudo de diversos autores (BARROSO, 1996; GADOTTI, 

2004; PARO, 2002; WERLE, 2003; HORA, 2007), que têm evidenciado a relevância da 

implementação da Gestão Democrática e dos princípios de autonomia e da participação 

popular nas escolas, com vistas a  que seja alcançada a qualidade do ensino..  

Segundo Sander (2007), o conceito de gestão democrática domina o discurso político e 

administrativo da educação. Além disso, o autor destaca que a temática é dominante na 

pesquisa educacional brasileira revelando “avanços significativos nas últimas décadas, mas 

revela também que ainda enfrentamos o desafio de traduzir o conteúdo do discurso político 

para efetivas práticas democráticas em numerosas instituições de ensino do país”. 

Estimulada pelas discussões e práticas acima referidas, esta pesquisa teve por objeto o 

estudo da atuação dos Conselhos Escolares no processo de democratização da Gestão 

Educacional e de ações voltadas para a melhoria da Qualidade do Ensino da Rede Municipal 

do município de Olinda. Além disso, dentre as questões que motivaram a existência dessa 

pesquisa, destaca-se a nossa experiência profissional atuando no Sistema Educacional do 

Município de Olinda/PE, onde percebemos a necessidade de investigar o processo de 

implementação de iniciativas voltadas para a Gestão Democrática hoje em curso nas suas 

escolas, a partir, principalmente, da atuação dos Conselhos Escolares. 
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Além de espaço de nossa atuação profissional, o município de Olinda foi também 

selecionado para o desenvolvimento do nosso estudo por este possuir uma longa tradição de 

tentativas de gestão democrática, conforme detalharemos no capítulo três desse trabalho.  

Ao mesmo tempo em que nos debruçamos sobre as características sócio-políticas 

recentes do município, procuramos também resgatar e analisar as medidas de política 

educacional voltadas para a democratização da gestão da sua rede escolar, concebidas e 

implementadas na década de 2000. Em seguida, considerando essa tradição de Olinda e suas 

políticas voltadas à democratização da gestão escolar, nos preocupamos em analisar como 

estas estavam se materializando no “chão da escola”, mais precisamente por meio do   exame 

da atuação dos seus Conselhos Escolares.  

Neste sentido, partimos do suposto de que os Conselhos representam a principal 

instância de participação nas decisões escolares, por ser um  espaço que, de princípio, pode 

promover o debate, o confronto de ideias e de experiências, a construção  de sínteses e de 

propostas, e, enfim, por ser o veículo de encaminhamento de soluções dos problemas e dos 

projetos afetos ao cotidiano das escolas. Isto, sem deixar de considerar os demais elementos 

que envolvem a promoção da gestão democrática na escola. 

Para a realização deste estudo, buscamos contextualizar o processo de democratização 

da gestão educacional do Município de Olinda. Dessa forma, a reflexão foi delineada na 

perspectiva de desdobrar as manifestações políticas e pedagógicas embutidas nas propostas de 

democratização da educação no município, a partir do confronto entre as suas concepções 

expressas nos documentos normativos e nas práticas efetivas realizadas no contexto das 

escolas. 

Tais considerações nos despertaram a necessidade de aprofundar discussões que 

possibilitem a compreensão dos fundamentos que sustentam os mecanismos de concepção e 
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operação das políticas educacionais, no que se refere à gestão educacional em seu caráter 

democrático.  

Pretendemos, dessa forma, verificar como se manifestam essas relações, buscando 

respostas a questões referentes às concepções de gestão que orientam as políticas 

educacionais municipais, e o modo como essas políticas e práticas de gestão democrática, 

materializadas no Conselho Escolar, têm contribuído,  para a construção de relações 

participativas entre os sujeitos no interior da instituição escolar pública. 

Procedimentos Metodológicos 

 O trabalho que procuramos desenvolver analisou as possibilidades da democratização 

da gestão educacional através da atuação dos Conselhos Escolares, especialmente no que diz 

respeito a rotina gestionária das Escolas. 

 O estudo foi realizado no contexto da Rede Municipal de Ensino de Olinda com a 

finalidade de analisar a atuação dos Conselheiros Escolares, representantes com cargos 

vigentes no biênio 2007/2008, sobre a atuação de seus Conselhos na Gestão das escolas. 

No que se refere aos procedimentos metodológicos, com base nas referências 

histórico-teóricas apresentadas no primeiro e segundo capítulos, escolhemos duas escolas para 

verificar a concretização das definições e como um critério arbitrário foram selecionadas 

porque tinham respectivamente o maior e o menor Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), referente aos dados do ano de 2007, entre as escolas municipais.  

No que diz respeito à escolha das escolas, ela obedeceu aos seguintes critérios: 

a) Conselho Escolar instituído, eleito e atendendo às disposições legais, 

especialmente no que diz respeito à representação paritária por segmento; 

b) Maior e Menor Ideb Municipal nas séries iniciais, as duas escolas pesquisadas 

foram escolhidas com base nesse critério; 
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c) Maior tempo de instituição do Conselho Escolar (Por Setorial); 

d) Participação ativa dos Representantes do Conselho Escolar nas Reuniões 

Setoriais; 

e) A Escola possui Proposta Pedagógica elaborada. 

Partimos da hipótese de que a efetivação de uma prática participativa e democrática 

consolidada pode interferir diretamente nos resultados do processo de ensino-aprendizagem. 

A esse respeito Spósito (2005) assevera que a gestão democrática pode representar um 

significativo avanço no sentido de melhorar a qualidade do ensino oferecido em nossas 

escolas públicas a partir do momento em que esta se como mecanismo capaz de alterar 

práticas pedagógicas. 

 Assim, esse relatório se organiza em duas partes. A primeira apresenta os resultados 

aferidos com a revisão bibliográfica sobre o tema, bem como a análise de dados secundários 

extraídos de documentos concernentes ao objeto investigado. 

 A revisão bibliográfica tomou por base fontes que poderiam oferecer a fundamentação 

teórica para análise, o que envolveu o resgate das formas de utilização de conceitos como: 

política, gestão e gestão democrática da educação e da política educacional brasileira, durante 

o final do século XX e início do século XXI. 

 O exame dos documentos teve como procedimento metodológico a análise do 

discurso, que encaminhou a compreensão das concepções que as políticas e propostas 

governamentais assumiram a respeito da gestão educacional, especialmente no Município de 

Olinda. Compreendemos o discurso enquanto prática social e ideológica, e retomamos a 

análise tridimensional proposta por Fairclough (2001), dessa forma, realizamos: 

a) a análise textual dos documentos, que procurou verificar fatores como a estrutura 

textual presente nos textos que regulamentam a política municipal em Olinda;  
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b) análise discursiva, que além de analisar a produção, circulação e consumo dos 

textos, analisa as condições de produção dessas práticas discursivas e;  

c) análise social, que procurou constatar as características sociais do discurso, seus  

efeitos políticos e ideológicos. 

 Além disso, no que se refere a política educacional, esta foi compreendida enquanto 

formação discursiva, visando entender as mudanças que ela propicia, determinar as condições 

de sua existência e estabelecer correlações com outros significados (FOUCAULT, 2004).  

 Ainda, segundo o autor, a formação discursiva é um conjunto de regras anônimas, 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço que definiram em uma época dada, e 

para uma área social, econômica, geográfica ou linguística dada, as condições de exercício da 

formação enunciativa.  

 Na segunda parte, o relatório contém os resultados da análise de dados primários 

obtidos por meio das seguintes fontes: 

• Aplicação de Questionário com todos os representantes dos Conselhos Escolares das 

43 escolas da Rede Municipal de Ensino de Olinda; 

• Realização de Entrevistas com os representantes dos Conselhos Escolares de cada uma 

das duas escolas pesquisadas; 

• Realização de Entrevistas com dois Gestores Municipais; 

• Observação, advinda de visitas feitas as duas escolas e registradas em diário de 

campo. 

 Os questionários foram aplicados com representantes dos Conselhos Escolares das 

escolas da Rede Municipal de Ensino de Olinda, totalizando 210 questionários que serviram 
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de base para traçar um perfil dos Conselhos Escolares e dos Conselheiros da Rede Municipal 

de Ensino de Olinda1.   

 As entrevistas foram realizadas de forma semiestruturada, aplicada a dois gestores 

educacionais, sendo 1 (um) do nível central (Secretaria de Educação e Desporto de Olinda), 1 

(um) do nível intermediário (Departamento de Gestão Democrática) e representantes dos 

Conselhos Escolares do nível local (Unidades Escolares). Estas tiveram por objetivo captar 

percepções dos sujeitos sobre o Conselho Escolar e sobre as formas com têm sido operadas as 

iniciativas denominadas democráticas na gestão dos processos educativos do Município de 

Olinda. As entrevistas abertas realizadas nos Conselhos Escolares, juntamente com as 

realizadas com os Gestores da Secretaria Municipal de Educação, totalizaram 12 entrevistas.   

A realização de entrevistas se justifica, em parte, pelo caráter qualitativo da pesquisa. 

A esse respeito, Duarte (2002) ressalta que: 

 

De um modo geral, pesquisas de cunho qualitativo exigem a realização de 
entrevistas, quase sempre longas e semiestruturadas. Nesses casos, a 
definição de critérios segundo os quais serão selecionados os sujeitos que 
vão compor o universo de investigação é algo primordial, pois interfere 
diretamente na qualidade das informações a partir das quais será possível 
construir a análise e chegar à compreensão mais ampla do problema 
delineado. A descrição e delimitação da população base, ou seja, dos sujeitos 
a serem entrevistados, assim como o seu grau de representatividade no grupo 
social em estudo, constituem um problema a ser imediatamente enfrentado, 
já que se trata do solo sobre o qual grande parte do trabalho de campo será 
assentado (DUARTE, 2002, p. 141). 

 

As técnicas de entrevista aberta ou semiestruturada permitem maior interação entre o 

entrevistador e o entrevistado, além de admitirem menos formalidade quanto ao surgimento de 

outros tópicos ou questões (MINAYO, 1993; SELLTIZ, 1987).   

                                                 
1  Vale destacar que esses dados foram obtidos da pesquisa Avaliação de Gestão, cujos questionários 
foram por nós retrabalhados, de acordo com os nossos objetivos de investigação. 
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Para tanto, o levantamento dos dados ocorreu durante os meses de julho e agosto de 

2008, onde foram realizadas as entrevistas com conselheiros representantes dos diferentes 

segmentos que participam dos conselhos das duas escolas. Nesse momento, realizamos no 

total 10 seções de observações, além de participar de duas reuniões de pais e mestres nas duas 

escolas. As observações também foram realizadas na Secretaria de Educação Municipal. 

Tanto os documentos como os dados decorrentes das entrevistas tiveram seus conteúdos 

analisados por meio da técnica de análise do discurso, conforme as indicações de Foucault e 

de Fairclough.  

 Os resultados obtidos com a investigação são apresentados nos capítulos seguintes. 

 A dissertação está organizada em quatro capítulos.  No primeiro, tratamos, de forma 

geral, as relações que se estabeleceram a partir da instituição de uma nova ordem de ação 

estatal, a partir do conceito de governamentalidade formulado por Foucault. Além disso, 

tratamos de conceitos como municipalização e descentralização de políticas públicas 

educacionais. 

 O segundo capítulo se intitula “Democratização do país e Ampliação de Espaços 

Participativos”. Nele fazemos um resgate de como as discussões a respeito da democracia 

passaram a fazer parte da agenda das políticas públicas educacionais a partir da re-

institucionalização do regime democrático no país, nos anos de 1980, quando a questão dos 

direitos de cidadania voltou a ser discutida pelas forças sociais organizadas. Assim, 

discutimos no capítulo o papel da sociedade civil na construção de processos de 

democratização do país, seja na gestão das políticas públicas ou na gestão escolar. 

 No terceiro capítulo, apresentamos um resgate histórico da política educacional do 

município de Olinda, através da análise dos documentos municipais e do levantamento 
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realizado através da aplicação de questionários com o objetivo de traçar o perfil da gestão 

democrática do município.  

 No quarto capítulo, fizemos a caracterização das escolas estudadas, bem como os 

resultados da análise da atuação dos Conselhos das duas escolas pesquisadas.  
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CAPÍTULO I – O PAPEL DO ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLI CAS 

EDUCACIONAIS 

  

 

No presente capítulo iremos apresentar as principais indicações e conceituações 

teóricas que, de modo explícito ou subjacente, orientaram o desenvolvimento da nossa 

pesquisa. Lembramos que analisamos decisões voltadas à promoção da gestão democrática da 

educação e das escolas, presentes na política educacional de um município pernambucano: o 

município de Olinda. Além do que, procuramos observar no espaço de duas escolas dessa 

rede municipal o movimento de um dos dispositivos direcionados a esse tipo de gestão qual 

seja: a atuação dos seus conselhos escolares.  

 

1.1 - O Estado, as Políticas Públicas e a Educação 

 

Partindo do suposto de que a máquina administrativa municipal constitui parte do 

aparelho do Estado, é importante, de partida, explicitar que compreendemos o Estado como o 

lócus  onde se condensam as estruturas de poder e de dominação e para onde convergem os 

conflitos e as contradições próprios das sociedades capitalistas (POULANTZAS, 1980). Ao 

mesmo tempo, ele nos aparece como  a organização política que conquista, afirma e mantém a 

soberania sobre um determinado território e que  exerce funções de regulação, coerção e 

controle social Puhle (2000). Essas funções, por sua vez, tornam-se concretas e podem ser 

visualizadas através das chamadas instituições do Estado, ou dos seus braços e ramos 

representados pelo conjunto que forma a máquina governamental.  
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Neste contexto, o poder municipal constitui uma micro dimensão do poder central, 

estando, pois, a ele diretamente vinculado sem, contudo, deixar de gozar de algum tipo de 

autonomia relativa, a depender de acordos, conflitos,  alianças e coalizões que se forgem em 

cada conjuntura e em determinados momentos históricos (AZEVEDO, 2009b)2.  

Na perspectiva da regulação social, cabe à máquina governamental definir e 

implementar as políticas públicas que, de uma determinada ótica, são consideradas como “o 

Estado em ação”(AZEVEDO, 1997).  Essas ações, por sua vez, orientam-se para a gestão dos 

indivíduos, grupos e classes, buscando  que se mantenham dentro de uma determinada ordem, 

ao mesmo tempo em que procuram atender suas demandas sem fugir ao projeto de sociedade 

dominante num determinado período.  

Pensar, portanto, em política pública significa pensar na lógica de ação do Estado, o 

que nos leva a refletir sobre a formulação de suas políticas. Elas podem ser originárias tanto 

da esfera privada como da esfera pública e resultam, quase sempre, de um jogo de forças e de 

interesses.  Isto porque elas são construídas pelas demandas sociais e políticas e possuem uma 

intencionalidade orientada para um fim específico. Segundo Reis (2003), políticas são 

propostas a partir de fatos concretos que acabam por legitimar a ação do Estado. 

É oportuno destacar aqui a importância de se analisar tais políticas, uma vez que 

essas análises contribuem para reflexão acerca do cenário de atuação do Estado no conjunto 

da sociedade, e, portanto, para desvelar os sentidos que estão orientando suas ações, 

particularmente como esses sentidos vão sendo remodelados e readaptados ao sabor do 

conjunto de atores e instituições  encarregados de implementar as definições. Então, é preciso 

deixar claro quais concepções de política pública subjazem à atuação do Estado, para situá-la 

                                                 
2   Como sabemos, em virtude das  características assumidas pelo regime federalista brasileiro, a partir da 
Constituição de 1988, os municípios se tornaram entes federativos com direito de definir e implementar políticas, 
inclusive as políticas de educação.   
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no contexto histórico-social mais amplo buscando, assim, refletir sobre a lógica dessa 

atuação.  

Nesse sentido, ressaltamos que a pesquisa sobre políticas públicas é um campo de 

atuação onde é preciso ter clareza sobre alguns aspectos relevantes que não podem ser 

ignorados, pois, conforme Reis (2003), essas interpelam situações concretas e emitem, quer 

seja esta ou não a intenção, os juízos de valor dos atores sociais envolvidos no processo. Há, 

portanto, a interligação dos aspectos teóricos, técnicos, políticos e morais presentes na relação 

com qualquer proposta de política pública impetrada à sociedade pelo Estado. 

Em tal quadro, as políticas de educação compõem o escopo das chamadas políticas 

públicas de cunho social que, de princípio, são de responsabilidade do Estado. 

Assim, entendemos aqui a política educacional como uma política social e 

concordamos com a afirmação de Azevedo (2004) que ressalta que as políticas públicas 

representam a materialidade da intervenção do Estado. A política social significa uma 

determinada intervenção do Estado, em áreas específicas da sociedade civil, como trabalho, 

saúde, educação, destinada às classes sociais como um todo, mesmo que tenham impactos 

diferenciados em cada uma delas. 

Voltando-se mais especificamente para as ações concernentes às políticas para a gestão 

da educação, Dourado (2007) afirma que o debate sobre políticas educacionais não pode 

perder de vista a importância do papel social da escola e dos processos relativos à sua 

organização, cultura e gestão. Dessa forma, o autor ressalta que: 

 

 

[...] é fundamental não perder de vista que o processo educativo é mediado 
pelo contexto sociocultural, pelas condições em que se efetiva o ensino-
aprendizagem, pelos aspectos organizacionais e, consequentemente, pela 
dinâmica com que se constrói o projeto político-pedagógico e se materializam 
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os processos de organização e gestão da educação básica (DOURADO, 2007, 
p. 922). 

 

 

 Desse modo, o autor entende a educação como prática social, e logo, como 

constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas, a partir de embates e processos 

em disputa que traduzem distintas concepções de homem, mundo e sociedade. Essa leitura 

sugere que a educação seja compreendida como processo amplo de socialização da cultura e a 

escola como o lócus privilegiado de produção e apropriação do saber, cujas políticas, gestão e 

processos se organizam, coletivamente ou não, em prol dos objetivos de formação. Deste 

modo, as políticas educacionais implicam o envolvimento e o comprometimento de diferentes 

atores, incluindo gestores e professores vinculados aos diferentes sistemas de ensino. 

Ressaltamos que a literatura pertinente tem destacado a importância do debate e de 

propostas sobre o tema gestão democrática, que, desta maneira, tem constituído um dos 

principais focos dos estudos sobra a  administração da educação no Brasil, sempre vinculada, 

numa determinada tendência, à busca da melhoria dos resultados dos processos de 

escolarização3.  

 Ao procurarmos tratar de mecanismos que se voltam para a gestão democrática da 

educação e da escola, estamos, de um lado, tendo por referência a democracia política e por 

outro, mas interligadamente, a questão da democracia social que, por seu turno, envolve 

conceitos correlatos, a exemplo da participação e da descentralização das decisões. 

 

 

                                                 
3  Dentre outros autores que tratam dessa questão, podemos situar Paro (2002), Oliveira, (2001),  
Mendonça (2000),  Ferreira e Aguiar (2000),  Bittar e Oliveira (2004), Luce e  Medeiros (2006) Wittmann e 
Gracindo (2001), Ferreira (2006).  
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1.2  - Aspectos das Teorias Democráticas  

 
Para a discussão sobre as teorias democráticas, iremos nos apoiar, principalmente, na 

classificação e sugestões apresentadas por Duriguetto (2007), como uma estratégia que visou 

explicitar  o conceito de democracia que secundou nossas análises4.  

Neste sentido, considerando a origem comum dos modelos que têm o liberalismo 

como principal fonte, um dos modelos apresentados por Duriguetto (2007), é o do Elitismo 

Competitivo. O autor chama a nossa atenção para o fato de que o modo como este modelo 

visualiza as relações entre indivíduo, esfera pública e democracia tem por base influências de 

Max Weber. Nesse modelo, a participação política, como o voto, não produziria a consciência 

política, nem muito menos conduziria as massas ao poder, já que essas seriam incapazes de 

iniciar uma ação política. Sob esse ponto de vista, a legitimidade política consistira no 

consentimento voluntário do povo ao carisma de um líder. Assim, a democracia estaria 

reduzida à competição entre lideranças políticas eleitas pelo voto e a principal característica 

da disputa eleitoral seria a capacitação de líderes para administrar a política. 

Esse modelo visualizava a democracia em seu sentido procedimental, como sistema de 

escolhas de lideranças políticas pelas massas, no entanto, apregoa  um papel limitado à 

participação popular, já que depois de exercido o direito de voto, cabia aos representantes 

legais, de maneira autônoma, a direção governamental do país. 

Diversos autores da sociologia política analisam esse modelo de democracia proposto 

por Weber como um modelo elitista já que o mesmo considera que a participação popular se 

                                                 
4
  . Queremos, antes de tudo, deixar claro que não estamos desconhecendo que as teorias democráticas e 

seus desdobramentos são filhas da ordem burguesa e do capitalismo. Portanto, que, per si, a instalação 
substantiva de uma ordem democrática não significa o alcance da emancipação humana. No entanto, acreditamos 
que essa instalação pode ser um caminho importante em busca de uma ordem social mais igualitária e mais justa 
visto que é inegável  que a democracia foi, até aqui, o melhor tipo de organização social e política que a 
humanidade conseguiu atingir. 
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resumiria a escolha do governante, não se fazendo representar ativamente na participação do 

poder.  

Para Bobbio (1987), esse modelo de democracia analisado por Weber legitima a figura 

do político carismático, que era de fundamental importância em Weber, mas, no entanto, 

descredencia o processo de participação popular no exercício político dessas lideranças.  

Diferindo, em certa medida, do modelo elitista competitivo, situa-se, de acordo com 

Duriguetto (2007), o modelo da democracia liberal pluralista, justamente por levar em conta a 

organização coletiva da população em torno de interesses comuns. De fato, essa concepção 

leva em conta que é através da formação de grupos de interesse, interação, competição e 

conflito que a democracia acontece.  

A esse respeito, Dahl (1989) compreende que a participação popular no processo 

democrático deve ocorrer de diferentes formas e não apenas para legitimar o poder do eleitos. 

Nesse sentido, as bases para a manutenção de um regime democrático residem na participação 

do cidadão, seja de forma individual ou coletiva em torno das políticas governamentais. Para 

Dahl, o controle social dos governantes pelos governados pode ser mantido através de 

eleições regulares e pela competição entre partidos políticos pelo voto do povo.  

Outro modelo que se destaca é o da democracia política que ressuscitou os princípios 

clássicos do liberalismo com uma roupagem nova: o neoliberalismo. No que diz respeito à 

questão democrática, o neoliberalismo  se coloca contrário ao atendimento por parte do 

Estado dos direitos sociais. Isto porque a crise do Estado de Bem Estar Social articulada à 

crise das economias capitalistas dos anos de 1970 é vista como uma decorrência do 

atendimento das demandas por  serviços e gastos públicos que acabou por  sobrecarregar o 

sistema político (AZEVEDO, 1997).  
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Nesse contexto, a principal idéia defendida por autores como Hayek é de que a grande 

intervenção do Estado na vida social representa um esforço negativo, pois limita as liberdades 

individuais. Além disso, para ele, a restauração do mercado como principal mediador na 

regulação da vida social e a consequente redução do papel do Estado se configuram como 

única alternativa para a continuidade da vigência da democracia aos moldes liberais. 

Assim, segundo Duriguetto (2007), justifica-se a existência de instituições políticas 

voltadas para proteção do direito de liberdade, já que todo ideário neoliberal está voltado para 

a idéia de elevar a liberdade como valor supremo da vida social. Dessa forma, democracia 

social, justiça social, igualdade são instituições que obstruem a construção da liberdade, pois, 

para este ideário,  qualquer intervenção estatal na dinâmica da vida social tentando garantir 

justiça social vai de encontro à liberdade econômica e à liberdade individual e portanto, contra 

o próprios ethos do capitalismo. 

Partindo desse ponto de vista, a democracia seria um prolongamento do liberalismo e o 

componente democrático de Estado precisaria ser limitado, pois quanto mais exigimos da 

representação política mais a sobrecarregamos, dessa forma, a democracia política enquanto 

método, ou enquanto procedimento deve preceder qualquer grande realização que possamos 

exigir de uma democracia (SARTORI, 1994). 

Nesse sentido, o que importa para a democracia é a manutenção de uma ordem social e 

do crescimento econômico e, isso não significaria agrupar-se em busca de finalidades comuns 

e sim respeitar as regras sociais impostas pelo mercado. 

Não obstante, como vamos nos referir mais adiante, esse tipo de orientação teórico 

política, trouxe para as políticas educacionais dos anos de 1980 e 1990 (assim como para 

outras políticas de corte social), um conjunto de modificações nos seus padrões inclusive no 

Brasil. Neste sentido, a participação, a descentralização de recursos e de atribuições, a 
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centralidade das unidades escolares, dentre outras coisas, passaram a ser proclamados, 

inclusive nas políticas brasileiras, colocando a gestão dos serviços de educação no epicentro 

das decisões. 

Há, entretanto, outros sentidos de democracia, a exemplo do que privilegia a relação 

entre práticas democráticas e esfera pública. Nesse modelo, encontramos as elaborações de 

Habermas que entende a democracia enquanto procedimento jurídico-institucional e enquanto 

forma de convivência crítico-argumentativa. Segundo Duriguetto (2007), a teoria formulada 

por Habermas (1997) avança em relação ao liberalismo por uma mudança qual seja: o lugar 

dos interesses dos indivíduos é substituído pelos interesses dos grupos. Neste sentido, sua  

principal preocupação é a de criar a ampliação de espaços de debate participativos e 

solidários. 

Por fim, vale destacarmos o que tem sido chamado de democracia radical e plural, 

construções desenvolvidas, sobretudo, por Chantal Mouffe e Ernest Laclau. Estes, ao 

inserirem no debate acadêmico os conceitos de democracia radical e plural, ressaltam a 

necessidade de reconhecer a existência de inúmeros focos de relações de poder e de como 

constituir formas de poder compatíveis com os valores democráticos. Dentro dessa 

perspectiva, os autores enfatizam a necessidade de compreender a multiplicidade de relações 

sociais que constituem esse novo contexto democrático. Nesse sentido, para manutenção 

dessa vivência democrática, é fundamental entender o sujeito a partir das diversas posições 

subjetivas que ele ocupa. 

 Seguindo essa linha de pensamento, para a manutenção de instituições democráticas é 

fundamental a constituição de um conjunto de práticas que façam possível a criação de 

cidadãos democráticos.  
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Nesse sentido, para Mouffe (2005) o fracasso da teoria democrática contemporânea em 

atacar a questão da cidadania é a consequência de seu funcionamento com uma concepção de 

sujeito que vê os indivíduos como anteriores à sociedade, portadores de direitos naturais, e 

agentes dos benefícios como sujeitos racionais. Para a autora, a formação de indivíduos que 

compreendem o sentido da democracia só será possível através da multiplicação de 

instituições, discursos, formas de vida que fomentem a identificação com valores 

democráticos.  

A partir das distintas percepções da democracia acima apresentadas, mesmo 

considerando que existem limites, optamos por nos apoiar  nas indicações fornecidas por 

Bobbio (2000). Segundo esse autor, a democracia envolve três princípios, a saber: o princípio 

que se manifesta no conjunto de regras que definem quem são as autoridades competentes e 

os procedimentos que estas devem adotar no processo de tomada de decisões voltadas para o 

atendimento das coletividades; o princípio relacionado com a garantia de que uma grande 

quantidade de pessoas possa participar do processo de tomada de decisões, seja de forma 

direta ou indireta; e ainda, o princípio que se explicita num real e concreto processo de 

escolhas por parte da população e que essas escolhas sejam efetivamente consideradas. Nessa 

perspectiva de Bobbio, a democracia não se restringe apenas à vigência de procedimentos que 

configuram a democracia política. Esta constitui um dos mecanismos de viabilização da 

democracia social que se efetiva, por sua vez, na medida em que as instituições sociais, 

inclusive os serviços públicos e a escola, sejam governados respeitando-se os princípios 

democráticos.  

Para o autor, o índice de desenvolvimento democrático se revela tanto pela quantidade 

de pessoas que participam das decisões (que votam), quanto, e principalmente, pela 

quantidade de instâncias e de instituições nas quais se pode participar efetivamente das 
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decisões. Sendo assim, ganha importância   tanto quem vota e aonde, como também sobre o 

que se vota,  práticas que configuram o exercício efetivo da participação que permite abrir e 

ampliar o espaço público das decisões (Bobbio, 2000). 

 Por outra parte, a efetivação de práticas democráticas necessariamente envolve o 

exercício da participação, noção que pode assumir diversas conotações a depender das bases 

teóricas em que repousa. Demo (1999), afirma que participação é conquista já que pressupõe 

um processo não acabado de autopromoção. Nesse sentido, o autor afirma que a participação 

não pode ser entendida como dádiva nem como concessão, pois não é resultado de uma 

política social. A participação pressupõe uma nova forma de intervir na realidade através da 

autocrítica, a fim de evitar tendências impositivas e, pelo diálogo aberto com os interessados, 

não mais vistos apenas como alvo da ação. 

 Nesse sentido, Fuks (2005) afirma que a participação política precisa ser 

compreendida levando em consideração que ela ocorre em um contexto em que estão 

presentes os interesses e as ações de diversos atores. Deste modo, a participação assume 

sempre a forma de interação política, onde a influência de cada ator, entendida como eficácia 

da ação em termos da consecução de seus objetivos políticos, está, em alguma medida, 

associada aos recursos de que ele dispõe e os recursos são meios disponíveis para indivíduos 

ou para as organizações que aumentam a sua capacidade de ação e de influência política 

(FUKS, 2005). 

Levando em conta essas condições, é que Paro (2000) nos chama a atenção que é 

importante verificar em que medida a participação da comunidade está efetivamente se 

realizando:  

  

 
A esse respeito, quando uso esse termo, estou preocupado, no limite, com a 
participação nas decisões. Isto não limita, obviamente, a participação na 
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execução; mas também não a tem como fim e sim como meio, quando 
necessário, para a participação propriamente dita, que é a partilha do poder, a 
participação na tomada de decisões. É importante ter sempre presente este 
aspecto para que não se tome a participação na execução como fim em si 
mesmo, quer como sucedâneo da participação nas decisões quer como 
maneira de escamotear a ausência desta última no processo (PARO, 2000, 
p.16).  
 

  

Por outro lado, não devemos perder de vista o fato de que a base da participação é o 

princípio de autonomia. Esse processo de gestão democrática deve ser compreendido como 

uma mudança na forma de se compreender a administração pública, essencialmente numa 

sociedade marcada pelo contexto do autoritarismo (PARO, 2002). 

Além disso, na perspectiva de Gadotti (1994), a autonomia pode ser uma estratégia 

fundamental para a melhoria da qualidade do ensino. A esse respeito, o autor (1994) 

acrescenta ao debate ao relatar que: 

 

 

Na história das idéias pedagógicas, a autonomia sempre foi associada ao 
tema da liberdade individual e social, ruptura com esquemas centralizadores 
e, recentemente, com a transformação social. Pode-se dizer que a autonomia 
faz parte da própria natureza da educação (GADOTTI, 1994, p.2).  
 

 

Para Barroso (2003), o conceito de autonomia está ligado à idéia de autogoverno, e 

exprime relatividade no sentido de que todos são autônomos em relação a umas coisas e a 

outras não. Compreende-se, então, que a autonomia da escola não pode se restringir a 

unidades de ensino no sentido de implementar apenas as decisões das instâncias superiores. 

Por sua vez, Hora (2007) afirma que o ideário democrático sempre atribuiu à educação 

uma função central na relação entre igualdade e cidadania, partindo do pressuposto de que a 
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qualificação do cidadão é uma das condições essenciais para o desenvolvimento da 

democracia. 

Na contemporaneidade, as discussões a respeito da democracia passaram a fazer parte 

da agenda a partir da institucionalização democrática e da compreensão dos direitos de 

cidadania, que têm se constituído como parâmetros políticos a serem conquistados e 

assegurados. Essas discussões sobre a democracia ganharam espaço com o gradual 

desaparecimento dos governos totalitários, com o triunfo americano nas batalhas bélicas e 

políticas da guerra-fria, chegando a se impor como forma de organização política padrão no 

espaço internacional, ainda que guarde nuanças de acordo com os contextos sócio-históricos e 

culturais de cada nação (TOURAINE 1996).  

O autor, ao refletir sobre condições propícias para a efetividade da democracia, 

acentua a necessidade da ampliação de práticas participativas para grupos, atores sociais e 

instituições, afirmando: 

 

 

Do mesmo modo que um mercado aberto, sujeito à concorrência, já não é 
identificável com a democracia, assim também a economia de mercado já 
não constitui, por si só, uma sociedade industrial. Nos dois casos, podemos 
dizer que um sistema aberto – político ou econômico – é uma condição 
necessária, mas não suficiente da democracia ou do desenvolvimento 
econômico; com efeito, não há democracia sem livre escolha dos 
governantes pelos governados, sem pluralismo político, mas não é possível 
falar de democracia se os eleitores têm somente a possibilidade de escolher 
entre duas frações da oligarquia, das forças armadas ou do aparelho do 
Estado (1996, p.17). 
 

1.3 - A Gestão Democrática da Educação e da Escola  

 

Ao nos referirmos à gestão democrática da educação e da escola, necessariamente 

estamos considerando processos de redistribuição do poder e de descentralização. Esses 
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processos, dependendo das orientações que estão subjacentes às políticas de educação, podem 

se voltar para desencargos do Estado com o atendimento de direitos sociais, ou podem estar 

voltados para a ampliação dos espaços públicos de decisão. Neste sentido, é importante 

destacar os diferentes sentidos que assumem a descentralização e a participação. 

Para Azevedo (2002), numa perspectiva polarizada, é possível identificar duas 

modalidades de descentralização: a economicista-instrumental, e a democrático-participativa. 

Na primeira categorização se insere a modalidade cuja legitimidade ideológica está baseada 

na lógica que considera que onde há mais descentralização existe maior proximidade, isso 

implicaria em maior exercício democrático e, portanto, mais eficácia.  A que se considerar, no 

entanto, “que os processos baseados nesta lógica se caracterizam muito mais como práticas 

desconcentradoras, em que 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). Assim, nessa ótica, apesar de se reafirmar como medida democrática, a 

descentralização se apresenta como pano de fundo para a transferência de competências da 

esfera central de poder para as locais com o objetivo de reduzir o papel do Estado às suas 

funções mínimas. 

Autores como Ball (2001) e Anderson (2002) sinalizam que, em alguns casos, a 

descentralização e o apelo e convocação feitos à comunidade escolar para participação na 

gestão das escolas não pode ser caracterizada como processo de exercício pleno da 

autonomia, tendo em vista o caráter gerencialista dessa participação. Nesse sentido, os 

sujeitos desenvolvem o exercício da participação, amparados por um autocontrole que, nesse 

caso, é regulado pelo Estado através da redução das atividades colegiadas a decisões 

financeiras, por exemplo, o que fere o efetivo sentido da democracia participativa. 
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Por outro lado, a perspectiva democrático-participativa toma a descentralização como 

um dos meios de alargamento do espaço público, quando se busca o estabelecimento de 

relações sociais substantivamente democráticas (AZEVEDO, 2002).  

Nessa modalidade, segundo a autora, os escalões locais participam da concepção das 

políticas, não se restringindo apenas a colocar em ação as decisões tomadas pelo poder 

central. Mas, além do fortalecimento do poder local, a descentralização nesta perspectiva 

requer, concomitantemente, o estabelecimento de novas relações entre o Estado e a sociedade, 

de modo que se abram os canais por onde fluam as demandas da população e, portanto, para 

que se efetive a participação da comunidade na gestão (Casassus, 1995; Fischer, 1996). 

Não casualmente, a descentralização foi associada ao conceito de empowerment da 

comunidade escolar. Para Borges (2004), o empowerment ou empoderamento pode ser 

definido como: 

 
a capacidade de determinado grupo ou indivíduo controlar seu próprio 
ambiente, envolvendo não apenas o acesso a recursos materiais e o controle 
sobre as decisões relevantes, mas também  uma disposição psicológica 
compatível com o autogoverno (BORGES, 2004, p. 79).  

 
 
 Sublinhando essa perspectiva, Gohn (2004) assevera que a participação cidadã é o 

direito dos cidadãos organizados de participarem das discussões de interesse público. Assim, 

a participação passa a ser compreendida como elemento fundamental para o exercício da 

cidadania que, nas palavras de Mendonça (2000), no caso do Brasil, só ocorrerá efetivamente 

com a superação do paradigma patrimonialista do nosso Estado.  

Pensar, portanto, na criação de elementos que assegurem a participação do cidadão 

passa pela compreensão de que alguns elementos facilitam a implantação de medidas de 

democratização da gestão.  
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 Na compreensão de Paro (2002), precisamos compreender a gestão democrática como 

uma mudança significativa nos processos administrativos da escola pública, compreendendo 

que o ato de administrar, especialmente no caso do Brasil, onde a sociedade possui uma 

história marcada pelo princípio do autoritarismo, em que os determinantes sociais, 

econômicos e políticos mais amplos agem contra a democracia. Assim, “é na prática escolar 

cotidiana que precisam ser enfrentados os determinantes mais imediatos do autoritarismo 

enquanto manifestação, num espaço restrito, dos determinantes estruturais mais amplos da 

sociedade” (Paro, 2002). 

 É justamente nesse sentido que Mendonça (2000) afirma que o processo de gestão 

democrática compreende o exercício de uma nova autonomia e exercício do poder, que leva à 

participação e à cidadania. Na mesma linha de argumentação, Marques (1992) afirma a 

necessidade de criação de um paradigma democrático para romper definitivamente com 

velhos padrões. Pensar, portanto, em gestão democrática significa falar em criação de novas 

estruturas para construção do exercício da cidadania a partir da cultura da participação.  

Compreende-se, portanto, que a gestão democrática precisa ser vista como um objetivo 

a ser praticado cotidianamente no contexto escolar através da mediação das relações 

intersubjetivas, a negociação de propósitos, a definição clara de objetivos e estratégias de ação 

e, principalmente, a mediação de conflitos. 

Não casualmente, vários autores têm evidenciado o papel da participação popular na 

gestão das escolas (HORA, 2007; FERREIRA, 2003; ABRANCHES, 2006; WERLE, 2003;  

CURY, 2004; MARTINS, 2002), salientando, principalmente, o papel dos conselhos 

escolares enquanto espaço de autonomia e participação, sendo estes princípios orientadores da 

gestão democrática da escola. 
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 De acordo com Paro (2005,p.1), essas medidas visando à maior participação da 

comunidade na escola pública básica podem ser agrupadas em três tipos:  

 

as relacionadas aos mecanismos coletivos de participação (conselho de 
escola, associação de pais e mestres, grêmio estudantil, conselho de classe); 
as relativas à escolha democrática dos dirigentes escolares; as que dizem 
respeito a iniciativas que estimulem e facilitem, por outras vias, o maior 
envolvimento de alunos, professores e pais nas atividades escolares (PARO, 
2005,p.1).  
 
 

 Segundo o autor, neste último tipo incluem-se as iniciativas mais próprias dos sistemas 

municipais de ensino que a partir do final da década de 1980, por estarem sob a direção de 

governos mais identificados com interesses populares, programaram medidas visando à 

melhoria das condições de trabalho dos educadores, no sentido de acabar com as relações de 

autoritarismo que permeavam à prática pedagógica, ou ainda visando ampliar os espaços de 

participação da comunidade externa à escola. 

A criação desses mecanismos deve alcançar todos os níveis do sistema de ensino. 

Assim, é necessária a criação de instâncias de participação popular junto à secretaria 

municipal de educação, junto a escolas e, onde for o caso, em nível regional. Também é 

possível imaginar instâncias de participação especializadas, correspondentes aos diferentes 

serviços de educação oferecidos (creches, ensino de primeiro e segundo graus, alfabetização 

de adultos, ensino profissionalizante).  

Para Ferreira (2004), os princípios democráticos precisam ser incorporados à prática 

social no interior das escolas. Nesse sentido, a melhoria da qualidade da educação pública 

perpassa pela materialização desses princípios que são fundamentais como recurso de 

participação humana e para a formação de cidadãos. 

 No entanto, a gestão democrática da escola pública esbarra em diversos obstáculos 

para se desenvolver em sua plenitude. Além da presença das diferenças entre os atores que 
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compõem os órgãos colegiados, a própria estrutura do processo democrático nas escolas é 

marcada por fatores como condicionantes materiais, entendidos como precárias condições de 

infra-estrutura da escola, salas lotadas; os condicionantes institucionais, como a escolha de 

diretores; condicionantes ideológicos, como crenças originárias modelos políticos que se 

impõem sobre a escola (PARO, 2000). 

Por isto que Dourado (2007), em vista de um número considerável de questões 

emergentes em relação aos sistemas públicos e unidades de ensino, destaca que é 

imprescindível, para que se amplie a compreensão da gestão democrática, que se analisem, 

mais especificamente, os processos de descentralização e de participação no meio educacional 

e suas implicações atuais na escola, através do modo como seus sistemas e escolas tem 

incorporado a gestão democrática.  

Nesse contexto, os conselhos escolares se situam como um dos mecanismos de 

viabilização desse modo de gestão. Visto como um elemento fundamental no processo de 

democratização das escolas públicas do país, o conselho escolar está relacionado com os 

princípios da igualdade, da liberdade e do pluralismo, devido à sua composição e, como órgão 

consultivo e deliberativo, devido ao seu papel de gerenciar recursos financeiros, 

administrativos e pedagógicos da escola com vistas a uma educação de qualidade (WERLE, 

2003). 

Em outros termos, os conselhos escolares se configuram enquanto órgãos coletivos de 

decisão, que tem instituição política na medida em que agregam atores da escola e da 

comunidade em torno de interesses específicos. 

Nesse sentido, os conselhos escolares têm representado um espaço de autonomia e 

participação, sendo estes princípios orientadores da gestão democrática da escola, 
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especialmente quando se consubstancia enquanto alternativa de combate a estruturas 

autoritárias. 

A esse respeito, diferentes autores (GOMES, 1999; GADOTTI e ROMÃO, 2004)) têm 

destacado o papel da participação e da instituição de órgãos colegiados na efetiva melhoria da 

qualidade do desempenho de alunos, visto que a existência de projetos coletivos e de uma 

gestão compartilhada implica diretamente em questões como autonomia, qualidade de ensino 

e articulação da comunidade em prol do estabelecimento de metas que atendam diretamente 

aos interesses da coletividade. 

Dessa forma, o Conselho Escolar é entendido aqui como o órgão colegiado máximo e 

deliberativo de direção escolar. Constituído e representado por meio de eleições diretas pelos 

seus pares, como um instrumento de democratização no espaço escolar. 

Democratizar a gestão da educação requer, fundamentalmente, que a sociedade possa 

participar no processo de formulação e avaliação da política de educação e na fiscalização de 

sua execução, através de mecanismos institucionais.  

Esta presença da sociedade materializa-se através da incorporação de categorias e 

grupos sociais envolvidos direta ou indiretamente no processo educativo, e que, normalmente, 

estão excluídos das decisões (pais, alunos, funcionários, professores) através de órgãos 

permanentes de decisão coletiva, no caso da escola, de conselhos escolares.  

Em síntese, a partir das orientações acima problematizadas, a presente pesquisa 

pretendeu alcançar a escola e seus agentes, buscando compreender como as ideias do governo 

municipal se materializam em ações no chão da escola, traduzindo-se, ou não, na gestão 

escolar democrática. 
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CAPÍTULO II – PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO E DEMOCR ATIZAÇÃO 
DO ENSINO 

 

2.1 - Contextualizando o objeto de pesquisa 

 

 Como já nos referimos anteriormente, nossa pesquisa focalizou a política educacional 

de um município com medidas voltadas para a democratização da gestão da educação  e das 

suas escolas. Sendo uma política municipal de educação o nosso foco, implicitamente, teve 

como referência o papel dos municípios e os processos de descentralização das ações 

educativas no contexto das políticas de educação nacional e local, aspectos a que nos 

referiremos em seguida, visando situar o nosso objeto em seus contornos mais amplos.  

Como registra a literatura que trata dessa questão, faz muito tempo que a 

descentralização do ensino no Brasil vem sendo discutida e, quase sempre, esta é identificada 

com a democratização da nossa sociedade. Como sabemos, na história brasileira tem sido 

muito maior a vivência de períodos em que tem vigorado regimes de exceção do que o regime 

político democrático. Segundo Azevedo (2009b), essa situação consolidou no imaginário 

nacional a ideia de que a descentralização e o poder local são sinônimos de democratização, e 

a centralização sinônimo de autoritarismo. 

 Nesse sentido, ao se considerar como se formou o Estado-nação, como se deu o 

processo de modernização capitalista e as várias situações políticas em que vigoraram os 

regimes de exceção, se tem os momentos nos quais o poder central exerceu os controles 

centralizados, inclusive na definição e implementação das políticas públicas (VITA, 2001; 

FERNANDES, 1977). Assim, mesmo que desde a República tenhamos um regime federativo, 

ao longo da nossa história republicana, a comunidade de cidadãos esteve quase sempre em 
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contato com formatos autoritários de hierarquias verticais de poder onde o Estado interfere e 

assume papéis de decisão sem brechas para a participação  da sociedade civil.  

Segundo Ianni (1971), na República Velha (1889-1930), com a elite agrária no 

exercício do chamado poder oligárquico, o grosso da sociedade civil brasileira quase não 

tinha representação partidária, nem outros mecanismos de representação de interesses das 

maiorias, apesar de ter se iniciado no período a organização dos trabalhadores urbanos e suas 

lutas, mas que foram duramente reprimidas. Nos anos iniciais da década de 1930, período em 

que se instalou a segunda República, ainda que tenha havido influências do Movimento dos 

Pioneiros da Educação na formulação da Constituição de 1934, a breve abertura foi 

rapidamente reprimida com a instalação da ditadura do Estado Novo (1937-1945), quando 

Getúlio Vargas com seu sentido fascista de industrialização cerceou toda a participação da 

esquerda e das massas. Todavia, nos debates das décadas de 1920 e de 1930, a questão da 

descentralização já estava presente, sendo um dos difusores dessa concepção o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova que afirmava que a organização da educação brasileira apesar de 

unitária não poderia ser centralizada, porque entendia que unidade não significa 

uniformidade. 

 No período de vigência da democracia política entre 1946 até o golpe de 1964, os 

debates sobre a descentralização/democratização da educação prosseguiram. Desta feita, no 

bojo das discussões sobre a LDB que seria promulgada em 1961 e no movimento que ficou 

conhecido como “em defesa da escola pública” que se contrapunha aos interesses privatistas 

da educação então predominantes. Durante esses 20 anos em que teve vigência a democracia 

política, é verdade que houve muitas mobilizações de setores organizados da sociedade 

exigindo as reformas de base. Entretanto, estes  foram duramente reprimidos pelo golpe 

militar de 1964 que instalou novo ciclo autoritário através da ditadura militar, na qual a 
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regulação da sociedade passou a ser normatizada pelo Atos Institucionais, que impediam 

qualquer mobilização e participação popular (ROMANELLI, 1998). 

Como nos referimos no capítulo teórico, a descentralização e a participação podem 

assumir vários significados, a depender do modo do seu emprego pelas distintas correntes 

teóricas. Assim é que, de acordo com Peixoto (2001), seja na década de 1940, com o fim do 

Estado Novo, ou em 1970, durante o golpe militar de 1964, a descentralização é tematizada 

nas decisões para as políticas educacionais. No entanto, com sentidos distintos. 

É interessante notar, nesse contexto autoritário, como a descentralização apareceu sem 

poder, de maneira nenhuma, ser considerada uma prática democrática, já que se vivia num 

Estado de exceção. De fato, na década de 1970, com o surgimento da Lei 5692/71, que 

reformulou a Lei 4024/61 de diretrizes e bases da educação nacional, vinculou-se a educação 

aos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, forjando a ampliação das estruturas 

técnica e administrativa municipais para atuarem no então chamado ensino de 1º grau (atual 

ensino fundamental). Todavia, currículos, programas, projetos e demais mecanismos 

destinados à oferta desse nível de ensino pelos municípios eram todos definidos 

centralizadamente, cabendo aos gestores municipais tão somente a execução das medidas 

convenientes ao projeto dos governos ditatoriais.  

É neste quadro que surge a configuração de uma política educacional voltada 

principalmente para os Estados do Nordeste, que traz como bandeira um processo de 

municipalização do ensino através da transferência de encargos para o município. Desse 

modo, Peixoto (2001) destaca que em 1974 foi realizada a atividade que melhor retrata a 

aplicação dessas políticas, o Projeto de Coordenação e Assistência Técnica no Ensino 

Municipal (Promunicípio), que pretendia reestruturar o sistema educacional através da 
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redução dos investimentos da União e da responsabilização, pelo município, do ensino de 1º 

grau. 

 Quando o regime militar começou a perder as suas bases de sustentação política e tem 

início o processo da abertura lenta e gradual, vamos assistir a novas iniciativas no campo da 

educação que tentaram ampliar os espaços de participação, como um dos mecanismos do 

governo para garantir sua continuidade. Além disso, as tentativas de fazer crescer a economia 

brasileira com a população cerceada dos seus direitos políticos acabaram por aumentar 

exponencialmente os índices de miséria e pobreza, o que se tornou fator de preocupações com 

possíveis convulsões sociais.  

Este é o momento em que foram implementados pelo Governo Federal diversos 

programas focalizados com o objetivo de atenuar a magnitude das desigualdades sociais. 

Entre esses programas se situaram o Programa Nacional de Ações Sócio Educativas e 

Culturais para o Meio Rural (Pronasec), o Programa Nacional de Ações Sócio Educativas e 

Culturais para as Populações Carentes Urbanas (Prodasec), e o Programa de Expansão e 

Melhoria da Educação no Meio Rural do Nordeste (Edurural), este contando com recursos do 

MEC e do Banco Mundial. É interessante notar que esses programas falam em “participação 

da população”, mas que vai se desenvolver de modo limitado e controlado, apenas como um 

tipo de consulta que pretendia confirmar e legitimar decisões já tomadas5 Como se tratava, 

principalmente, de uma política de caráter compensatório, não é de surpreender que as regiões 

Norte e Nordeste recebessem maiores investimentos, tendo em vista a gravidade dos 

problemas educacionais ali acumulados, principalmente no meio rural e onde a 

descentralização dos recursos era vista como a solução mais imediata. 

Na continuidade do  processo que levou à  quebra das estruturas de sustentação do 

regime autoritário, é reinstalada a eleição direta dos governadores dos estados federados em 
                                                 
5  Para maiores detalhes ver: Germano,  2005; Azevedo, 1994. 
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1982. Nesse contexto, volta à tona as discussões sobre a importância da educação escolar para 

a construção da democracia, momento em que os Ministérios da Educação e do Planejamento 

deixam de ser a instância estratégica de articulação da política nacional de educação e os 

estados passam a dispor de alguma autonomia para implementar políticas educacionais 

próprias (GERMANO, 2005). 

Por isto, sobretudo ao final dos anos 1970 podiam ser percebidas tentativas de 

inovação na concepção das políticas educacionais em vigor em alguns municípios. Cabe 

lembrar que o regime autoritário, em suas estratégias de legitimação, não excluiu das eleições 

diretas os chefes dos executivos municipais. Daí porque, de muitas municipalidades é que 

começaram a surgir resistências mais fortes contra a ditadura militar. É nesse contexto em que 

se situou o município de Olinda com três de suas gestões capitaneadas por prefeitos 

pertencentes ao então MDB, partido expressamente de oposição ao governo central, como 

trataremos no capítulo seguinte.  

No entanto, foi a partir da posse dos governadores eleitos democraticamente que as 

políticas passaram a ser pensadas de acordo com o debate acadêmico e com propostas 

advindas  de instituições da sociedade civil que, paulatinamente, foram se articulando e 

ganhando visibilidade, trazendo para o centro da cena o tema da participação e da 

democratização da gestão da educação.  

Segundo Weber (2003), para implementar essas políticas fizeram-se necessárias a 

escolha democrática de dirigentes escolares e a criação e consolidação de novos espaços de 

comunicação dentro e fora das diferentes instâncias da gestão educacional, surgindo, assim, 

articulações intergovernamentais como o Conselho Nacional de Secretários de Educação 

(Consed) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). 
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Assim, na década de 1980, vai se efetivando o processo de reinstalação da democracia 

política, e as políticas emergem em instâncias estaduais e municipais e, em certa medida, elas 

refletiam resultados do debate acadêmico a respeito da educação, que vinha tentando 

influenciar seus rumos, dentre outras maneiras, através de eventos voltados para a discussão 

da educação em seus diferentes níveis. A esse respeito Weber (2003) ressalta que: 

 

Os exemplos mais salientes desse movimento interno podem ser encontrados 
na experiência educacional de Minas Gerais, durante o Governo Tancredo 
Neves, realimentado pelas sucessivas e conflitivas etapas do Congresso 
Mineiro de Educação; nas propostas de São Paulo em relação à permanência 
do aluno na escola e à redução dos índices de repetência, sintetizadas no 
Ciclo Básico; na criação de ambiente alfabetizador desde a pré-escola, em 
Pernambuco; na ênfase dada à eleição direta de diretores escolares, no 
Paraná; no aprofundamento da municipalização do ensino, no Rio Grande 
Sul; na ação articulada das secretarias estaduais de educação frente à política 
adotada pelo MEC, particularmente no que dizia respeito aos critérios para 
obtenção dos recursos financeiros vinculados e às atividades de apoio ao 
aluno (merenda, livro didático, saúde escolar) que resultaram na constituição 
do Fórum de Secretários de Educação (Consed); na organização das 
secretarias municipais de educação, culminando na Undime; nas iniciativas 
tomadas no âmbito de diversos estados em relação à capacitação periódica 
de professores, propiciada geralmente com o apoio da instância universitária 
e, finalmente, nos programas de melhoria das condições físicas e 
pedagógicas das escolas, com a colaboração de pais e comunidade (WEBER, 
2003, p.15). 
 

 

Todavia, do ponto de vista de Weber (2003), o problema é que a implementação dessas 

políticas ocorreu de forma regulada e centralizada e se configurou como um obstáculo à 

criação de políticas educacionais efetivamente emancipadoras. Isto porque o que ocorreu  é 

que o novo padrão de gestão enfraquecia a articulação entre as secretarias estaduais e 

municipais que, embora tivessem recuperado poderes subtraídos no período do regime 

autoritário, continuavam dependendo do governo federal por meio de investimentos e 

manutenção do sistema de ensino, tornando-as cada vez mais fracas no nível operativo. De 

acordo com Silva: 
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Decidindo sobre as transferências de seus recursos próprios, sobre os 
critérios para definir e repassar a Cota Federal do Salário Educação e até 
sobre o montante e o repasse da própria Cota Estadual, o governo federal 
acabou tendo grande poder de intervenção, principalmente nos estados de 
menor expressão econômica. Uma das estratégias privilegiadas de exercício 
desse poder foi a de buscar novas formas de ação direta junto aos 
municípios, passando “por fora” das administrações estaduais (SILVA, 
1992, p. 238). 
 

 

Por outra parte, não podemos esquecer que é na década de 1980 que uma nova ordem 

legal é implantada no país, após amplos debates e confrontos das forças sociais e políticas que 

se reorganizavam. A sociedade civil ganha, então, representatividade, distanciando-se  de  um 

contexto de exclusão política. É nesse cenário que surgem com maior força instituições da 

sociedade civil representantes de interesses populares, expressos nas lutas por ideais 

democráticos. Uma das consequências dessas lutas são conquistas que foram registradas na 

Constituição promulgada em 1988, dentre elas a ampliação dos direitos sociais. De acordo 

com Netto (2003): 

 

(...) o essencial da Constituição de 88 apontava para a construção – pela 
primeira vez assim posta na história brasileira – de uma espécie de Estado de 
Bem-Estar Social: não é por acaso que, no texto constitucional, de forma 
inédita em nossa lei máxima, consagram-se, explicitamente, como tais e para 
além de direitos civis e políticos, os direitos sociais (coroamento, como se 
sabe, da cidadania moderna). (NETTO, 2003, p. 77). 

 

Também como fruto das lutas da década de 1980, em que a descentralização e a 

democratização do Estado tornaram-se forte reivindicação das forças progressistas, a 

Constituição de 1988 passou a registrar um novo ordenamento político em termos do regime 
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federativo. Dentre outros modos, esse reordenamento se expressou nos novos papéis 

atribuídos aos municípios que se tornaram entes federativos.  

Neste sentido, a Carta Magna, ao legitimar o município como ente autônomo da 

Federação, atribui-lhe a manutenção, "com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental". Desse modo, criou 

possibilidades de descentralização e, portanto, um real espaço de poder. Essa possibilidade é 

reforçada pela determinação do atendimento pelas municipalidades da educação obrigatória, 

sendo prioridade a oferta do ensino fundamental e da educação infantil. Os recursos para 

tanto, foram constitucionalmente vinculados, significando que os municípios devem gastar 

"nunca menos de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino", 

nas escolas públicas (BRASIL, 1988)  

A configuração institucional estabelecida após a Constituição de 1988 encena a 

descentralização político-administrativa e a noção da participação social na gestão das 

políticas públicas. O processo caracteriza-se pela descentralização das políticas sociais e pelo 

estabelecimento de mecanismos que possibilitam a participação social na gestão municipal. 

 O processo de redemocratização da sociedade brasileira foi marcado, pois, por críticas 

à centralização, reconhecida como antidemocrática e identificada com a ineficiência das 

políticas públicas, surgindo, assim, como alternativas de gestão a associação entre os 

conceitos de descentralização e democratização.  

Desde a Constituição Federal de 1988, portanto, as políticas registraram uma gestão 

descentralizada da educação, o que passou a ser visível em planos e projetos dos distintos 

governos. Neste sentido, a legislação tomou por princípios a igualdade de acesso e usufruto de 
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um processo de escolarização com qualidade, determinando que, para tanto, é imprescindível  

a gestão democrática dos sistemas de ensino público o que inclui suas escolas.  

Todavia, é na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que se tem 

regulamentada a gestão democrática da escola. Isto por meio do registro das formas de 

participação dos atores escolares, com vistas à articulação entre escola e comunidade. De fato, 

a LDB determina que compete aos sistemas a definição das normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, conforme suas peculiaridades. Para tanto, devem 

assegurar a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola, bem como a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

ou equivalentes. Aos sistemas públicos de ensino cabe, ainda, garantir que suas unidades 

escolares da educação básica, alcancem progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira (BRASIL, 1996).   

O Plano Nacional de Educação (PNE), por sua vez, tem entre suas diretrizes  a criação 

de Conselhos Municipais de Educação em nível de cada sistema de ensino, e a formação de 

Conselhos Escolares nas escolas públicas, como mecanismos para a implantação da gestão 

democrática (BRASIL, 2000). Esse plano, em certa medida, veio substituir o Plano Decenal 

de Educação para Todos (1993 – 2002), onde o MEC tinha começado a assumir os novos 

padrões educacionais preconizados pela UNESCO e pelo Banco Mundial. 

Ao examinarmos a legislação estabelecida nas décadas de 1980 e 1990, parece ficar 

evidente a presença de consensos sobre a necessidade da descentralização e da participação da 

sociedade civil organizada nos processos de formulação, decisão, implementação e controle 

das políticas de educação. 

 Não obstante, tais consensos podem ser tomados apenas como aparentes ou mesmo 

provisórios, ao considerarmos que os debates, as propostas e as decisões sobre a matéria 
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ocorreram e ocorrem em conjunturas políticas com características distintas, onde tende a 

predominar um determinado projeto de sociedade. Em outras palavras, são diferentes as 

experiências político-sociais dos atores e mediadores que têm participado da construção dos 

programas de ação concernentes (AZEVEDO, 2009b).  

Daí porque a ordem institucional/legal, que começou a se firmar a partir de 1988, abriu 

condições para que tivesse início, sobretudo na década de 1990, processos de descentralização 

das políticas educacionais conforme o que preconizam as orientações neoliberais. De fato, 

vimos a instalação de um novo ordenamento político-institucional democrático, ansiado 

historicamente pelas forças progressistas nacionais. No entanto, que foi apropriado, por se 

mostrar propício, pelos interesses conservadores no modo de regulação estatal das políticas 

sociais e entre elas da política educacional (AZEVEDO, 2002).  

A esse respeito, Santos Junior (2001) defende que a relação entre descentralização, 

democracia e equidade não é inequívoca e, que a proximidade dos governos municipais não é 

condição suficiente nem garantia de mais democracia e participação, nem de elevação da 

performance estatal. 

Assim, principalmente a partir, da década de 1990, o processo de descentralização das 

políticas públicas se configurou influenciado pela nova ordem mundial, pelo neoliberalismo e 

por ditames do Banco Mundial, o que vai se refletir na tentativa de imposição de um projeto 

fragmentado para a educação brasileira, tal como se procurou fazer quase em escala 

planetária.  

 O que passou a impulsionar essas reformas foi o debate sobre  o fim da intervenção do 

Estado clássico de tipo keynesiano e a difusão de novas teorias de gerência das políticas 

sociais, como um dos meios de superação da crise do capitalismo ocorrida nos anos de 1970.  
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Para Noma e Lara (2007) a reforma do Estado no Brasil ocorreu através da redução de 

sua atuação nas políticas públicas sociais e da redefinição dos limites entre o público e o 

privado e a constituição do que ficou sendo chamado de “esfera do público não-estatal”. Ela 

foi justificada pela necessidade de reduzir os gastos públicos para que os déficits fossem 

diminuídos. No campo da proteção social, isso significou o privilegiamento de políticas 

focalizadas no lugar de universais. 

 Do ponto de vista de Coraggio (2000), a formulação de políticas públicas 

compensatórias focalizadas na pobreza foi a resposta encontrada para compensar as 

consequências do ajuste estrutural e da crise. Assim, a reforma do Estado buscou corrigir as 

distorções entre a demanda por serviços públicos estatais e procurou focalizar suas ações na 

parcela mais pobre da população. Durante esse período, um novo modelo de administração 

pública foi implementado tendo em vista a regulação do Estado baseando-se na concepção de 

Estado mínimo. 

 Nessa reforma,  a descentralização, além de ser considerada “como um instrumento de 

modernização gerencial da gestão pública, é difundida como um mecanismo para corrigir as 

desigualdades educacionais, por meio da otimização dos gastos públicos” (AZEVEDO, 

2002). Mas, ao mesmo tempo, essas prerrogativas que poderiam aparentar iniciativa de caráter 

democrático, se apresentam como justificativa da transferência de competências da esfera 

central de poder para as esferas locais, respaldadas em orientações neoliberais, com o objetivo 

de redução do Estado às suas funções mínimas. 

 De uma forma geral, essa nova ordem poderia também impulsionar maior autonomia 

às decisões municipais, ou seja, a política de descentralização administrativa e fiscal poderia 

conferir maior liberdade administrativa. Isto porque, caso se efetivasse, de fato, poderia 

aproximar as políticas da população, fazendo com que as medidas a serem tomadas para 
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atendimento das necessidades públicas, o controle e a realização desses serviços, retornassem 

mais adequados à realidade da comunidade. 

Mas essa não era a compreensão que estava regendo as iniciativas e reformas dos anos 

de 1990. Estas tomaram por base  uma  concepção  da descentralização que reforça a tese de 

revisão do papel do Estado através de novas propostas de reorganização da administração 

pública, no que concerne aos serviços mantidos pelo controle do aparelho estatal. Assim,  

configura-se como um movimento de redistribuição de funções para as diferentes esferas do 

poder, por meio de um discurso que se dizia como se movendo um processo de valorização 

das instâncias regionais e locais.  

Como acentuam vários autores (BORGES, 2003), dentre outras coisas, o processo de 

descentralização foi fruto de uma ampla estratégia do Banco Mundial para a reforma e 

adequação do papel desempenhado pelo Estado aos novos ditames do mercado, ao mesmo 

tempo em que aumentou sua capacidade de regulação por meio do revigoramento das 

instituições públicas. Ainda segundo o autor, esse processo de fortalecimento das instituições 

envolve, entre outras iniciativas, o papel de complementar e fortalecer medidas para ampliar a 

participação popular como meio de legitimação do novo padrão de regulação. 

 No entanto, num movimento contraditório, as orientações neoliberais acabaram por 

criar canais de participação que poderiam e podem ser ocupados em outras direções que 

levem, por exemplo, à gestão efetivamente democrática. 

 Há, portanto, um consenso no que diz respeito a iniciativas que promovam a 

participação dos cidadãos não apenas como eleitores, mas também como membros de 

associações, conselhos, ONGs e organizações populares, consideradas fundamentais tanto por 

sua função na provisão de bens públicos, como por seu papel crucial na construção de 
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relações de confiança e de um senso de pertencimento à esfera pública entre aqueles excluídos 

do processo político. 

Nessa situação contraditória, percebe-se a tentativa do Banco em reafirmar a 

importância da sociedade civil para a governabilidade e para a construção de ações ditas 

democráticas: 

 

Mecanismos participativos são entendidos, assim, de maneira instrumental, 
como formas de obtenção de legitimidade política sempre que o interesse 
público coincidir com os interesses privados. Uma vez que o conceito de 
interesse público é necessariamente ambíguo, é preciso que se tenha uma 
concepção prévia do bem social, a qual parece estar relacionada ao caráter 
supostamente consensual das reformas “técnicas” defendidas pelo Banco 
Mundial. Em outras palavras, o Banco define “participação” como um 
processo essencialmente restrito e despolitizado, que envolve a deliberação 
público-privado sobre temas não-controversos. Nessa perspectiva, o objetivo 
central é assegurar a legitimidade política dos governos e aumentar a 
eficiência na prestação dos serviços públicos. Assim, o empowerment da 
sociedade civil significa capacitar os cidadãos para cobrar e garantir a boa 
performance dos governos(BORGES, 2003). 
 

 Para o autor, essa discussão sugere que esses mecanismos participativos sejam 

entendidos como formas de obtenção de legitimidade política sempre que o interesse público 

coincidir com os interesses privados. Nesse sentido, o conceito de interesse público se 

configura como ambíguo, e o objetivo da participação seria assegurar a legitimidade política 

dos governos e aumentar a eficiência na prestação dos serviços públicos, bem como capacitar 

os cidadãos para fiscalizar e garantir a boa gestão dos governos (BORGES, 2003). 

Segundo Monteiro (2007), a base da legislação educacional e seus desdobramentos 

nos sistemas através das políticas públicas de ensino originaram uma considerável 

normalização, que, por sua vez, passou a organizar as realidades cotidianas das escolas de 

educação básica do ensino fundamental, mas que gerou disparidades entre as distintas 

realidades nacionais. Elementos como gestão democrática, autonomia, participação, projeto 
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político-pedagógico e colegiado passaram a fazer parte do debate das escolas, com diferentes 

repercussões em cada unidade em virtude das distintas realidades encontradas no país. 

 Temos que considerar, entretanto, que as orientações neoliberais que predominaram na 

década de 1990, não impediram e chegaram mesmo a estimular, a proliferação de fóruns, 

conselhos, comitês e parcerias, que, desde a década de 1980, começaram a ser  instituídos nos 

diversos níveis de governo e nas mais variadas áreas de atuação do Estado, configurando-se 

como espaços fundamentais para a participação da sociedade (NOMA e LARA, 2007) .  

Dentre outros fatores, isto ocorreu em virtude das reformas constitucionais que 

tornaram obrigatória a implementação de conselhos gestores de políticas nos diferentes níveis 

da estrutura federativa de governo, mas, além disso, essas mudanças na estrutura do Estado 

têm favorecido a introdução de controles sociais na gestão pública, estimulando o 

protagonismo das organizações da sociedade civil, agora investidas com funções de 

representação política. 

No caso específico da educação, as políticas educativas que surgiram durante os dois 

governos de Fernando Henrique Cardoso6 com orientações predominantemente neoliberais, 

levaram a uma crescente municipalização do ensino fundamental, por meio de medidas 

impostas, quase sempre, autoritariamente. Estas medidas contemplaram também mecanismos 

de controle popular dos serviços de educação em nível local. Em conseqüência, os municípios 

e o poder local passaram a se distinguir em relação as questões educacionais no nível de suas 

competências institucionais (AZEVEDO, 2009).  Com a nova coalizão política que assumiu 

o poder central a partir de 2003, os canais anteriormente referidos,  passaram a se constituir 

em mecanismos para a abertura do poder Executivo à participação de atores da sociedade, 

investidos juridicamente como representantes de determinados segmentos e interesses da 

                                                 
6   O primeiro governo de FHC iniciou em 1994 e foi concluído em 1998. O segundo mandato começou 
em 1999 e terminou em 2002, 
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população na implementação e na supervisão de políticas públicas.  De acordo com Lavalle 

(2006), fato semelhante aconteceu em meados da década de 1940, quando houve a queda da 

ditadura varguista. Foi o momento em que as instituições da representação política alargaram-

se, juntamente com a própria democracia, mediante a emergência dos partidos de massa. 

Parece que estamos vivendo processos semelhantes, tendo em vista a reconfiguração da 

representação englobando o poder Executivo, o que pode confluir para uma nova ampliação 

da democracia. 

 A esse respeito, o Brasil tem se mostrado como um laboratório, do qual provém ações 

como o próprio Orçamento Participativo e também reformas constitucionais que tornaram 

obrigatória a implementação de conselhos gestores de políticas nos diferentes níveis da 

estrutura federativa de governo, como antes comentamos.  

 Em outros termos, as mudanças nas estruturas do Estado favoráveis à introdução de 

controles sociais na gestão pública têm sido simultaneamente estímulo e produto do 

protagonismo das organizações civis, agora investidas com funções de representação política. 

Assim, o país tornou-se, na última década, referência do debate internacional acerca da 

reforma da democracia graças às novas experiências participativas no desenho de políticas 

públicas, enquadradas inicialmente na Constituição de 1988 ou em administrações municipais 

sob o comando do Partido dos Trabalhadores (PT) (LAVALLE, 2006). 

Em síntese, principalmente a partir dos anos 1980, observamos a criação de diversos 

mecanismos com o objetivo de se pensar alternativas democráticas para a gestão da escola 

pública brasileira, envolvendo a sua organização e o seu funcionamento. Assim, uma série de 

medidas vem sendo tomadas com a finalidade de promover a gestão compartilhada entre os 

diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar, com o objetivo de estimular a 
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participação de todos os envolvidos nas tomadas de decisões relativas ao exercício das 

funções da escola.  

Nesse cenário, pode-se observar a implementação de uma série de políticas 

educacionais que procuram resgatar a dívida social de acesso e permanência na escola de toda 

a população em idade escolar, e que priorizam a construção da qualidade de ensino. Para 

Almeida (2006) essa proposição de movimentos que defendem a escola pública desde os anos 

80 é marcada pelo princípio da administração escolar colegiada. Tal princípio está 

fundamentado na perspectiva da tomada coletiva de decisão, com uma nova postura e 

organização do trabalho na escola tendo como pressuposto a gestão democrática da educação.  

É a partir dos cenários acima apresentados e, sobretudo, das mudanças, e do 

protagonismo do município de Olinda nas lutas pelo retorno e pela consolidação da 

democracia no país,  que nele situamos nossa pesquisa, com o objetivo de examinar o modo 

de materialização das suas políticas voltadas para a democratização da gestão escolar.   
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CAPÍTULO 3 – GESTÃO E POLÍTICA EDUCACIONAL NO MUNIC ÍPIO DE 

OLINDA 

 

Discutiremos, neste capítulo, as bases da construção histórica da política educacional 

do município de Olinda. A análise será delineada de forma que compreenda os mecanismos 

de gestão democrática utilizados pelo município na implementação de sua política 

educacional.  

 

3.1 O Município de Olinda e a Construção de uma Política Educacional 

Democrática 

 

O Município de Olinda possui uma população estimada de 391.433 habitantes 

distribuídos em 44 km² (sendo 10,4 km² polígono de preservação cultural, conforme título de 

Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade, conferido pela UNESCO em 1982), o que 

proporciona uma densidade populacional de 8.896 hab/km², uma das mais altas do Brasil. 

Dentre esta população 324.183 (82,8%) são maiores de 10 anos de idade. A população de 

Olinda é a terceira maior população do Estado de Pernambuco e a segunda maior densidade 

populacional do Brasil. 

Olinda é um dos municípios brasileiros com menor área territorial. Essa área é o que 

restou do território que foi delimitado pela Carta Foral da parte do Rei de Portugal ao 

Donatário da Capitania de Pernambuco dando permissão para fundar a Vila de Olinda e 

estabelecendo seus limites, o que hoje representa mais que toda a região metropolitana de 

Recife. A Carta Foral é de 1532 e a fundação de Olinda é de 1535. 
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Em relação à economia e distribuição de renda em Olinda, pode-se observar que o PIB 

Municipal é de R$ 1.551.178.000,00, ou mais de 1 bilhão e meio de reais. O PIB per capita 

totaliza R$ 4.065,00 por habitante. No entanto, 44% da população olindense na possui 

nenhum tipo de rendimento, conforme gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 1 

 
Fonte: Pesquisa Sócio Econômica da Cidade de Olinda - 2007 

 

 

O fato é que a cidade de Olinda além de ser geograficamente pequena apresenta 

poucas atividades econômicas, como indústrias, comércio e outras atividades produtivas e, 

assim conta com poucas alternativas de renda para a população. 

Em relação a gênero, as mulheres respondem por 54% da população de Olinda, elas 

representam menos da metade da população que possui renda na cidade. Além disso, a renda 

das mulheres é menor. 
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Gráfico 2 

 
Fonte: Pesquisa Sócio Econômica da Cidade de Olinda - 2007 

 

Gráfico 3 

 
Fonte: Pesquisa Sócio Econômica da Cidade de Olinda - 2007 
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Gráfico 4 

 
Fonte: Pesquisa Sócio Econômica da Cidade de Olinda - 2007 

 

 

Com relação à Educação, o Sistema Municipal de Ensino de Olinda possui 28.065 

alunos matriculados em 1.051 turmas de 44 escolas, 43 localizadas na área urbana e 1 na área 

rural. Todas as escolas da Rede possuem Conselhos Escolares constituídos, que, na sua 

maioria, se reúnem mensalmente e tratam de temas como elaboração das ações do PDE, 

elaboração do projeto político pedagógico da escola, reformas a serem realizadas no prédio da 

escola, entre outros. 

No que se refere à inserção do Município na Política Educacional do Governo Federal, 

a Secretaria Municipal de Educação de Olinda participa de diversos Programas do Ministério 

da Educação como: Programa Mais Educação, Curso de Formação para Gestores Municipais, 

PDE Escola, Programa Escola Aberta, entre outros. 

No que diz respeito às políticas de democratização da gestão, o início do debate no 

Município remonta à ditadura militar. A cidade, na década de 1980, elege, contra as forças 

hegemônicas nacionais, um prefeito de esquerda, Germano Coelho, prefeito de 1981 a 1984 e 

reeleito para gestão municipal no período de 1993 a 1996, membro do extinto MDB, 
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originário da Esquerda Progressista Católica e presidente do Movimento de Cultura Popular 

(1961-1964), onde Paulo Freire experimentou pela primeira vez seu método de alfabetização.  

 A história política da cidade nos revela os anseios de sua população ao eleger, como 

seu representante, o ex-presidente de um movimento popular que partia da concepção de que 

a cultura popular nacional precisava ser compreendida como instrumento de libertação, desta 

forma viabilizaria a educação popular, embasada pela tese de Paulo Freire de uma 

conscientização popular e educação libertadora.  

Nesse sentido, torna-se fundamental relacionar as bases desse Movimento, já que este 

está intimamente ligado à construção democrática no município de Olinda. O Movimento de 

Cultura Popular, liderado por Germano Coelho, já apontava para a necessidade de trabalhar 

eixos teóricos como politização, Estado, a cidade, organização política.  A exemplo disso, 

podemos citar a palavra geradora "governo" e a partir dela eram discutidos temas como 

"poder político", "papel do povo", "participação popular". É interessante perceber a 

característica notadamente democrática e emancipadora do Movimento que via na politização 

e participação popular alternativas significativas para melhoria da qualidade de vida dos 

sujeitos. 

O fato de a cidade eleger, em plena ditadura militar, um prefeito com trajetória política 

marcadamente de esquerda revela que a cidade já acenava para a necessidade da construção 

de uma prática democrática. É relevante salientar que a eleição de um prefeito do campo 

progressista ia de encontro aos interesses do governo do Estado que, nesta época, permanecia 

sob forças políticas conservadoras. Essa leitura sugere que mesmo contra as forças políticas 

nacionais, a cidade já tem a frente de sua prefeitura forças de oposição comprometidas com 

ideário democrático. 
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 A esse respeito, Marques (2005) destaca que as Secretarias Municipais de Educação 

da Região Metropolitana do Recife nesse período começaram a trabalhar coletivamente, na 

tentativa de tentar articular-se como forma de enfrentamento ao governo estadual. É a partir 

dessa articulação que surge a necessidade de consolidação desse movimento através da União 

Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, a UNDIME. É a partir desse momento que a 

Educação passa a receber destaque enquanto elemento fundamental para construção do 

processo democrático. 

 Ainda segundo a autora, com a eleição de Miguel Arraes em 1986 para o governo do 

Estado, cinco municípios da Região Metropolitana, entre eles Olinda, consolidam um 

consórcio para administrar coletivamente recursos do Programa Nova Escola, que trabalhava 

uma nova perspectiva de ensino ao considerar os alunos como sujeitos de sua aprendizagem. 

Além disso, foi a partir desse consórcio que os municípios envolvidos passaram a redefinir a 

utilização de recursos federais a partir do estabelecimento de relações democráticas. 

 
Vale destacar, ainda, que a gestão do prefeito Germano Coelho, dentre outros embates 

contra o Regime Militar, travou uma luta pela concessão do título de Patrimônio Natural e 

Cultural da Humanidade para Olinda, junto a Unesco. Antes de receber o título, Olinda 

precisou vencer as resistências do regime militar que se mostrava contrário a qualquer projeto 

que partisse da oposição. 

Além disso, foi nessa gestão que Olinda recebeu o título de Cidade Ecológica, devido 

aos esforços da gestão municipal, tendo em vista as várias áreas verdes existentes na cidade, 

tais como o Horto d’ El Rey, um dos primeiros jardins botânicos do país, criado em 1811; o 

bosque de coqueiros, situado na entrada da cidade, com mais de dez mil mudas; a Mata de 

Passarinho, além de outras áreas de preservação ambiental.  
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Essa discussão sobre Gestão democrática vai reaparecer na instrução de alguns 

documentos legais, como a Lei Orgânica do Município, promulgada em 1990, como 

prerrogativa legal,  momento em que a gestão da prefeitura municipal se encontrava nas mãos 

do prefeito José Arnaldo (1989-1992) figura que também havia integrado as lutas contra a 

ditadura militar. A Lei Orgânica trazia em seu artigo 156, inciso IV, a garantia de gestão 

democrática, com a efetiva participação dos diversos segmentos da sociedade civil, na 

discussão e adoção das diretrizes e políticas educacionais para melhoria da qualidade do 

ensino. No entanto, não fazia referência à criação de Conselhos Escolares e trazia em seu 

conteúdo o mesmo texto da Constituição Federal, a Lei trata de “garantia de gestão 

democrática, com a participação efetiva dos diversos segmentos da sociedade civil, na 

discussão e adoção das diretrizes e políticas educacionais para a Rede Municipal de 

Ensino”. 

Apenas na década de 1990, com a segunda gestão de Germano Coelho, a Secretaria de 

Educação de Olinda retoma os debates em torno da democratização da educação. Nesse 

momento, a Secretaria de Educação inicia a formação de grupos de trabalho e de discussão 

que começam a preparar a construção de políticas democráticas no município, entre eles há a 

preparação para a Primeira Conferência Municipal de Educação do Município, que não 

aconteceu por falta de recursos. Registra-se, também, as iniciativas para implementar 

Conselhos Escolares na Rede Municipal de Ensino.  

Esses debates culminaram com a preparação do documento Informativo N° 9 Olinda 

Fonte de Aprendizagem – Conselho Escolar, publicado em 1995 em comemoração aos 460 

anos da cidade, e que trazia como tema para a Rede Municipal de Ensino – Olinda, 460 anos - 

Ano do Projeto Pedagógico da Escola. O documento faz referência à criação dos Conselhos 

Escolares no Município e à necessidade de construção de instâncias democráticas na Rede: 
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A divulgação de princípios para a organização do Conselho de Escola tem 
por finalidade dotar a Rede Escolar Municipal de Olinda de subsídios que 
ajudem as unidades de ensino a constituírem seus Conselhos. Neste sentido, 
alunos, pais, professores e comunidade, estão todos convidados a 
participarem ativamente do processo de instalação dos Conselhos de Escola, 
cujo objetivo é tornar a Unidade de Ensino num espaço de aprendizagem, 
coerente com as reais necessidades da população olindense. Temos que 
construir uma escola cidadã, autônoma, democrática, transformadora, 
comprometida com a qualidade do ensino através de uma gestão colegiada 
onde todos os sujeitos da educação se apropriem de fato desse espaço de 
construção do conhecimento (Olinda Fonte de Aprendizagem, Informativo 
Nº9). 
 

 
 

 Além disso, percebemos que o documento destaca a importância Conselho Escolar 

como instrumento legítimo para construção de uma escola de qualidade a partir da instalação 

da gestão colegiada, na medida em que convoca as contribuições dos diferentes segmentos da 

sociedade olindense a se apropriarem da gestão da escola. 

A esse respeito, Paro (2002) assevera que ao falarmos em gestão democrática 

implicitamente já nos referimos à participação popular nesse processo. Nesse sentido, torna-se 

fundamental percebermos que a participação, em si, está relacionada à tomada de decisões e 

implica num exercício que deve envolver todos os segmentos da escola.  

Assim, o documento, em questão, já sinaliza para a necessidade de construção coletiva 

do projeto de gestão democrática da Rede Municipal de Ensino de Olinda ao convocar a 

população olindense a participar ativamente do processo de implantação dos Conselhos e ao 

relacionar esse processo expressões como escola cidadã, autônoma, democrática e 

transformadora. 

 Contraditoriamente, apenas no ano de 1998, foi sancionada pela então Prefeita Jacilda 

Urquisa (1997-2000), vinculada a uma coalizão de centro direita, a Lei Nº. 5136/98 que 

instituía os Conselhos Escolares no âmbito das escolas da Rede Municipal de Ensino de 

Olinda.   
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A lei municipal Nº 5136/98, Art. 3°, que institui os Conselhos Escolares no Município 

de Olinda prevê a tomada de decisões como prerrogativa do colegiado: 

 

Art. 3° - O Conselho Escolar tem por objetivo: 
I – Garantir a democratização de cada unidade de ensino, aproximando mais 
a escola da comunidade, através da participação e do planejamento coletivo; 
II – participar da elaboração do projeto pedagógico das unidades de ensino, 
ajustando a s diretrizes e metas estabelecidas pelo sistema municipal de 
educação à realidade da escola; III – acompanhar e avaliar, 
sistematicamente, as atividades pedagógicas administrativas das unidades de 
ensino, visando à melhoria do ensino aprendizagem; IV – definir junto com a 
direção da escola a aplicação de todos os recursos destinados à unidade de 
ensino; V – fazer proposições para apolítica municipal de educação através 
das comissões setoriais e COMUDE (Conferência Municipal de Educação).  
 

 
 Além disso, a Lei deixa claro o posicionamento da gestão municipal e o interesse em 

implementar mecanismos de participação popular na gestão da coisa pública, nesse caso 

específico na gestão da escola pública. Nesse sentido, o conselho escolar surge como 

instrumento para envolver os diferentes segmentos das comunidades, local e escolar, nas 

questões e problemas vivenciados pela escola.   

Como dito anteriormente, a criação de espaços que dinamizem e ampliem a 

participação popular na gestão da escola pública tem se tornado fundamental para 

democratização da escola e “superação do paradigma de gestão escolar centrado na figura 

do diretor” (GOMES; ANDRADE, 2007).  

 A crescente ampliação da participação popular em órgãos colegiados revela uma 

tendência em compreender a existência de um novo contexto onde a escola passa a inserir no 

debate os interesses dos diversos segmentos ali representados. Dessa forma, o conselho se 

configura como lócus de defesa dos interesses coletivos, na medida em que agrega, em torno 

de si, representantes de diversos segmentos que podem decidir sobre aspectos administrativos, 

pedagógicos e financeiros da escola. 
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Assim, no Município de Olinda, conforme a legislação, os Conselhos Escolares, postos 

em prática a partir de 2001, tem caráter consultivo e deliberativo, respeitando os princípios e 

diretrizes da política educacional e da legislação municipal. Cada escola define suas 

atribuições, seu funcionamento e sua composição.  

 Além disso, os conselhos também devem elaborar um regimento próprio com regras e 

prerrogativas inerentes a cada escola, neste documento constam as normas de funcionamento 

deste conselho bem como forma de provimento da representatividade, entre outras questões 

relativas ao funcionamento do colegiado. 

 A composição dos Conselhos deve ser paritária, de acordo com a legislação, Lei Nº 

5136/98: 

 

Art. 4º - O Conselho Escolar será composto: 
I – paritariamente por representantes de todos os segmentos da escola, 
docentes, pessoal técnico administrativo, alunos, pais e representantes da 
comunidade; 
II – o diretor da unidade de ensino poderá ser ou não o presidente do 
Conselho Escolar, desde que eleito pelos seus pares na qualidade de 
membro; 
III – a quantidade de membros por segmento do Conselho Escolar será 
definida de acorde com o número de turmas do maior turno da escola. Para 
cada 03 (três) turmas um representante de cada segmento. 
 

 
 Durante os nossos trabalhos de campo tivemos contato com os dados de uma   

pesquisa realizada pela própria  Secretaria de Educação do município, que nos permitiram 

constatar a não existência da paridade na constituição dos Conselhos de algumas das escolas. 

Conforme mostra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 5 

 

Fonte: Secretaria de Educação de Olinda 

Neste sentido, o gráfico  revela que na sua composição, predomina a participação de 

funcionários que representam 35% do total de Conselheiros. Ao passo que o segmento de 

professores representa 24% do total. Quanto à representação dos usuários dos serviços 

educacionais, percebe-se que os três segmentos juntos, ou seja, segmento de pais, 20%; 

segmento de alunos, 15% e comunitários 6%, totalizam  41% dos conselheiros do Município. 

Em relação à distribuição dos membros do Conselho quanto ao gênero, observamos 

que  71% são do sexo feminino e 29% são do sexo masculino, conforme nos mostram os 

dados do  gráfico 2. Trata-se de fenômeno que ratifica o campo da educação como 

predominantemente feminino, como mostram diversos estudos. 

 

 

 

 

 

Paridade do Conselho Escolar

15%

24%

35%

20%

6%

alunos professores funcionários pais comunidade
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Gráfico 6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Educação de Olinda 
 

Voltando à lei municipal que instituiu os Conselhos (lei nº 5136/98), nela encontramos 

também a regulamentação das suas competências, tal como demonstrado abaixo:  

 
Art. 8º - Compete ao Conselho Escolar : 
I – Garantir a gestão democrática na unidade escolar. 
II – Elaborar e aprovar seu regime interno; 
III – Zelar pela qualidade da educação escolar oferecida à comunidade; 
IV – Definir prioridades, acompanhar e aprovar as movimentações 
financeiras da escola; 
V – Definir as diretrizes prioritárias do projeto pedagógico; 
VI – garantir a articulação da unidade escolar com a comunidade; 
VII – manter a articulação com a secretaria de educação e desporto de 
Olinda, visando assegurar o funcionamento da Unidade Escolar; 
VIII – Acompanhar e deliberar sobre o cumprimento das diretrizes e metas 
estabelecidas pela SEDO e pelas escolas; 
IX – Deliberar sobre os projetos especiais de prevenção a violência e ao uso 
de drogas na escola; 
X – Avaliar o resultado do 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; 
 

  

1.1 - Constituição dos 
Conselhos Escolares quanto 

ao Gênero

29%

71%

HOMENS MULHERES
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De acordo com a Lei, a representação dos membros do Conselho Escolar ocorrerá a 

partir de eleição dos representantes por segmento da comunidade escolar que terão como 

objetivo principal garantir o processo de gestão democrática na escola através do 

acompanhamento e da definição de prioridades, da elaboração de projetos pedagógicos, da 

articulação da escola com a comunidade, da avaliação do desempenho dos alunos, entre 

outros. 

É importante destacar, contudo, que ao analisarmos o conteúdo da Lei 5.136/98 

percebemos que ela foi construída atendendo a princípios legais contidos na Constituição 

Federal art. 206, inciso V, que determina que o ensino seja ministrado com base no princípio 

da gestão democrática, o que também é afirmado no texto da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

Nesse sentido, é merecedor de destaque salientar que a Lei 5.136/98 foi fundamentada 

a partir da legislação nacional e, construída com base nas prerrogativas legais. Assim, atende 

às orientações da Constituição Federal de 1988 bem como da LDBN e da Constituição do 

Estado de Pernambuco. Apesar disso, a promulgação da Lei não significou, de fato, o início 

da construção de um processo democrático na Rede Municipal de Ensino, tendo em vista que 

o projeto de criação dos Conselhos Escolares, pelo menos na gestão da prefeita Jacilda 

Urziqua, (na qual foi promulgada) não saiu do papel. 

 De fato, como um dos possíveis mecanismos desse processo de busca da 

democratização da gestão, os Conselhos Escolares só foram constituídos na Rede Municipal 

de Ensino, em 2001, na primeira gestão da Prefeita Luciana Santos (que teve no período de 

2001 a 2004 seu primeiro mandato, e no período de 2005 a 2008 o segundo).  

Eleita no contexto de uma coalizão de esquerda, ela própria integrante do Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB), na gestão de Luciana Santos, houve a criação de uma série de 
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iniciativas de caráter democrático. Dentre elas teve-se a criação de um Departamento, na 

Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de discutir, debater e disseminar as idéias 

sobre Gestão Democrática na Rede Municipal de Ensino. 

 Diante disso, chamamos a atenção para o fato de que é a partir desse momento que a 

discussão em torno de temas como gestão democrática, autonomia, participação e sobre a 

própria criação de Conselhos Escolares na Rede Municipal passa a ganhar fôlego, amparada 

pelas orientações de um governo de esquerda. 

 É oportuno destacarmos que durante a gestão da Prefeita Jacilda Urquiza, antecessora 

da gestão democrático-popular capitaneada por Luciana Santos, as orientações imprimidas à 

política educacional do município esteve pautada por postulados neoliberais emanados do 

poder central. Era o período que o país estava sendo dirigido por Fernando Henrique Cardoso 

cujas diretrizes para a educação foram quase que plenamente acatadas pelo município de 

Olinda7.  

As forças políticas, que assumem o poder municipal a partir de 2001 no município em 

destaque, buscavam, então, romper com o paradigma da lógica gerencial, que utiliza técnicas 

de administração empresarial, conforme as orientações neoliberais (AZEVEDO, 2002) que 

vinham predominando localmente nas diretrizes educacionais da Rede Municipal de ensino. 

Segundo essa lógica, dentre outros aspectos, a participação da comunidade na Escola deve-se 

restringir à fiscalização da destinação de recursos repassados do poder central para as 

unidades escolares, fazendo uso de mecanismos como o Banco Escolar ou Unidade 

Executora.  

 O rompimento com o paradigma da lógica gerencial, dentre outras formas, se 

manifestou nas iniciativas em torno da operacionalização da Lei 5.136/98 que se tornaram 

                                                 
7  Sobre a política educacional dos governos de Fernando Henrique Cardoso ver o número 80 (vol. 23) da 
Revista Educação e Sociedade,  que contem um dossiê sobre as políticas de educação dos dois governos de 
Fernando Henrique Cardoso.  
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prioritárias neste governo proclamado como de cunho popular. Estas  passaram a fazer parte 

da agenda da política municipal se configurando enquanto bandeira desta gestão. 

 Não casualmente, é a partir dessa agenda de debates que no ano de 2001, ano de posse 

da Prefeita Luciana Santos, a Secretaria de Educação de Olinda criou, no âmbito da Diretoria 

de Ensino, o Departamento de Gestão Democrática (como já mencionamos) para atuar 

diretamente junto às comunidades escolares e fortalecer iniciativas para criação de Conselhos 

Escolares nas Escolas Municipais. Conforme depoimento de um dos atores desse período 

inicial: 

 

O projeto começou no ano 2000, com a vitória de Luciana. Uma das 
propostas da Frente Popular, do grupo, das forças políticas que compunham 
e apoiaram a eleição de Luciana na prefeitura de Olinda, uma das propostas 
na Educação era apoiar o processo de gestão democrática. Que desde o 
começo, a maioria não tinha nem muita idéia do que era Gestão 
Democrática. (Entrevista com o primeiro Gestor do Departamento de Gestão 
Democrática, agosto 2007).  

 
 
 

 Conforme pudemos constatar durante a pesquisa de campo, o Departamento de Gestão 

criado pela Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de apoiar todas as iniciativas 

relativas aos processos de fortalecimento da gestão democrática municipal, inicialmente, 

tratou do debate em torno da criação dos Conselhos Escolares nas escolas municipais. Esse 

debate foi conduzido pelas forças políticas do PCdoB, partido que indicou o gestor para o 

Departamento em destaque.  

Chama a atenção, nesse contexto, o discurso do gestor acima citado, quando se refere 

ao fato de que as discussões sobre a gestão democrática envolviam “o grupo, as forças 

políticas que compunham e apoiaram a eleição de Luciana na prefeitura de Olinda”. No 

entanto, o Departamento de Gestão Democrática é assumido por um membro do partido da 
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prefeita, o que sugere a necessidade de controle, por parte da Gestão Municipal, dos processos 

de condução da democratização das escolas.  

Nos dados colhidos observamos que foi esse o entendimento manifestado, 

inicialmente, por professores, diretores e funcionários pertencentes à rede municipal, mesmo 

por parte daqueles vinculados ao Partido dos Trabalhadores (PT) que integrou a coalizão que 

levou a prefeita ao poder. Certamente, por estarem acostumados a outras práticas, 

sedimentadas em gestões anteriores, e mesmo porque “desde o começo, a maioria não tinha 

nem muita idéia do que era Gestão Democrática”, foram travados  diversos embates em 

virtude dos receios em relação à nova proposta municipal que era vista como uma forma de 

controle e não de democratização da Gestão. 

Não obstante essas resistências iniciais, o fato é que a nossa pesquisa constatou que no 

ano de 2005, todas as escolas municipais de Olinda possuíam Conselhos Escolares instituídos, 

totalizando 44 Conselhos. No mesmo ano, com a primeira eleição direta para diretores, a 

dinâmica da eleição nas escolas já contava com membros do Conselho Escolar participando 

de todo o processo.  

No ano de 2008, momento de realização da segunda eleição direta para diretores, os 

conselheiros foram os responsáveis por todo o processo eleitoral, assumindo o papel de 

coordenadores e fiscalizadores da eleição. Os dados do gráfico 3 sintetizam essa participação:  
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Gráfico 7 

 

Fonte: Secretaria de Educação de Olinda 
 

 Na concepção de um dos gestores entrevistados, o Conselho Escolar é visto como um 

importante mecanismo de gestão democrática, o que, de certo modo, indica a continuidade de 

tentar por em prática as diretrizes traçadas para a política educacional do município. Veja-se o 

contexto discursivo abaixo: 

 

A contribuição dele [do conselho] começa com a contribuição que ele está 
dando na escola, por que a partir do momento que ele está contribuindo para 
melhoria daquela escola, para gestão democrática dentro daquela escola, ele 
também está contribuindo para que isso se estenda para todo município. 
Então uma das atribuições dele é participar do funcionamento dessa escola, 
como essa escola está contribuindo para melhoria do ensino, quais as 
dificuldades que a escola está enfrentando, quais os encaminhamentos que a 
escola junto com a Secretaria de Educação pode tomar para resolver a 
situação, e contribui não só com a questão da gestão junto à diretora, mas 
para todo funcionamento da escola, levando em consideração a questão 
pedagógica, o projeto Político Pedagógico que é o que vai fazer com que a 
escola tenha um direcionamento, então tudo isso precisa da contribuição do 
conselho escolar (Gestor Municipal, agosto 2008). 

 

3.1 - Participação dos Membros 
do Conselho Escolar na Eleição 

para Diretores
8%

92%

Comissão Eleitoral Apenas Votante
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Em tal quadro, identificamos, também, que além dos Conselhos Escolares, a Secretaria 

de Educação de Olinda, através de seu Departamento de Gestão, tem acionado outros 

mecanismos que visam instituir a gestão democrática. Dentre eles situa-se a ampliação do 

debate sobre a própria gestão democrática, o que vem se concretizando por meio da 

institucionalização das Conferências Municipais de Educacional, pelo processo de construção 

e pelas diretrizes traçadas no Plano Municipal de Educação, e, ainda por meio da criação  de  

Fóruns de Gestão e por práticas do Conselho Municipal de Educação. 

 

3.2 – As Conferências, o Plano Municipal e o Conselho Municipal de Educação 

 

Como sabemos, os planos municipais de educação devem tratar do conjunto da 

educação no âmbito municipal, expressando os direcionamentos da política educacional para 

todos os níveis, as etapas e modalidades de educação e de ensino. Logo, percebe-se a 

importância da sua análise para entendimento da política municipal de democratização da 

gestão escolar. 

A referida análise nos permitiu identificar que o Plano Municipal de Ensino de Olinda 

(PME), publicado em agosto de 2009, é resultado das quatro Conferências Municipais de 

Educação que trataram de temas como Gestão Democrática, Educação Infantil, Educação 

Inclusiva, entre outros. 

O próprio texto do PME esclarece quanto à Política Municipal: 

 

A Prefeitura do Município de Olinda vivencia, atualmente, o segundo 
mandato de um governo popular iniciado em 2001. Como governo popular, 
assumiu, no âmbito de sua política educacional, o compromisso com a 
democratização do ensino e com a oferta de uma escola pública de qualidade 
social para todos. No sentido de responder plenamente a esse compromisso 
apontou como tema central a educação cidadã, elegendo como princípios da 
gestão – a democratização do acesso com permanência, a 
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democratização da gestão e a qualidade social da educação. Esses 
princípios encontram sua expressão na oferta de uma escola inclusiva, 
voltada para a formação integral do ser humano ético e solidário, para a 
valorização dos docentes, a garantia da participação de professores e demais 
trabalhadores da educação, de alunos e dos pais nas instâncias decisórias da 
comunidade escolar, para a oferta de uma educação ancorada na 
solidariedade e na justiça social. Ao defender tais princípios como alicerce 
das diretrizes e ações da gestão, o governo popular insere a educação no 
âmbito dos direitos humanos (PME, p. 2, 2009).  
 

 

Apesar das iniciativas em favor da realização das Conferências Municipais de 

Educação terem principado na década 1990, estas só foram concretizadas com a retomada ao 

poder de uma coalizão  de esquerda. Neste sentido, a Secretaria de Educação de Olinda 

realizou a Primeira Conferência Municipal de Educação no ano de 2003, com o tema central 

Educação Cidadã: desafio para o Governo Popular, com representação dos segmentos 

institucionais, dos conselhos escolares e representantes da sociedade civil. Essa primeira 

Conferencia serviu como base para construção do processo democrático a partir de discussões 

sobre o processo de implementação do Plano Municipal de Educação.  

No ano de 2005, momento em que foi realizada a II Conferência Municipal de 

Educação, como o próprio Plano se refere “todas as discussões desenvolvidas trataram 

especificamente de temas para elaboração e construção do PME”. As Conferências 

Municipais realizadas nos anos subsequentes foram os desdobramentos dessas primeiras e 

continuaram debatendo sobre a necessidade de construção do Plano Municipal de Educação. 

Além disso, o documento cita a Lei Orgânica do Município, título V das políticas de 

Desenvolvimento, capítulo XIV da política da Educação, art. 163, onde esta faz referência a 

criação e aprovação do Plano Municipal de Educação. 

 

 Art. 163. Fica reconhecida a competência do Conselho Municipal de 
Educação, criado pela Lei nº. 4.634/88, a quem incumbe a aprovação dos 
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Planos Municipais de Educação, fiscalização e normatização do Sistema 
Municipal de Ensino, de acordo com legislação vigente.   

 

Ao analisarmos o PME do município de Olinda, levamos em conta principalmente as 

categorias postas como base para política municipal. A esse respeito, o capítulo VI que trata 

da Gestão Democrática é bastante claro: 

Orientados pelos princípios de desenvolvimento econômico, qualidade de 
vida e gestão democrática, definidos no PPA 2002-2006 ampliam-se os 
espaços de participação e tomada de decisões coletivas, na elaboração de 
políticas públicas de controle efetivo das ações da administração municipal. 
No âmbito educacional, a gestão atual por meio da Secretaria de Educação e 
Desporto de Olinda – SEDO, promove uma substancial mudança que 
envolve, além do próprio conceito de educação, as formas de relacionamento 
entre os diversos atores envolvidos no processo educacional.Baseado no 
tripé: Educação Cidadã, Gestão Democrática e Qualificação dos Espaços 
Educacionais, a SEDO coloca a questão da educação em novos patamares, 
enfrentando o desafio do resgate ao direito à educação com qualidade social. 
Desse modo, vai sendo construído um modelo de gestão, no qual o conceito 
de educação vai além da educação escolar, e passa a construir um 
instrumento de formação e exercício de cidadania e, como tal, um direito de 
todos e um dever do Estado. Por sua vez, a democratização da educação não 
se restringe apenas a aspectos relativos à gestão; envolve o direito de pleno 
acesso, permanência e conclusão com êxito no processo de escolarização. 
Nesse sentido, o Governo Popular de Olinda orientou suas ações, com base 
nos seguintes princípios: Democratização das relações entre SEDO e as 
escolas, as escolas e a comunidade interna e externa, assim como o governo 
como um todo; Fortalecimento da representação popular nas diversas 
instâncias de participação da SEDO; Investimento na formação de lideranças 
comprometidas com a democratização da gestão; Organização de uma 
proposta de gestão democrática que materialize e facilite a participação 
crítica da comunidade escolar nas instâncias de decisão da SEDO, tomando 
como base a escola como célula básica de toda a luta pela melhoria da 
qualidade do ensino. 

 

 

Por outro lado, o documento evidencia a intenção de privilegiar  práticas com  caráter 

coletivo, na medida em que reafirma a participação dos diversos segmentos da sociedade, 

legitimando seu valor enquanto instrumento de formulações de políticas educacionais. 

No documento, entre as conquistas desta administração, destacam-se a ampliação dos 

Conselhos Escolares para todas as unidades de ensino do Município; elaboração do Projeto 
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Político Pedagógico; realização da eleição direta para os dirigentes escolares; implantação das 

Comissões Setoriais de Ensino; Fórum de Gestão Democrática; estruturação e fortalecimento 

do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE e o Conselho Municipal do FUNDEB.  

Na apresentação do capítulo que trata da Gestão Democrática no Sistema Municipal de 

Ensino de Olinda, o Plano Municipal de Educação deixa evidente qual o conceito de 

democratização adotado pela política educacional municipal: 

Em sintonia com essa perspectiva de democratização, o governo popular de 
Olinda, Cidade Patrimônio da Humanidade, investe em um planejamento 
estratégico visando à exploração sustentável das potencialidades do 
Município e que atenda a demandas sociais e de infra-estrutura da cidade. 
Em 2001, a administração municipal, eleita com amplo apoio popular, 
comprometida com a democracia e o bem estar da comunidade, enfrenta, 
com bastante coerência o desafio do resgate do direito à educação com 
qualidade social, tendo à frente do poder executivo, as forças de esquerda 
que sempre lutaram pela garantia de direitos e cidadania plena para todos 
(PME, p.75).  

 

No discurso acima, percebemos a tentativa de romper com velhos conceitos e práticas 

gerencialistas (AZEVEDO, 2002) que são amparadas por princípios produtivistas da gestão 

da escola. O documento deixa claro que a afirmação do processo de democratização da 

educação em Olinda busca fazer um rompimento com esse paradigma através do 

estabelecimento de mecanismos de gestão e de participação popular. 

A esse respeito Paro (2002), assevera que a gestão democrática representa mais que 

um princípio norteador, ela significa uma mudança no modo de entender o ato de administrar, 

especialmente no caso do Brasil, onde a sociedade possui uma história marcada pelo princípio 

do autoritarismo, em que os determinantes sociais, econômicos e políticos mais amplos agem 

contra a democracia. Assim, “é na prática escolar cotidiana que precisam ser enfrentados os 

determinantes mais imediatos do autoritarismo enquanto manifestação, num espaço restrito, 

dos determinantes estruturais mais amplos da sociedade” (PARO 2002, p.19). 
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Além disso, compreendemos que a crescente demanda pela democratização da gestão 

escolar configura-se como a concretização da participação da sociedade civil na gestão da 

escola pública, possibilitando assim, o aprendizado e o amadurecimento político da 

comunidade a partir da efetivação de estruturas verdadeiramente participativas. 

Mendonça (2000) afirma que o processo de gestão democrática compreende o 

exercício de uma nova autonomia e exercício do poder, que leva à participação e à cidadania. 

Pensar, portanto, em gestão democrática significa falar em criação de novas estruturas para 

construção do exercício da cidadania a partir da cultura da participação.  

Dessa perspectiva podem ser situados os Conselhos Municipais de Educação. Eles 

podem ser espaços democráticos que se constituem enquanto elo permanente de debate entre 

Estado e sociedade civil. Além disso, configuram-se enquanto instância deliberativa, 

consultiva e de gestão das políticas públicas. 

O Conselho Municipal de Educação de Olinda foi criado através da Lei 4634, em 27 

de maio de 1988, na gestão do então prefeito José Arnaldo. Conforme constatamos, funciona 

atualmente, em espaço cedido, dentro da Diretoria de Ensino da Secretaria de Educação de 

Olinda. 

Quanto à sua constituição, ela é paritária sendo formado por 50% de representantes de 

Instituições Públicas (Municipais e Estaduais) e 50% de Instituições Privadas. São 28 titulares 

e 28 suplentes indicados e/ou eleitos por órgãos públicos e por entidades da sociedade civil. 

De acordo com Teixeira (2004), a constituição dos Conselhos Municipais de Educação 

é fator fundamental na criação de espaços públicos de articulação e intermediação entre 

Estado e Sociedade civil, além disso, influencia a dinâmica das políticas educacionais. 
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Para garantir a efetivação de seu caráter deliberativo, os Conselhos precisam assumir a 

compreensão de sua própria autonomia e agregar a sociedade civil em torno da participação 

nos processos decisórios de formulação e fiscalização de políticas públicas. 

A respeito de suas atividades, o Conselho Municipal de Educação de Olinda informa 

em relatório anual (2007/2008) as principais ações desenvolvidas. Sendo: 

 
 
Elaboração do anteprojeto da lei do Conselho; 
Elaboração do Regimento Interno do Conselho; 
Elaboração do anteprojeto da Lei que institui o Sistema de Ensino no 
Município; 
Análise e aprovação das prestações de contas referentes a 2007 e 2008, pela    
Câmara do FUNDEB; 
Reuniões ordinárias quinzenais do Pleno do Conselho e das Câmaras  
(Relatório Anual de Atividades do Conselho Municipal de Educação de  
Olinda/2007–2008). 

 
 
 

 Percebe-se que a maior parte da agenda do CMEO, durante os anos de 2007 e 2008, é 

destinada a sua função normativa através da criação e regulamentação de leis. Assim, o 

Conselho ocupou-se da análise e aprovação da prestação de contas municipais. 

A esse respeito, Sant’Anna (2002) alerta para o fato de que apenas a instituição legal 

dos conselhos não garante a efetivação de um espaço democrático, muito menos a 

participação da sociedade civil nos processos decisórios. Além disso, o relatório anual de 

atividades do CMEO nos mostra que este tem dado conta muito mais de seu aspecto 

normativo do que efetivamente participado na formulação de políticas públicas educacionais. 

Do ponto vista de Gohn (2004), é a organização dos cidadãos em torno da tomada de 

decisões e do direito de participar da Instituição Pública, enquanto formuladores e 

propositores de políticas públicas que afetam diretamente suas vidas, que caracteriza a 

participação cidadã. 
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3.3 –  O Processo de  Formação dos Conselheiros  

 

O poder central no Brasil, no sentido de procurar garantir a efetivação das políticas de 

gestão democrática dos municípios, nesse caso no que diz respeito ao funcionamento dos 

Conselhos Escolares, criou no ano de 2004 o Programa Nacional de Fortalecimento dos 

Conselhos Escolares. Entre os seus objetivos, estava a necessidade de discutir temas 

relacionados à gestão democrática e garantir a formação de gestores e conselheiros escolares 

no período de 2004 a 2006 (AGUIAR, 2008).  

É justamente através desse Programa, que os Conselheiros Escolares da Secretaria de 

Educação de Olinda receberam sua primeira Formação Continuada, no ano de 2005, que se 

configurou como processo no sentido de subsidiar os Conselhos Escolares e às Escolas de 

recursos técnicos para a execução do projeto de gestão democrática no município.  

Nesse sentido concordamos com a assertiva de Cizeski e Romão (2004) quando  

afirmam que 

 
 a participação exige aprendizado. Principalmente quando se trata de uma 
população  o que é o nosso caso  que, historicamente, tem sido alijada 
dos processos decisórios de seu país. As experiências revelam que tanto a 
comunidade externa quanto à comunidade interna à escola apresentam 
limites à participação. Para o efetivo exercício da gestão democrática da 
escola é necessário capacitar todos os seus segmentos, principalmente pais e 
alunos, respondendo às exigências dessa prática. As Secretarias de Educação 
devem, portanto, comprometer-se com esta capacitação (CIZESKI; 
ROMÃO, 2004, p. 67). 

 

 

 Apenas no ano de 2008, aconteceu a segunda Formação Continuada dos Conselheiros. 

Essa formação atendeu a 44 Conselhos Escolares, 44 gestores e integrantes do quadro técnico 

da Secretaria de Educação.  

Segundo o próprio documento norteador da Formação o seu objetivo era 
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Fortalecer os conselhos escolares do Sistema Municipal de Ensino na 
perspectiva do desenvolvimento de uma educação de qualidade, participativa 
comprometida com as reais necessidades dos estudantes e das comunidades 
onde estão inseridas as unidades educacionais (Seminário de Formação dos 
Conselheiros Escolares, 2008). 
 

 

É interessante destacar que, a todo o momento, percebemos uma articulação entre as 

propostas de fortalecimento da gestão democrática e a necessidade de melhoria da qualidade 

do ensino no discurso da Secretaria Municipal de Educação. A esse respeito, concordamos 

com Gomes, Santos e Melo (2009) ao afirmarem que 

 
a gestão democrática da escola caracteriza, com outros enunciados, tais 
como a educação como direito, a qualidade social da educação, o pluralismo 
de idéias e concepções pedagógicas, a gratuidade do ensino público e as 
práticas que lhe são concernentes, uma determinada formação discursiva 
(GOMES;SANTOS; MELO, 2009, p. 263-281). 

 

Podemos concluir que o discurso sobre gestão democrática da educação está articulado 

às idéias de qualidade, participação e democracia. Fato que pode ser evidenciado também no 

discurso de abertura do Evento, proferido pela Secretária Municipal de Educação: 

 

A quem pertence a escola pública? A quem pertencem as redes de Ensino? 
(...) Apesar de sabermos que as escolas, as redes de ensino pertençam ao 
povo, no entanto, a tradição política no nosso país não é essa, por isso que os 
gestores se empossam e se apossam das estruturas públicas. Existe ainda 
hoje um patrimonialismo político. Essa semana mesmo eu estava vendo no 
Guia alguns políticos se apresentando:  minha família tem tradição, sou 
neto de presidente, filho de presidente! E dái? Essa é uma questão de DNA? 
Então, muitas vezes se tratou a estrutura pública como patrimônio da família. 
Aqui no nordeste, os coronéis faziam isso. Muitas vezes como uma 
Instituição Privada que atendia aos interesses de um indivíduo e daquele 
grupo dele. Clientelismo, ou seja, aos apadrinhados. E de uma forma 
autoritária e elitista que afastava o povo, que é a quem pertence a estrutura 
pública. Eles eram afastados pelo autoritarismo e pelo elitismo. Essa é a 
tradição! E é com essa tradição que o governo popular rompe (Discurso de 
Abertura da Formação, proferido em 20 de agosto de 2008).  
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Quadro 1 

GRUPO DE 
TRABALHO 1: 

PAIS/ 
COMUNIDAD

E 

GRUPO DE TRABALHO 
2: 

ALUNOS 

GRUPO DE TRABALHO 4: 
PROFESSORES/ 
FUNCIONÁRIOS 

GRUPO DE TRABALHO 5: 
DIRETORES 

Discussão com 
os pais sobre 
Ciclos de 
Aprendizagem; 
 
Acesso de todas 
as escolas aos 
projetos e ações 
da SEDO; 
 
Alimentação 
saudável na 
merenda escolar; 
 
Volta do Ensino 
Religioso; 
 
Facilitação da 
articulação entre 
os conselhos 
escolares; 
 
Aumentar a 
oferta dos Ciclos 
nos municípios 
(mais séries nas 
escolas 
municipais); 
 
Mais atuações 
do assistente 
pedagógico na 
sala de aula; 
 
Apoio 
psicológico na 
escola; 
 
Comunicação 
entre direção, 
conselhos e 
comunidade; 
 
Reforma e 
manutenção dos 
prédios 
escolares; 
 
Ampliação da 
inclusão dos 
alunos com 
necessidades 
especiais; 
 
 

Envolvimento maior com 
as questões da escola e da 
educação em geral; 
 
Participação nas decisões 
da escola; 
 
Contribuir para o bom 
funcionamento da escola; 
 
Falta de responsabilidade 
de alguns membros do 
conselho; 
 
Falta de momentos de 
discussão entre o 
conselheiro e o segmento 
que o elegeu; 
 
Falta de condições 
financeiras para participar 
de reuniões e formações, 
quando não realizadas na 
escola; 
 
Realizar reuniões em um 
momento que atenda às 
disponibilidades da maioria 
dos conselheiros; 
 
Envolver mais os alunos 
nas discussões que passam 
pelo conselho escolar; 
 
Promover reuniões 
sistemáticas entre o 
conselheiro e o segmento 
que o elegeu; 
 
Garantia por parte da 
SEDO, a participação do 
segmento aluno nos 
momentos de formação e 
reuniões, quando não 
realizadas na escola. 
 
 

Melhor utilização-
aproveitamento da utilização 
das reuniões e garantia efetiva 
de participação; 
 
Incluir as reuniões do CE no 
calendário da rede municipal 
de ensino;   
  
Promover a elaboração de um 
calendário para reuniões, após 
a reunião do CE, para tratar 
de interesses específicos; 
 
Encaminhamento pela SEDO 
de estagiários para 
substituição de professores 
nos momentos de reunião\ 
formação; 
 
Afastar o professor num 
percentual do seu tempo de 
regência para garantir da 
efetiva participação no CE 
(diminuição de CH); 
 
Ampliação da CH – 150h\a 
para 200h\a para professores 
que estão no CE; 
 
 
Promover o envolvimento do 
CE com as ações 
desenvolvidas pela escola, 
bem como demais projetos e 
PPP; 
 
Disponibilizar materiais do 
Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Conselhos 
Escolares 
 
Nova distribuição da Lei nº 
5136\98– para todos os 
segmentos do CE; 
 
Diálogo entre as Secretarias e 
redes de Ensino para que se 
possam realizar as reuniões e 
formações e as declarações 
sejam aceitas; 
 
Se apropriar e discutir os 
resultados do IDEB. 

Assegurar formação, palestras 
e atividades que 
conscientizem e tragam a 
comunidade para a escola, 
que é nossa ( comunidade 
Parceira); 
 
Discutir e efetivar as funções 
dos Conselheiros; 
 
Garantir a participação e o 
acompanhamento dos 
conselheiros no Projeto 
Político Pedagógico;  
 
Propor atividades 
metodológicas para a 
melhoria dos resultados do  
IDEB; 
 
Mobilizar os conselheiros na 
participação das reuniões 
setoriais; 
 
Promover momentos de 
socialização entre os diversos 
Conselhos; 
 
Realizar reuniões respeitando 
a realidade de cada escola.  
 
 

Fonte: Secretaria de Educação de Olinda/Formação de Conselheiros Escolares - 2008 
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Percebemos que o Processo de Gestão Democrática, no trecho discursivo 

anteriormente citado, é articulado e compreendido enquanto instrumento de rompimento com 

velhos padrões autoritários e garantia de participação popular na gestão da coisa pública. Seu 

objetivo é o fortalecimento da gestão democrática pela participação popular na formulação de 

políticas educacionais. 

Como resultado da formação em destaque, os participantes elaboraram um documento 

final onde se encontram sintetizadas as propostas dos diferentes segmentos dos Conselhos 

Escolares para a melhoria efetiva da  participação destes na melhoria da qualidade do ensino. 

Essa síntese é apresentada no quadro 01. 

 Torna-se interessante destacar, tal como aparece nos dados do quadro 01, que as 

proposições dos Conselheiros já deviam fazer parte da agenda dos Conselhos Escolares. 

Aspectos como discussão dos resultados de ensino, envolvimento do C.E. na elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da Escola, maior articulação entre os conselhos escolares e 

acesso de todas as escolas aos projetos e ações da SEDO, são elementos que deveriam estar 

articulados às ações do Conselho Escolar. 

 Também é contraditório perceber que o segmento de professores reivindica aumento 

na carga horária mensal como forma de garantia de pagamento pelas atividades realizadas no 

Conselho Escolar. Percebemos, também, desarticulação da SEDO com as escolas, já que estas 

trouxeram proposições que reivindicam materiais para garantir formação dos conselheiros nas 

escolas. 

Vale destacar que, visando diagnosticar o perfil dos integrantes dos conselhos, a 

Secretaria de Educação realizou, no ano de 2008, uma pesquisa que também procurou 
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conhecer a forma como os conselheiros têm se inserido no processo de democratização da 

gestão das escolas8.  

A pesquisa tomou por base indicadores como: informação democratizada, de que 

forma as informações chegam até os membros do Conselho Escolar; Conselhos Escolares 

Atuantes, se referia a atuação dos Conselhos nas diferentes atividades da Escola; Participação 

Efetiva de Estudantes, pais, mães e comunidade em geral; Participação em programas de 

repasse de recursos financeiros, se referia a participação do Conselho na definição nos 

recursos recebidos pela escola; Proposta pedagógica definida e conhecida por todos; 

Disciplina e tratamento adequado aos conflitos que ocorrem no dia-a-dia da escola; 

Contextualização, se referia ao fato do Conselho estar inserido e participar dos 

acontecimentos da comunidade; Acesso, compreensão e uso dos indicadores oficiais de 

avaliação; Combate à discriminação; Implementação do projeto de Gestão Democrática 

apresentado pelo(a) Diretor(a) durante o processo eleitoral. 

Os dados obtidos através dessa pesquisa mostram-se controversos na medida em que 

contradizem as proposições feitas pelos Conselheiros Escolares, tanto no momento da 

Formação Continuada quanto nas indagações realizadas pelos mesmos durante as nossas 

visitas de observação às escolas investigadas. 

A notar, destacamos os resultados obtidos na citada  pesquisa da no que se refere à 

democratização da informação na escola, conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

                                                 
8  Cf. SEDO “Avaliação de Gestão: Indicadores de Qualidade na Educação”. Olinda, 2008. O  

levantamento foi realizado pela Diretoria de Ensino, através da aplicação de 220 questionários junto aos 
representantes dos 44 Conselhos Escolares do Sistema Municipal de Ensino de Olinda.  
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2. Conselhos Escolares Atuantes
Item 2.4

71%

24%

4% 1%

ACONTECE ACONTECE EM PARTE

NÃO ACONTECE NÃO SEI RESPONDER

Gráfico 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Secretaria de Educação de Olinda 
 

Como se verifica no gráfico 8, 71% dos conselheiros afirmou que a democratização da 

informação na escola acontece de fato e que os membros do Conselho e demais membros da 

comunidade escolar se mantém informados sobre as atividades da escola. Estranhamente, 

esses mesmos Conselheiros ao participarem de Formação Continuada alegaram desarticulação 

e falta de conhecimento das principais atividades da escola ao colocar algumas proposições 

como: 

  Promover o envolvimento do CE com as ações desenvolvidas pela escola, 
bem como demais projetos e PPP; 

  Falta de momentos de discussão entre o conselheiro e o segmento que o 
elegeu; 

  Comunicação entre direção, conselhos e comunidade; 
  Envolver mais os alunos nas discussões que passam pelo conselho escolar; 
  Promover reuniões sistemáticas entre o conselheiro e o segmento que o 
elegeu; 

  Promover momentos de socialização entre os diversos Conselhos; 
  Garantir a participação e o acompanhamento dos conselheiros no Projeto 
Político Pedagógico;  

  Envolvimento maior com as questões da escola e da educação em geral; 
  Melhor utilização-aproveitamento da utilização das reuniões e garantia 
efetiva de participação; 

 Assegurar formação, palestras e atividades que conscientizem e tragam a 
comunidade para a escola, que é nossa Comunidade Parceira (Secretaria de 
Educação de Olinda/Relatório Final da Formação Continuada de 
Conselheiros Pedagógicos, 2008). 
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Outro ponto importante é com relação ao conhecimento que os conselheiros têm sobre 

suas atribuições conforme a função e o segmento que representam dentro do conselho. Cerca 

de 80% dos Conselheiros afirmam que conhecem suas atribuições. Conforme indica o gráfico 

abaixo: 

 

Gráfico 9 

 

Fonte: Secretaria de Educação de Olinda 

 

Para a gestora do Departamento de Gestão, no entanto, o conhecimento de suas 

atribuições é o principal fator de garantia da gestão democratizada dentro dos Conselhos 

Escolares: 

 
O papel do conselho escolar é de fundamental importância, principalmente 
quando essas pessoas que compõe o conselho elas tem conhecimento de 
quais são as suas atribuições, qual a responsabilidade que ele tem enquanto 
conselheiro, que ele está ali não só se representando, mas ele está 
representando um seguimento, um grupo de pessoas que confiaram a ele 
aquela responsabilidade, então o papel do conselho é muito importante, 
desde que ele tenha conhecimento de qual é o seu papel (Gestora Municipal, 
agosto 2008). 

 

2.Conselhos Escolares Atuantes
Item 2.6

80%

16%
3%1%

ACONTECE ACONTECE EM PARTE

NÃO ACONTECE NÃO SEI RESPONDER
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 Percebe-se, pelo depoimento da gestora, que para ela a importância do Conselho 

Escolar estaria intimamente ligada ao entendimento que seus membros têm de seu papel 

enquanto articuladores das políticas públicas de democratização. Em verdade, o processo de 

democratização das relações no “chão da escola” depende não só da vontade política dos 

formuladores das políticas de educação em todos os níveis, no sentido de viabilizar e 

instrumentalizar a comunidade escolar a participar efetivamente nesse processo, como 

também do próprio envolvimento e convencimento da necessidade de participação dos 

próprios membros dessa comunidade, mostrando que se trata de uma moeda de duas faces. 

Em síntese, até agora, pelas análises e dados apresentados, podemos afirmar que o 

município de Olinda estabeleceu diretrizes e mecanismos voltados para a democratização da 

gestão escolar, ainda que o processo, para tanto, contenha ambiguidades e contradições. O 

estabelecimento dessas diretrizes e mecanismos, no entanto, de per si, se mostram 

insuficientes para se ter uma ideia dos seus alcances. Visando um contato mais aproximado da 

realidade, procuramos identificar como os mesmos têm ecoado nas escolas, o que fizemos 

através do levantamento e análise de dados de duas unidades escolares (como anteriormente 

anunciado) cujos resultados constituem o conteúdo do capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO IV – MATERIALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE GESTÃO 
DEMOCRÁTICA NA ESCOLA 

 

 

A participação, como antes nos referimos, passou a ser incorporada no discurso do 

governo brasileiro como uma alternativa democrática de controle dos aparelhos do Estado 

pela sociedade civil organizada, em resposta a demandas de distintos grupos nessa direção. 

Além disso, passou a fazer parte da agenda das políticas públicas e das reformas educacionais, 

que se impuseram  em vários países na década de 1980, onde o regime democrático de direito 

passou a incentivar e criar mecanismos que favoreçam a participação de diferentes atores na 

arena das decisões através da instituição de eleições e da representação política, apontando 

para a criação de diferentes órgãos colegiados que agem em diferentes setores sociais.  

Não casualmente, no contexto educacional, a proposta de gestão democrática da escola 

pública passou a figurar como alternativa para a melhoria da qualidade dos serviços 

educacionais, e para a garantia de canais de participação da população na gestão educacional. 

A esse respeito, Hora (2002) assevera que a gestão democrática se caracteriza pelas 

mudanças nos processos administrativos no âmbito da escola a partir da participação da 

comunidade escolar através de processos decisórios, eleições, assembleias, entre outros. 

Nesse sentido, torna-se relevante destacar que essa ampliação da participação de atores 

sociais na gestão da escola pública vai surgir como um dos instrumentos que procura garantir 

a gestão democrática. Todavia, a depender das conjunturas políticas, internacional, nacional e 

local, e das orientações imprimidas à política educacional, a participação assumirá sentidos 

diferenciados nas práticas discursivas.  

De um modo bastante genérico, podemos dizer que, ao ter como premissa elementos 

advindos de orientações neoliberais, a participação é entendida como um meio de garantir a 
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eficiência e eficácia na gestão, considerando-se que a melhoria da qualidade do ensino 

repousa na adoção por parte da administração escolar de padrões organizacionais próprios dos 

setores produtivos e do mercado. Trata-se do denominado “estilo de gestão gerencial” 

(AZEVEDO, 2002). No outro polo, ao ter como premissa uma perspectiva emancipatória, 

dentre outras características, as práticas participativas se configuram pela utilização de 

diferentes instrumentos que têm como principal objetivo conduzir ao debate e à apropriação 

da gestão da escola pela comunidade, numa busca de ampliação do espaço público das 

decisões (GOHN 2004; DOURADO, 1998; AZEVEDO, 2009). 

 Como registra amplamente a literatura que trata da questão, orientações neoliberais 

passaram a pautar o padrão das políticas públicas brasileiras desde o governo de Fernando 

Collor de Melo e, no campo educacional, elas se intensificaram nos dois governos de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC). Essa perspectiva é identificada por vários pesquisadores 

nos textos legais que passaram a regular a educação no período, bem como nas orientações 

imprimidas em programas educacionais concernentes. Nesse contexto, a ênfase foi dada aos 

papéis que passam a caber à gestão escolar, sendo esta considerada a principal responsável 

pela garantia da qualidade do ensino (DOURADO, 2002; OLIVEIRA, 2004a e 2004b; 

FONSECA, OLIVEIRA E TOSCHI 2006). 

Numa perspectiva emancipatória, a participação e a gestão democráticas assumem uma 

dimensão bem mais ampla, como sugere Dourado. Para este autor, trata-se de um processo de 

luta política:  

 

[...] que não se circunscreve aos limites da prática educativa, mas vislumbra, 
nas especificidades dessa prática social e de sua relativa autonomia, a 
possibilidade de criação de canais de efetiva participação e de aprendizado 
do ‘jogo’ democrático e, consequentemente, do repensar das estruturas de 
poder autoritário que permeiam as relações sociais e, no seio dessas, as 
práticas educativas (DOURADO, 1998, p. 79). 
 



 85 
 

 
 

 
Nesse sentido, compreende-se que o exercício da gestão democrática possui um caráter 

“formador de cidadania” ao viabilizar a participação cidadã da comunidade escolar no projeto 

de gestão da escola pública. Para Libâneo (2004), essa participação constrói as bases de poder 

e constitui o verdadeiro sentido de autoria, pois se caracteriza por uma forma de atuação 

consciente onde os indivíduos passam a ter o poder de agir politicamente em questões que 

afetem sua individualidade e sua comunidade. 

 O município de Olinda, como já referido no capítulo anterior, vem procurando definir 

e implementar uma política educacional que contempla formulações próprias do que estamos 

denominando de perspectiva de  gestão democrática participativo-emancipatória. As 

repercussões dessas medidas no âmbito das unidades escolares foram alvo das nossas 

preocupações, o que procuramos identificar na análise de dados obtidos por meio de 

entrevistas com membros componentes dos seus conselhos escolares e de observações do seu 

cotidiano. São os resultados dessas análises que apresentamos nos itens seguintes.  

 

4.1 – As Escolas Pesquisadas  

 

 Lembramos ao leitor, como já dito antes, que escolhemos para a nossa investigação 

duas escolas com realidades que se polarizam. A primeira, a escola A, possuía o maior índice 

de desenvolvimento da educação (IDEB)9 dentre aquelas pertencentes à rede municipal de 

                                                 
9  Como é de domínio público, o IDEB vem sendo o principal indicador da qualidade da educação básica 
e tem sido utilizado para nortear políticas públicas que objetivam a superação dos problemas encontrados no 
processo de escolarização. Trata-se de um índice que é apresentado por meio de uma escala progressiva de 0 a 
10. São tidos como satisfatórios em termos da qualidade das aprendizagens aqueles iguais ou superiores a 6. 
Conforme o INEP: 
  “O Ideb é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames 
padronizados (Prova Brasil ou Saeb) obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do 
ensino fundamental e 3ª série do ensino médio) com informações sobre rendimento escolar (aprovação) [...] Foi 
desenvolvido para ser um indicador que sintetiza informações de desempenho em exames padronizados com 
informações sobre rendimento escolar (taxa média de aprovação dos estudantes na etapa de ensino) [...] 
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Olinda, enquanto que a segunda, a escola B, possuía o menor índice, conforme mostramos no 

quadro a seguir: 

Quadro 2 
 

Índice de Desenvolvimento da Educação de Olinda, das Escolas pesquisadas e do Brasil 
(2005 e 2007)) 

 
LOCALIDADE Ensino 

Fundamental 
Anos Iniciais 

Rede Municipal 

Ensino 
Fundamental 
Anos Finais 

Rede Municipal 
2005 2007 2005 2007 

Escola A 3,0 3,7 - - 

Escola B 2,4 2,7 - 2,6 

Olinda 3,1 3,1 2,4 2,4 

Pernambuco 3,1 3,5 2,4 2,5 

Brasil 3,4 4,0 3,1 3,4 

           Fonte: MEC / INEP e Secretaria de Educação de Olinda 

 

De fato, considerando o ano de 2007, observa-se que a escola A conseguiu um índice 

de 3,7 no IDEB, nos anos iniciais do ensino fundamental, índice bem maior do que o da 

escola B (2,7) e da média das escolas desse nível da rede municipal (3,1). Ainda que  o índice 

da escola A esteja bem abaixo do que indica condições de qualidade (a partir de 6),  note-se 

que houve uma significativa evolução entre os resultados aferidos no ano de 2005 e 2007: esta 

passou de um índice de 3,0, para 3,7 tendo-o aumentado em cerca de 23%.  A escola B teve 

um crescimento bem menor no período: passou de 2,4 para 2,7 (um aumento de 12,5%), 

permanecendo abaixo da média da rede municipal de Olinda (3,1) que não apresentou 

crescimento.  

 

                                                                                                                                                         
Indicadores educacionais como o Ideb são desejáveis por permitirem o monitoramento do sistema de ensino do 
País. Sua importância, em termos de diagnóstico e norteamento de ações políticas focalizadas na melhoria do 
sistema educacional, está em: a) detectar escolas e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem baixa 
performance em termos de rendimento e proficiência; b) monitorar a evolução temporal do desempenho dos 
alunos dessas escolas e/ou redes de ensino” (INEP, 2008). 
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Quadro 3 

Características das Duas  Escolas Pesquisadas 

Especificação ESCOLA A ESCOLA B 
Ano de inauguração 1995 1994 
Quantidade de Alunos 307 1.500 
Quantidade de 
Professores 

10 46 

Quantidade de Salas de 
aula 

04 12 

Turnos de 
funcionamento 

Manhã, tarde e noite Manhã, tarde e noite 

Níveis e modalidades de 
ensino ofertados 

Educação Pré-escolar, Ensino 
Fundamental (Ciclos 1 e 2), 
Educação de Jovens e Adultos nos 
níveis II e III e uma turma de 
Telessala. 

Educação Infantil (Creche e pré-escola) 
 Ensino Fundamental integral, 
 Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens (PROJOVEM URBANO); 

                 Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Olinda e visitas in locum 

 

Outros elementos que indicam as diferenças entre as duas escolas dizem respeito ao 

tamanho e a estrutura de atendimento.  Ambas foram inauguradas durante a segunda gestão 

do Prefeito Germano Coelho (1993-1996) em 1995 e 1994, respectivamente. Entretanto,  

enquanto a primeira possuía 307 alunos e 10 professores responsáveis pela oferta da  

educação pré-escolar, as séries iniciais do ensino fundamental e a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), a segunda tinha um quantitativo de 1.500 alunos e 46 docentes e oferecia 

Educação Infantil (0 a 6 anos), ensino fundamental completo e ainda, turmas do Programa 

ProJovem. 

No que concerne aos recursos humanos, além dos seus professores, a escola A contava 

com duas auxiliares de secretaria, duas merendeiras e dois vigias. E quanto à estrutura física, 

além das salas de aula, há os espaços próprios de funcionamento da cozinha, da despensa, de 

dois sanitários, e num mesmo ambiente estão instaladas a diretoria, a secretaria, e uma 

biblioteca com livros precariamente amontoados.  
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A escola B, por seu turno, faz parte de um Centro Integrado de Educação10  que, além 

das estruturas já mencionadas, conta no seu interior, com o espaço próprio de funcionamento 

de uma creche, bem como de áreas que abrigam um posto de saúde, uma quadra coberta 

poliesportiva, refeitório, cozinha industrial, sala de professores, auditório e biblioteca. Trata-

se, pois, de um complexo escolar, que engloba as atividades da educação infantil (creche e 

pré-escola), o ensino fundamental, e as atividades do Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (PROJOVEM URBANO), do Programa Criança Esperança, do Programa Segundo 

Tempo (com atividades de Esporte e Lazer). Engloba também as ações conhecidas e/ou 

decorrentes da “Pauta da Comunidade” que objetiva garantir a esta o acesso permanente às 

suas dependências e infraestrutura, especialmente no que se refere a atividades de esporte e 

lazer. O próprio texto do Plano Municipal de Educação de Olinda descreve a importância das 

atividades dessa Escola: 

 

[...] inaugurada em julho de 1994, faz parte da rede escolar, oferecendo 
atendimento às crianças, jovens e adultos do Município, com o 
desenvolvimento de programas voltados ao cumprimento dos direitos 
fundamentais das crianças e adolescentes, através do acesso aos serviços de 
saúde, esporte, lazer, cultura, escolarização e iniciação a formação 
profissional (Plano Municipal de Educação, 2009, p. 19). 

 

 

É importante destacar, ainda, nessa caracterização, a localização das escolas. A escola 

“A” está situada no Alto do Cajueiro, uma comunidade pertencente ao bairro de Águas 

Compridas. Este possuía 20.441 habitantes, segundo dados do IBGE de 2000, e é considerado 

                                                 
10  Esses centros foram estruturados visando garantir ao atendimento de crianças e jovens em creche,  pré-
escolar e no ensino fundamental, articulado com ações de atenção a saúde, de esporte e lazer, e de convivência 
comunitária.  Eles surgiram como ações de um programa do  Governo Federal, (Lei nº 8.642, de 31 de março de 
1993), ou seja: Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Pronaica), voltado para a 
atenção global de crianças e adolescentes das periferias urbanas do país, especialmente as que vivem em situação 
de extrema pobreza. 
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local de moradia de pessoas de baixa renda, visto que o rendimento médio mensal dos chefes 

de família era de R$312,37. Entre os principais problemas que afetam a comunidade está a 

falta de pavimentação de ruas, falta saneamento básico, a falta transporte público, entre 

outros. Além disso, o bairro não possui bibliotecas, livrarias, cinemas, teatros, praças 

devidamente equipadas, ou qualquer tipo de equipamento atividade cultural e de lazer que 

possa atender à comunidade. O Alto do Cajueiro, tal como o bairro do qual faz parte, sofre 

com a falta de iluminação pública, ausência de saneamento básico e de muitos outros 

equipamentos sociais, entre os quais escadarias que facilitassem o acesso a sua área que se 

localiza num morro. Na época da coleta de dados verificamos que  a escola A era 

praticamente um dos poucos equipamentos ai existente, bem como  que entre as grandes 

bandeiras de luta, empunhada  em parte pelo Conselho Escolar pesquisado, está a 

reivindicação de que o Alto do Cajueiro passe a categoria de bairro, pois, na alegação da 

comunidade, já possui mais de três mil moradores e mais de quinze ruas.  

 A Escola “B” está localizada no bairro de Peixinhos, na principal avenida que liga o 

centro de Olinda aos bairros da periferia. Peixinhos é o segundo maior bairro do município,  

com 40.428 habitantes, de acordo com dados do IBGE. O entorno da escola se caracteriza 

como uma área comercial, já que na sua rua e adjacências se encontram movelarias, 

madeireiras, lojas de confecções, farmácias, supermercados, açougues, o mercado público, 

lojas de departamento, etc. Trata-se de um bairro muito populoso que cresceu 

desordenadamente, e, portanto, que também enfrenta problemas próprios das periferias 

urbanas, como ausência de escolas, de saneamento básico, de pavimentação de ruas, de 

policiamento, e tem registrado altos índices de violência. Tais características é que levaram à 

construção e implantação da Escola B nos anos 1990, como uma das ações do Programa 

Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, como já comentamos. 
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Finalmente, vale ainda à pena tratarmos de alguns dos indicadores que mostram 

resultados do processo de escolarização das duas escolas. São dados relativos às séries iniciais 

do ensino fundamental correspondentes ao final do ano de 2008. 

 
Quadro 4 

 
Indicadores de Escolarização nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental das Duas Escolas 

Pesquisadas em 2008 
 

 
Série/Ano 

TAXA DE 
APROVAÇÃO 

TAXA DE 
REPROVAÇÃO 

TAXA DE  
ABANDONO 

Escola A Escola B Escola A Escola B Escola A Escola B 
1º ano / 1º Ciclo 85% 60% 0 25% 15% 15% 
2º ano / 1º Ciclo 72% 65% 23% 30% 5% 5% 
1º ano / 2º Ciclo 88% 60% 12% 35% 0 5% 
2º ano / 2º Ciclo 98% 70% 2% 25% 0 5% 

                                                  Fonte: Secretaria de Educação de Olinda.  

 

 De modo comparativo, pode-se verificar que os resultados da Escola A, relativamente, 

se mostram melhores do que os da Escola B em todas as séries do ensino fundamental 

consideradas no quadro. A menor taxa de aprovação da primeira (72% no primeiro ano) é 

ainda maior do que a maior taxa de aprovação da segunda (70% no quarto ano ou segundo 

ano do segundo ciclo). Ainda que ambas apresentem uma taxa alta de abandono no primeiro 

ano do primeiro ciclo (15%), nas demais séries/ciclos os percentuais são relativamente baixos: 

na escola B tem-se 5%, e nas da escola A respectivamente 5% e 0 de evasão. Esses dados 

indicam que, apesar dos índices de reprovação, os alunos, pelo menos, têm permanecido nas 

duas escolas.  

Em síntese, os dados até aqui apresentados indicaram que as escolas pesquisadas além 

de apresentarem IDEBs distintos (variável que nos influenciou na seleção delas para a 

realização do nosso estudo), se mostraram diferentes no tamanho, na infraestrutura física e de 

pessoal, nas características de localização, e ainda, nos resultados do processo de 
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escolarização. Neste sentido, verificamos que a escola de maior IDEB, era a menor em termos 

de estrutura física, pessoal, equipamentos, número de alunos e programas. Entretanto, possuía 

um maior enraizamento na comunidade, ainda que a escola maior possuísse mais condições 

de ofertar serviços à comunidade. Considerando tais características é que procuramos 

conhecer as formas de atuação do Conselho Escolar de ambas, e, portanto, como, por meio 

destes, estavam se materializando os princípios da gestão democrática definidos pela política 

educacional do município.   

 

4.2- A Atuação  dos Conselhos nas Escolas Pesquisadas 

 

No nosso entendimento, explicitado no segundo capítulo dessa dissertação, o Conselho 

Escolar pode se constituir em um dos mais importantes mecanismos de viabilização da gestão 

democrática das escolas, por poder ser um dos canais auxiliares no modo de se entender e 

praticar o ato administrativo segundo outra perspectiva, ou seja, diferenciada dos tradicionais 

princípios autoritários característicos das relações sociais no Brasil. 

Segundo Paro (2002), “é na prática escolar cotidiana que precisam ser enfrentados os 

determinantes mais imediatos do autoritarismo enquanto manifestação, num espaço restrito, 

dos determinantes estruturais mais amplos da sociedade” (PARO 2002, p.19). 

Compreendemos, portanto, que a gestão democrática precisa ser vista como um objetivo a ser 

praticado cotidianamente no contexto escolar através da mediação das relações 

intersubjetivas, da negociação de propósitos, da definição clara de objetivos e estratégias de 

ação e, principalmente, da mediação de conflitos.  

É dentro dessa perspectiva, que o conselho escolar pode ser visto como mais um dos 

mecanismos de gestão democrática da escola. Do ponto de vista de Werle (2003), ele se 
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relaciona com os princípios da igualdade, da liberdade e do pluralismo, devido à sua 

composição e, como órgão consultivo e deliberativo, devido ao seu papel de gerenciar 

recursos financeiros, administrativos e pedagógicos com vistas a uma educação de qualidade. 

Assim, de princípio, os conselhos escolares se configuram enquanto órgãos coletivos de 

decisão, que tem instituição política na medida em que agregam atores da escola e da 

comunidade em torno de interesses específicos. 

Tendo subjacente esses postulados, que também foram encontrados nos documentos 

norteadores da política educacional do município de Olinda, buscamos identificar, dentre 

outras coisas, como nossos pesquisados entendiam qual o papel dos seus Conselhos e, 

portanto, suas próprias práticas como conselheiros. 

 Comparando o conteúdo dos depoimentos da gestora da Escola A e da Escola B, 

observamos que no da primeira a percepção é explicitada por uma narrativa da própria 

atuação do seu Conselho em contraposição à imagem que possui da atuação do de outras 

escolas. No depoimento da segunda sobressai-se uma concepção do que seria um “tipo ideal” 

de conselho: 

 

Na minha opinião, o Conselho tem que ser muito diferente do que eu vejo 
por aí [onde] o Conselho só funciona pra comprar detergente e vassoura [...] 
Aqui, não! O Conselho aqui é muito participativo. Mas o Conselho daqui 
incomoda muito porque a proximidade do Conselho com a comunidade é 
muito grande. Às vezes quando acontece algum problema que eu fico 
sabendo, antes das mães chegarem aqui eu já vou na casa delas pra que elas 
vejam que a gente vai trabalhar em conjunto. E isso incomoda muito as 
professoras que acham que elas se metem demais no trabalho da escola ( 
Gestora Escola A, agosto 2008). 

 
 

Eu creio que o conselho deva ter um papel muito importante... Primeiro que 
uma andorinha só não faz verão. Então o conselho é muito bem representado 
quando ele tem representação de pais, de alunos, de professores, de 
funcionários. Então o conselho tem um retrato e mostra a visão deles de 
acordo com cada ângulo: como o aluno ta vendo, como o professor ta  
vendo... Enfim, vem dividir com a direção; vem dar idéias; vem ajudar ao 
processo ter andamento. Então a gente  tem que estar sempre plantando 
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idéias e levando para discutir com o grupo os problemas mais vitais que a 
gente não ta conseguindo sanar (Gestora Escola B, agosto 2008). 

  

 

Vale salientar que a primeira escola, em virtude de se inserir em uma pequena 

comunidade, conforme observamos nos trabalhos de campo, se constitui na principal 

instituição pública a que os moradores da área têm praticamente livre acesso, o que é 

facilitado pela direção.  

Apesar dessa permeabilidade, chama a atenção o grau  de desconhecimento de um dos 

membros do seu Conselho – o representante dos funcionários – sobre a sua função no mesmo 

quando nos afirmou: “Eu não sei explicar”. Todavia esse ator em específico possuía um 

discurso que, em certa medida, destoava do dos demais membros integrantes do Conselho da 

escola A, tal como exemplificamos: 

 

O problema aqui é que os pais criticam demais. Eles se metem em tudo, 
tudo. Principalmente com essa questão das faltas. Mas como é que a gente 
vai resolver isso se elas [ as professoras] são efetivas e acham que não vai 
dar em nada? Como? Elas trazem atestado pra tudo. Não tem como 
(Funcionária Escola A, agosto 2008). 

 

 

Esse depoimento, entretanto, contem informações importantes sobre as relações entre a 

escola A e a comunidade a que está integrada. O conselheiro explicita claramente seu mal 

estar em relação à participação dos pais na escola −“eles se metem em tudo, tudo” −, 

indicando sua pouca aceitação de uma gestão colegiada, capaz de absorver demandas e 

negociá-las. Ao mesmo tempo, contem dados preciosos em termos do controle social  que a 

comunidade e os pais procuram exercer em relação ao serviço prestado pela  escola. Ou seja, 

os representantes desses segmentos no Conselho Escolar mantêm-se alertos em relação à 
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ausência e falta dos professores, bem como a problemas outros que se apresentam no 

cotidiano da vida escolar. A existência desse tipo de prática é ratificada pelos depoimentos 

que se seguem: 

 

O principal problema aqui é com relação as professoras que não estão 
acostumadas à forma como a gente funciona aqui. Elas têm restrição, elas 
acham que as mães aqui se metem demais [...] Quando acontece alguma 
coisa com um  aluno aqui, na maioria das vezes as mães nem me procuram. 
Elas vão direto na Conselheira que é representante de pais ou na menina que 
representa a comunidade. Quando tem alguma coisa eu já sei por que vem 
tudinho junto: as conselheiras, a mãe envolvida e outras todas. É muito 
engraçado (Gestora Escola A, agosto 2008).   
 
 
[o papel do Conselho] é assim: tudo. Em termos de tudo. De tudo da 
comunidade, a escola, em tudo. Tudo na escola tem participação do 
conselho. Tudo. Qualquer opinião que for tomar na escola mais importante, 
tem que partir do conselho (Pais/Comunidade Escola A, agosto 2008) 
 

Nas observações que realizamos como parte da nossa de coleta de dados  pudemos 

constatar que, contraditoriamente, a escola maior (a Escola B) era a que continha os 

equipamentos e projetos voltados, de princípio, para integrá-la mais fortemente  à comunidade 

e para o desenvolvimento de práticas voltadas para a busca da melhoria da qualidade do 

ensino. De fato, conforme nos referimos no item anterior, trata-se de um Centro Integrado de 

Educação que, dentre as ações que desenvolve, se encontram as da “Pauta da Comunidade” 

voltadas para o acesso desta às suas dependências e infraestrutura, sobretudo as atividades de 

esporte e lazer. Além do que, são vários os projetos destinados a apoiar o processo de 

escolarização dos alunos. Entretanto, o que aparentemente poderia ser considerado como 

elementos facilitadores da participação, da gestão, e da busca da melhoria da qualidade do 

ensino, tende a ser  tomado como empecilhos ao funcionamento da escola. São inferências 

que decorreram das observações e que são sugeridas nos  contextos discursivos abaixo: 
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A situação da gestão aqui é um pouco complicada, desde a questão física da 
escola porque é uma escola atípica. É uma escola que não é totalmente 
independente. Então desde as decisões do conselho até as decisões 
pedagógicas a gente tem que tomar junto à direção geral, junto com creche, 
direção pedagógica, com o posto de saúde, com alguns projetos que 
funcionam aqui dentro como o Criança Esperança. Então até as aulas de 
educação física, a divisão da quadra tem de ser minuciosamente programado 
inclusive com a comunidade. Então você ta numa escola onde existe uma 
quadra que acolhe toda uma comunidade. Então é uma escola que a nível de 
espaço físico está sempre sendo cedido pra comunidade e até bem mais 
amiúde que a gente tenta fazer uma gestão democrática mas é difícil, né? 
(Gestora Escola B, agosto 2008).  
 
É difícil quando tem três turnos, quando tem interesses diferentes, quando 
tem a própria dificuldade física mesmo como a falta de segurança, falta de 
uma boa otimização da parte tecnológica, falta de estrutura física, elétrica, 
hidráulica. Tudo isso, de uma certa forma, interfere no processo (Gestora 
Escola B, agosto 2008). 
 
 
Você não acha que é responsabilidade demais para o Conselho Escolar?Você 
acha que a questão é participação? Você não acha que isso está mais ligado a 
gestão não? [...] Eu acho que o principal daqui da escola  é a gestão, que 
passa pela insatisfação do professor que está muito...muito insatisfeito. Quais 
as condições que nós temos de trabalho? Aqui é um centro, você dá aula e os 
alunos desviam a atenção com as outras turmas. As salas estão destruídas, a 
acústica não favorece o ensino-aprendizagem. O instinto de destruição dos 
nossos  alunos é enorme. A escola foi pintada há seis meses e já está assim 
(Professora Escola B, agosto 2008). 
 
 

Vale destacar que a gestão do Centro fica sob a coordenação da Direção Geral, que 

coordena não só as atividades pedagógicas da escola, como as atividades do Posto de Saúde, 

da Creche e do Programa Criança Esperança que funciona permanentemente dentro da Escola. 

Os discursos evidenciam não só a insatisfação com o modelo de gestão adotado, como 

também com a falta de manutenção na infraestrutura para atender as necessidades da escola e 

da própria comunidade.  

 
Além disso, constatamos a falta de articulação entre esses Programas e a Orientação 

Pedagógica da Escola. O próprio documento do Projeto Político Pedagógico apenas, 

timidamente, cita os Programas a serem desenvolvidos no Centro sem maiores articulações 

com a prática pedagógica e as atividades a serem desenvolvidas na escola. O Projeto Político 
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Pedagógico (PPP) da Escola cita esses Programas apenas quando se refere a espaços onde 

foram solicitadas parceria, fato instigante já que esses Programas fazem parte da Proposta 

Pedagógica de Concepção da Escola e, de forma alguma, se configuram enquanto espaços 

cedidos pela Escola:  

 

Os Projetos de Apoio foram assim nomeados, pois sua função é de apoiar o 
processo de socialização assim como o pedagógico (...) como a escola 
comporta vários espaços, é mais do que necessário que haja a articulação 
ativa e positiva de todos que fazem o mesmo, de forma que traga sucesso das 
metas traçadas em particular, porém juntas façam a diferença. Vale salientar 
que todo atendimento, assim como as oficinas acontecerão em horário 
contrário às suas atividades pedagógicas. Os espaços que foram solicitadas 
parceria são: escola aberta, criança esperança e sala de apoio para educação 
inclusiva (Projeto Político Pedagógico da Escola, ano 2007, p.12). 
 

 

É interessante perceber que a partir de sua própria proposta de construção, os 

princípios que norteiam o gerenciamento do centro são hierarquizados e não favorecem a 

construção de práticas participativas e democráticas. A isto parece se somar o perfil dos 

conselheiros em termos de um exercício de suas atribuições dentro de uma prática política 

participativa11:  

Como é que a gente vai falar em autonomia do Conselho escolar se o 
professor mais ausente da escola era o presidente do Conselho? Difícil, né? 
Mas foi eleito. Era de costume deixar os alunos três aulas seguidas sem aula 
com a desculpa de fazer a ata do Conselho Escolar e ainda foi fazer queixa 
minha ao Departamento de Gestão porque eu estava medindo forças e 
atrapalhando o Conselho (Gestora Escola B, agosto de 2008). 
 
 
Eu tenho encontrado dificuldade demais. É o outro representante que estuda 
na parte da noite. Ele não está frequentando as aulas na noite, e ele não vem 
aqui nem na parte na manhã, nem à tarde, nem a noite pra saber o que os 
professores acham e os alunos também. Que eu estava querendo modificar o 
CAIC, mas não posso modificar o CAIC, sem a ordem dele também, porque 
já como ele é representante e eu sou vice, ele também sempre tem que estar 
comigo, em tudo que eu for fazer ele vai ter que me apoiar, ta entendendo?! 
Mas ele não vem pro colégio eu nunca conheci esse menino, todas as 

                                                 
11   Vale destacar que a dinâmica da Escola B poderia estar  mudando, pois  novos conselheiros tinham 
sido eleitos recentemente (2º semestre de 2008).  
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assembléias que tem aqui eu venho e ele nunca vem, ai eu estava querendo 
tirar ele pra botar fulano (Aluna Escola B, agosto de 2008.). 
 
 
O Conselho aqui não tem muita força; a comunidade não dava as caras; o pai 
não dava as caras. A outra professora era tesoureira, mas era a mesma coisa. 
Por isso que eu to com muita esperança nesse Conselho novo. Os pais 
vieram para a posse, muito indagadores. Eu to sentindo que agora os pais 
estão questionando como é que podem ajudar. Já estão surgindo dúvidas a 
respeito de questões que ficaram pendentes, por que não houve uma ação? 
(Gestora Escola B, agosto de 2008). 
 

Os discursos tenderam, também, a explicitar a forte presença de valores autoritários 

regendo as práticas. Nesse sentido, é emblemática a afirmativa da gestora ao sublinhar que a 

gente tenta fazer uma gestão democrática, mas é difícil, né? E, um dos representantes dos 

alunos expressa o desejo de “tirar o outro representante” pra botar fulano. De modo 

semelhante, se exprime o presidente do Conselho, quando demonstra possuir uma concepção 

singular do que seja “democracia”, bem como a representante dos professores (presidenta 

anterior do Conselho), quando diz ter tentado impedir a candidatura de um membro da 

comunidade: 

[...] aqui existia uma briga tremenda e eu aprendi dentro dessa briga que 
democracia é uma delícia. É muito gostoso de trabalhar. Mas tem hora que 
você tem que dizer: - É assim!  Tem que fazer dessa forma; porque, se não 
fizer dessa forma, tudo desanda e vai por água abaixo. Por esse ponto eu 
gosto da democracia. Mas tem hora que alguém tem que tomar o pulso 
(Funcionário Escola B, agosto de 2008). 
 
Eu fui ao Departamento [da Secretaria de Educação] e falei pra ela [diretora] 
que ia haver eleição [...] E eu também havia perguntado pra ela: - Qualquer 
membro do Conselho pode ser presidente do Conselho? Ela disse pode. 
Inclusive eu disse, tem uma pessoa aqui que é da comunidade e é uma 
pessoa que sempre interferiu muito aqui na escola de uma forma negativa e 
ela queria fazer parte do conselho pra justamente mandar. Aí eu conversei 
com ela se existia um jeito de fazer com que essa pessoa não se candidatasse 
e ela me respondeu que teria que se candidatar todo mundo e na hora da 
votação ela poderia ser eleita ou não (Professora Escola B, agosto de 2008). 

 

Em contraposição às práticas discursivas acima mencionadas, na Escola A destacaram-

se os vínculos com a comunidade (já mencionados), mas que merecem ainda uma ênfase. 

Nesse sentido, constatamos que esta desenvolve projetos para a comunidade, inclusive, um 
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deles (o Voltei) em parceria com o Conselho Tutelar da região, que visa reintegrar alunos 

faltosos. Um detalhamento desses projetos se encontra nos depoimentos abaixo:  

 
Pronto. Aqui é assim: a gente tem um projeto que chama “Voltei”. A gente 
trabalha assim os professores junto com a direção; e alguns membros do 
Conselho se reúnem e veem o quantitativo de faltas dos alunos. Se o aluno 
chegar a seis faltas a gente manda chamar a mãe, né? Pra saber por que tá 
faltando e se ele recebe algum benefício é melhor, porque aí ela fica com 
medo, se não recebe a gente pergunta: por que é que ele tá faltando tanto? Se 
isso continua a gente já leva pro Conselho e aí o Conselho Escolar resolve se 
é caso de encaminhar pro Conselho Tutelar ou não. E isso tem diminuído 
muito o índice de reprovação e abandono na escola (Gestora Escola A, 
agosto de 2008)  
 
Eu acho que o Conselho Escolar... Ele é muito importante porque ele 
envolve não só a escola. Têm também pessoas da comunidade; tipo a gente 
trabalha sempre contra a violência contra as mulheres aqui na comunidade, 
crianças e adolescentes; porque a direção tem parceria com o Conselho 
Tutelar e a gente sempre procura ir também na comunidade. É assim: 
participa aqui no colégio, mas visando também a comunidade, porque a 
comunidade aqui do Alto, segundo as pessoas de fora, tem a visão “é só a 
misericórdia”. Mas não é não. Aqui tem muitas pessoas boas e que tem força 
de vontade também e a gente ta aqui pra dar um apoio e dar uma mão. Eu 
acho importante porque a partir do momento que uma pessoa se envolve 
numa coisa é bom, e também a pessoa adquire experiência. Culturalmente 
também se alguém perguntar você já diz: eu conheço já; já participei. É 
viável também você buscar coisas novas (Aluno Escola A, agosto de2008). 

 
 

Outro exemplo dos vínculos em destaque é possível de ser inferido no modo como o 

representante dos alunos fala a respeito das dimensões do seu papel de conselheiro, bem como 

no relato da gestora sobre o processo eleitoral.  

 
 

Por exemplo, o que eu penso que seja meu trabalho, não é só na reunião. E 
eu vejo que tem um aluno que tá com mais dificuldade, tá com dificuldade 
de leitura, ou então tá faltando muito, eu procuro chegar junto ligar pra ele, 
ver o que tá acontecendo. Porque às vezes a pessoa não vem porque pode 
estar passando por alguma dificuldade em casa e o Conselho pode dar algum 
apoio (Aluno Escola A, agosto de 2008).  
 
Você precisa ver o que é uma eleição de Conselheiro pra essa comunidade, é 
uma festa. A comunidade inteira vem parar aqui na escola, é mãe de aluno, 
criança que não estuda nem aqui, bêbado, todo mundo participa. Eles fazem 
bandeirinha, fazem campanha, e eu fico no portão fazendo a maior farra. 
Aqui parece eleição de verdade. as mães tem que escolher se vão votar no 
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representante de mães ou na representante da comunidade, não pode votar 
nas duas não. Então elas ficam todas na porta da escola tentando conseguir 
voto, fazendo boca de urna. [...] A representante da comunidade aqui teve 
204 votos, quando a escola no total tem uns 340 alunos, pra você ver a força 
delas aqui (Gestora Escola A, agosto de 2008).  
 

 
 

Na mesma direção se coloca a percepção do representante dos professores a respeito 

do papel do Conselho, tal como aparece nesse extrato de discurso:  

 

Eu não sei nas outras escolas, mas aqui na escola quando eu cheguei já tinha 
um conselho atuante, então não posso, assim, dizer como era antes do 
conselho, mas eu acho que pra comunidade mesmo é muito importante. Mas 
quando eu cheguei aqui na escola, a escola já decidia tudo em conjunto, não 
tem essa coisa de:  eu sou o diretor, eu que mando! Não. Tudo aqui era 
discutido, então assim solucionado (Professora Escola A, agosto de 2008). 

 
 

Vale destacar, contudo, que embora tenhamos notado diferenças significativas na 

atuação dos dois Conselhos, encontramos também pontos de convergência entre  ambos que 

explicitam situações contraditórias presentes tanto nas relações entre a Secretaria de Educação 

(SEDO) e as escolas, como nas relações  entre os próprios conselheiros. São estas situações 

que tratamos no item seguinte. 

 

4.3 Limites e Contradições das Práticas Participativas Pesquisadas 

 

Como antes mencionamos, as práticas participativas que têm como norte a efetiva 

democratização da gestão e da educação caracterizam-se pela adoção de vários mecanismos 

que buscam, dentre outras coisas, conduzir à apropriação da gestão da escola pela 

comunidade, com vistas à ampliação do espaço público das decisões (GOHN 2004; 

DOURADO, 1998; AZEVEDO, 2009). 
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Luck (2006), analisando como podem ser desenvolvidos processos participativos, 

indica a necessidade de se ter em mente o alcance de dois objetivos. O primeiro seria a 

promoção do desenvolvimento do ser humano como cidadão em articulação com a 

transformação da escola em uma unidade social dinâmica e aberta à comunidade. Isto de 

modo que “a educação se transforme em um valor cultivado pela comunidade e não seja, 

como muitas vezes hoje é considerada, uma responsabilidade exclusiva de governo ou da 

escola”. O segundo objetivo seria o desenvolvimento do comunitarismo e do espírito de 

coletividade caracterizados pela responsabilidade social conjunta, de modo que esta se torne 

ambiente de expressão de cidadania por parte de seus profissionais e de aprendizagem social 

efetiva e de cidadania, por seus alunos (LUCK, 2006, p.53). 

 Autores como Paro (2002) e Ferreira (2001) enfatizam, também, que, na realidade 

brasileira, é preciso considerar e superar os tradicionais valores autoritários e patrimonialistas 

que historicamente têm estado presentes nas nossas relações sociais para que as relações de 

poder na escola venham a mudar. 

Neste sentido, mesmo que a política de educação de Olinda tenha definido e venha 

sendo implementada segundo uma perspectiva que incorpora valores democráticos, notamos 

ainda ser frágil o modo de articulação das escolas com a gestão municipal.  

De um lado, a gestora da Secretaria entrevistada compreende que o Conselho, ao 

exercer o seu papel, contribui para a propagação da gestão democrática na rede, ao mesmo 

tempo em que contribui para, em última instância, a melhoria da qualidade do ensino:  

 
 
[...] a partir do momento que ele está contribuindo para melhoria daquela 
escola, para gestão democrática dentro daquela escola, ele também está 
contribuindo para que isso se estenda para todo município. Então, uma das 
atribuições é participar do funcionamento dessa escola, como essa escola 
está contribuindo para melhoria do ensino, quais as dificuldades que a escola 
está enfrentando, quais os encaminhamentos que a escola junto com a 
Secretaria de Educação pode tomar para resolver a situação, e contribui não 
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só com a questão da gestão junto à diretora, mas para todo funcionamento da 
escola, levando em consideração a questão pedagógica, o projeto Político 
Pedagógico que é o que vai fazer com que a escola tenha um 
direcionamento, então tudo isso precisa da contribuição do conselho escolar 
(Gestora Secretaria de Educação, agosto de 2008). 

 
   

Mas, de outro lado, os conselheiros não conseguiram responder de que modo se 

concretizava a relação entre a escola e a Secretaria no sentido de influenciar nas decisões. 

Além disso, há demandas por mais presença, e por mais informações: 

 

Olha, até agora nós só tivemos com a Secretaria de Educação no dia da 
posse.  Tivemos a presença de uma pessoa da Secretaria, e ela disse que 
depois que passasse essa coisa de eleição, tudinho, ela ia fazer uma nova 
reunião pra nos informar qual a verdadeira função de cada membro, o que é 
que cada membro pode fazer no conselho pela escola, pela comunidade. 
Enfim, participação da Secretaria mesmo ainda não teve não (Professora 
Escola A, agosto de 2008). 
 
 
Bem, uma coisa é com relação a Secretaria de Educação. Quando foi  na 
semana passada ela esteve aqui [a gestora, mas] o problema é a falta de 
informação. Outra coisa que ela falou: - O conselho nunca foi para as 
reuniões setoriais. O problema é que elas são avisadas na véspera. Se a 
Secretaria quer que tudo flua bem tem que ter informação, né? (Professora 
Escola B, agosto de 2008). 
 

Ainda que as práticas da Escola A sejam mais abertas e permeáveis à participação, 

houve evidências da presença de valores autoritários permeando as relações, tal como 

encontrado em contextos discursivos de conselheiros da Escola B. Notamos, por exemplo, 

que a gestora, mesmo se referindo positivamente ao envolvimento da comunidade no 

processo eleitoral, deixa transparecer que a participação na eleição não é incorporada na 

complexidade da sua significação, pois  aqui parece eleição de verdade.  

Em contexto discursivo da representante da comunidade, por sua vez, podemos 

identificar uma relação bastante hierarquizada e, portanto, indicando uma espécie de 

subalternidade em relação à gestora: 
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É... a direção dá a opinião dela e a gente vê se tá cabível tudinho. Cada um dá sua 
opinião e até agora tá todo mundo bem, porque as verbas que veio pra comprar o 
material (...) a gente viu que tava tudo faltando mesmo e que tinha que ser. Aí, todo 
mundo entrou em acordo. Todo mundo, acho que não teve nenhum contra, nenhum 
voto contra. A opinião da diretora  prevalece, mas nem tanto, porque tem que entrar 
em conselho logo com o pessoal que tá presente (Pais Escola A, agosto de 2008). 

 

 

É interessante perceber as contradições presentes na fala dessa conselheira. Em 

primeiro lugar, expressões como “acordo” e “opinião”, que em um primeiro momento, 

poderiam indicar a presença de uma formação discursiva democrática revelam-se, no entanto, 

estar atreladas a um discurso tradicional marcado pela presença de uma prática meramente 

gerencial que visa à participação como forma de gerenciar recursos, de suprir as 

“necessidades” da escola. Além disso, a conselheira ainda deixa claro o caráter autoritário da 

sua concepção de participação ao relatar que apesar de existir um consenso a opinião da 

diretora prevalece. 

Esse modo de valoração da participação também ficou evidente quando estávamos 

realizando entrevista com a representante dos funcionários no Conselho da Escola A. 

Perguntávamos na ocasião como o Conselho poderia auxiliar na busca da qualidade do 

ensino. A entrevistada repetiu a pergunta: - Como ele pode ajudar? E respondeu: - Nem sei, 

eu nem sei como dizer isso. Nesse momento, ela foi bruscamente interrompida pela diretora 

que afirmou:  – Pode ajudar com esse povo que falta demais aqui; é esse o problema; que tem 

umas professoras aqui que vivem empurrando atestado médico. Acatando a “sugestão” da 

gestora, a conselheira alvo da entrevista respondeu: - Eu acho, sabe o que é, é muito professor 

velho aqui. Esse é o problema. Eu acho que é sim Dona Fulana; porque é um monte de 

professor velho sem paciência, sem paciência de ensinar as crianças, tanta gente aí mais 

nova esforçada. Assim, parece que as deliberações do gestor ainda se sobrepõem  e exercem 
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poder sobre as deliberações dos demais conselheiros, muito embora que as concepção 

verbalizadas sobre o exercício do poder nesta escola tenha sido outra.  

Outro ponto a destacar, em termos das contradições, diz respeito a certa redução das 

funções do Conselho, pois nas duas escolas notamos que prevalece um processo de  tomada 

de decisões  mais atrelado às definições orçamentárias voltadas para a infraestrutura do que 

para deliberações de ordem pedagógica. A tendência, tal como outros estudos têm 

constatado12, pode ser identificada ao se analisar o conteúdo de contextos discursivos, como 

exemplificamos:  

A gente tenta tomar as decisões em conjunto na medida das nossas 
limitações o que a gente sempre fala é que a comunidade precisa participar 
das decisões orçamentárias da escola (Gestora Escola B, agosto de 2008). 
 
 
O conselho ele é o começo pra discutir, assim, em que nós vamos investir 
[...] Há muito tempo os professores vem pedindo pra ser feito um banheiro 
só pra professores, por que aqui nós temos só dois banheiros [...] Então a 
gente sente essa necessidade de ter um sanitário para os professores, tem que 
funcionar na escola, pra não misturar, assim, criança com adulto. quando 
surgem problemas envolvendo a parte pedagógica o conselho procura criar 
também buscando soluções. Então na última reunião também falamos sobre 
isso. Pedimos aos pais que participassem mais e que não ficassem nessa 
coisa de Ah! Mas fulano falou cicrano disse. (Professora Escola A, agosto de 
2008). 
 
Os pais questionando como é que podem ajudar fazendo indagações, eu já 
respondendo algumas coisas que ficaram pendentes. Então é importante a 
tesoureira mostrar como é que a escola funciona; como as compras são feitas 
que o dinheiro que chega vai para um fundo e que precisa ser empregado 
com objetivo. Tanto que uma mãe me disse: meus planos foram por água 
abaixo. Eu disse, olha você vai representar os pais, representar os interesses 
deles, ta aqui eleita pra isso, mas você vai ter meios de explicar que o 
dinheiro vai ser gasto de acordo com reivindicações como a lei diz (Gestora 
Escola B, agosto de 2008). 
 

 

 

                                                 
12  Em pesquisa sobre os Conselhos Escolares no Sistema Educacional de Ensino do Recife, Andrade 
(2007) já destacava que é justamente para a administração de recursos que o caráter autônomo do conselho se faz 
presente, na medida em que este tenta propor alternativas às decisões da Secretaria de Educação.  
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Em síntese, num movimento contraditório, notamos que apesar dos indícios de 

autoritarismo presente no discurso de alguns dos conselheiros pertencentes às duas escolas 

pesquisadas, percebemos que está emergindo certa consciência da importância da participação 

que vem sendo construída na comunidade escolar. Mesmo distante de uma prática 

efetivamente democrática, notamos a existência de um processo em construção que vem tendo  

na escola menor de porte  um fluxo mais regular.  
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O objetivo principal desta dissertação foi analisar a atuação dos Conselhos Escolares 

enquanto instância participativa e elemento principal da política educacional implantada pela 

Secretaria de Educação de Olinda, a partir da análise dessas políticas e do discurso dos atores 

envolvidos nesse processo.  

Nos capítulos iniciais, discutimos o papel que o Estado assumiu a partir das reformas 

educativas e da promulgação da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996, ao iniciar um processo de formulação de políticas educacionais 

voltadas para a garantia de acesso e permanência na escola, bem como a de propostas 

educativas que visavam à garantia da qualidade do ensino.  

Inicialmente, ressaltamos o papel que essas políticas têm assumido ao serem norteadas 

pelo princípio da administração escolar colegiada, baseadas em perspectivas como a tomada 

coletiva de decisão e participação cidadã, com uma nova postura e organização do trabalho na 

escola tendo sempre como pressuposto a gestão democrática da educação. 

Assim, procuramos reconstituir, com base em categorias como participação e gestão 

democrática, o processo de implementação dessas políticas no município de Olinda a partir da 

análise dos Conselhos Escolares, que aqui foram tomados enquanto espaço de debate e 

instrumento para melhoria da qualidade do ensino. 

Nesse sentido, esse estudo se insere na mesma perspectiva de diversos pesquisadores 

(BARROSO, 1996; GADOTTI, 1997; PARO, 2002; WERLE, 2003; HORA, 2007) que têm 

destacado a importância de processos de democratização da Gestão das Escolas. 
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Ao iniciarmos a pesquisa, constatamos que o Município de Olinda apresenta 

característica marcadamente progressista e, mesmo durante o Regime Militar, já sinalizava 

para iniciativas democráticas durante a primeira Gestão de Germano Coelho (1981-1984. 

Além disso, a pesquisa do município nos revela que a busca por um ideário democrático já 

estava presente na sua história política, já que sua população elegeu, na maioria das vezes, 

partidos de esquerda para prefeitura municipal.  

No período analisado por essa pesquisa, que compreende um recorte feito durante a 

segunda Gestão da Prefeita Luciana Santos (2005-2008), a Secretaria de Educação de Olinda 

implantou 44 Conselhos Escolares que foram instituídos e, no momento da pesquisa, se 

encontravam em pleno funcionamento, o que corresponde a cem porcento (100%) das escolas 

da rede com órgãos colegiados atuantes. 

Como discutido anteriormente, essas iniciativas de democratização da escola pública 

são bandeiras de luta da esquerda brasileira, que durante muitos anos clamou pela 

participação popular nos processos decisórios e na definição das políticas públicas.  

A discussão teórica nos permitiu compreender que a participação e a instituição de 

órgãos colegiados têm influenciado decisivamente para melhoria da qualidade do desempenho 

dos alunos (GOMES, 1999). 

É justamente a partir dessas referências, que fizemos a opção pela análise do processo 

de democratização da gestão das escolas no Município de Olinda, tomando por base os 

Conselhos Escolares e a forma como essa política tem se materializado no interior de 

diferentes escolas. 

Constatamos, nas duas escolas investigadas, a presença de Conselhos Escolares 

atuantes, onde todos os segmentos estão sendo representados e reúnem-se frequentemente. O 

que parece divergir entre as Escolas “A” e “B” refere-se muito mais ao conteúdo dessas 
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reuniões, aos temas que são abordados e à relevância dada a diferentes aspectos do trabalho 

escolar. 

A partir da análise das entrevistas, percebemos no interior do Conselho da Escola “A” 

a presença de membros muito mais participativos e, principalmente, envolvidos com o 

processo de ensino aprendizagem. Fato que se tornou claro especialmente ao investigarmos 

membros dos segmentos da comunidade como representantes de pais, alunos e comunidade. 

Percebemos que a comunidade da Escola “A” mostrou-se participativa na medida em 

que interage criticamente através do Conselho Escolar, sugerindo e debatendo a respeito das 

decisões políticas e pedagógicas, discutindo a distribuição de recursos e na gestão e 

fiscalização de todas as iniciativas tomadas no interior da escola, o que caracteriza um espaço 

permanente de debate e de democratização do espaço público. Compreendemos também que 

essa característica participativa e atuante é determinante na garantia da melhoria dos índices 

educacionais. 

 Nesse sentido, afirmamos que a gestão democrática do ensino está fundamentada em 

interesses comunitários, já que na escola estudada percebemos a garantia de autonomia na 

tomada de decisões e participação, principalmente de membros da comunidade que 

anteriormente eram alijados desse processo e que hoje participam ativamente da tomada de 

decisões. 

 A comunidade da Escola “A” demonstra que conseguiu ultrapassar os limites do 

Conselho Escolar, ao instituir uma organização de seus atores que interagem coletivamente 

garantindo ao mesmo tempo liberdade individual e respeito pelo aspecto coletivo. 

 Compreendemos que é justamente esse “empoderamento” da escola por parte dos 

atores nela envolvidos que garante a melhoria da qualidade do ensino, na medida em que 
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mobiliza a comunidade escolar e a comunidade do entorno à escola a responsabilizar-se pela 

instituição pública e pelo ensino que nela é oferecido. 

A presença constante dos pais e da comunidade na escola exemplifica o sentido de 

participação presente nela que, nesse caso, vai além da simples fiscalização da aplicação de 

recursos e atua principalmente na questão da orientação e apoio ao trabalho pedagógico. 

No caso da Escola “B”, o Conselho Escolar apesar de estar instituído e em 

funcionamento apresenta alguns problemas de gestão como a troca dos representantes dos 

segmentos de pais e alunos constantemente, por exemplo. Existe uma grande mobilidade entre 

os representantes do Conselho Escolar que, durante o período da pesquisa, apresentou 

algumas trocas, inclusive, do presidente do Conselho após a posse. 

Além disso, percebemos que mesmo a escola tendo sido projetada dentro de uma 

ideologia que favoreceria o surgimento de relações mais democráticas, por conta da existência 

de grande número de projetos interdisciplinares e de uma estrutura física que visava a 

integração da comunidade na escola, ficou aparente que a existência de uma grande 

diversidade de projetos a serem administrados pela escola e a grande mobilidade da 

comunidade na utilização desses instrumentos mostrou-se como grande entrave para a 

comunidade escolar que, entre outra coisas, alega a dificuldade de negociação com a 

comunidade para utilização dos espaços. 

Outro fato é que a falta de formação dos representantes do Conselho Escolar da Escola 

“A” que, por desconhecimento das suas normas de organização e do Regimento Interno, 

elegeram como presidente um funcionário que sequer poderia fazer parte do colegiado na 

forma de representante. 

No que diz respeito à falta de formação continuada, é pertinente destacarmos que 

apesar das iniciativas da Secretaria de Educação de Olinda no sentido de garantir a formação 



 109 
 

 
 

dos Conselheiros Escolares estas ainda são insuficientes, haja vista a dificuldade que a maior 

parte dos conselheiros apresentou com relação ao próprio funcionamento do conselho. 

Percebemos ainda, uma heterogeneidade com relação à clientela atendida pelas duas 

escolas. Além disso, a localização das escolas parece influenciar no grau de participação das 

comunidades. Na Escola “A”, todos os alunos são moradores da comunidade no entorno da 

escola que funciona como ponto de encontro e local onde a comunidade se reúne mesmo aos 

finais de semana. No que se refere à Escola “B”, mais centralizada que a Escola “A”, possui a 

maior parte de sua clientela oriunda de outras comunidades ou do entorno. Entendemos que a 

comunidade central contou com uma participação menos intensa nas decisões do colegiado 

escolar e isso se deve, em parte, ao fato de que nem sempre a escola consegue estabelecer 

laços muito próximos e uma identidade com essa comunidade a sua volta, justamente porque 

grande parte de seus alunos vem de lugares distantes para estudar. 

Além disso, consideramos relevante ressaltar aqui a questão da apropriação da escola 

por parte da comunidade, do entendimento de que a instituição pública não é apenas uma 

prestadora de serviço, mas um espaço público gratuito e que pertence a todos. Por outro lado, 

a proximidade da escola pode representar uma maior apropriação da escola pela comunidade 

no sentido mesmo de pertencimento. 

Mas, ao mesmo tempo, ao analisarmos as iniciativas do próprio Departamento de 

Gestão Democrática, constatamos alguns aspectos que funcionam como entrave ao projeto de 

democratização das escolas da Rede, entre elas: 

- Dificuldade de articulação dos Conselhos devido ao seu despreparo e falta de 

representatividade; 

- Dificuldade de comunicação entre o Departamento de Gestão Democrática e os 

Conselhos; Nas duas escolas investigadas, os conselheiros reiteraram a necessidade de uma 
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maior integração com o Departamento de Gestão Democrática que, no discurso dos 

Conselheiros, se torna muito presente apenas durante o processo de eleição dos Conselhos; 

- Baixa frequência nas Reuniões Setoriais; 

- Ausência de iniciativas que garantam a criação de Organizações Estudantis como o 

Grêmio Escolar, por exemplo.  

Compreendemos, no entanto, que a democratização dos sistemas de ensino e das 

escolas depende, fundamentalmente, dos processos de aprendizado e de vivência participativa, 

possibilidades que são efetivadas na base das escolas e não podem ocorrer apenas por decreto. 

As análises da política educacional municipal nos revelam que mudanças significativas 

na dinâmica institucional foram efetivadas no sentido de democratizar as relações dentro e 

fora da escola. Os resultados de nossa pesquisa mostram que a Rede Municipal de Ensino de 

Olinda realizou significativos avanços no que tange a democratização da gestão das escolas. 

Têm-se Conselhos Escolares em todas as escolas da Rede de Ensino, possui Conselho 

Municipal de Educação instituído e atuante, a escolha de dirigentes escolares é realizada de 

forma democrática através de eleições diretas, realiza Conferências Municipais de Educação, 

entre outros.  

No entanto, essas ações apesar de revelarem avanços no sentido da construção de 

processos democráticos no município não garantem a consolidação de práticas democráticas 

entre as diferentes esferas e instâncias participativas.  

Nesse sentido, entendemos que a efetivação da democracia depende da articulação 

entre a esfera política e a sociedade, assim é através da mediação da esfera pública que atores 

sociais se expressam e orientam a atuação dos agentes e instituições político-administrativas 

(MOURA; SILVA, 2008). 
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A garantia de sucesso dessas políticas reside na forma como a articulação entre as 

esferas desse processo se dá. Na medida em que os atores envolvidos assumem o papel 

vigilante com relação às políticas escolares e sua implementação, as secretarias de educação 

devem responsabilizar-se pela garantia de efetiva validação de todo esse processo através de 

formações continuadas e do sistemático acompanhamento às escolas.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 

 
 
 
Entrevista 1 - Segmentos de Professor/Diretor 

 
1. Em sua opinião, qual é o papel do Conselho Escolar na gestão das escolas? 

 
 

2. O que você considera como contribuições do Conselho Escolar para uma gestão 
escolar e educacional democrática? 

 
 

3. Como você compreende o princípio da autonomia na atuação dos C. E.? 
 

 
4. O que muda na atuação do diretor com a instituição do Conselho Escolar? 

 
 

5. Como se dá a relação/comunicação entre os Conselhos e a Secretaria de Educação? 
 
 

6. Você considera que o Conselho escolar interfere nas decisões políticas da Secretaria 
de Educação e do Conselho Municipal de Educação? Por quê? 
 
 

7. O Conselho Escolar participou da Primeira Conferência Municipal de Educação? 
 
 

8. Como você analisa a participação do C. E. nas discussões da Conferência Municipal 
de Educação? 
 
 

9. Você percebe a relação entre o que é decidido na Conferência Municipal de Educação 
e as decisões que orientam a gestão educacional do município? 
 
 

10. As decisões no C. E. são tomadas em conjunto? Quem define o que será discutido? 
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Entrevista 2 - Segmentos pais/alunos/comunidade 
 

1. Em sua opinião, qual é o papel do Conselho Escolar na gestão das escolas? 
 
 

2. Como o Conselho vem participando da Gestão da Escola? 
 
 

3. O Conselho Escolar tem encontrado dificuldades para atuar? Quais as principais 
dificuldades? 
 

4. De que forma o Conselho Escolar pode auxiliar na melhoria da qualidade do ensino? 
 
 

5. Quais os principais assuntos tratados na reunião do Conselho da sua escola? 
 
 

6. Você acredita que o Conselho Escolar interfere nas decisões da Secretaria de 
Educação? De que forma? 
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Entrevista 2 -  Gestores Municipais 
 

1. Em sua opinião, qual é o papel do Conselho Escolar na gestão das escolas? 
 
 

2. O que você considera como contribuições do Conselho Escolar para uma gestão 
escolar e educacional democrática? 
 
 

3. Como você compreende o princípio da autonomia na atuação dos C. E.? 
 
 

4. O que muda na atuação do diretor com a instituição do Conselho Escolar? 
 
 

5. Quais as atribuições do núcleo de gestão democrática? 
 
 

6. Quais as contribuições do Conselho Escolar para a Gestão das Escolas? 
 
 

7. Quais as dificuldades encontradas pela Secretaria de Educação para implementar  a 
proposta de gestão democrática? Onde elas incidem? 
 
 

8. Como você percebe, atualmente, o interesse de participação nos Conselhos? 
 
 

9. O que poderíamos considerar como uma atuação exitosa do Conselho Escolar? 
 
 

10. Você considera que os Conselhos interferem nas decisões da Secretaria de Educação? 
De que forma? 
 
 

11. Como você percebe o diálogo entre as instâncias de participação da SEDO (Secretaria 
de Educação e Desporto de Olinda)? 

 

 

  



 
 

 


