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RESUMO 

O presente trabalho insere-se no debate sobre a gestão democrática da educação mais 

especificamente, a gestão democrática escolar, tendo como objetivo compreender como esta 

vem se materializando no âmbito da escola através das ações do Conselho Escolar. Para tal, 

fez-se necessário a realização de uma revisão bibliográfica no sentido de construir as 

categorias teóricas que o norteiam: democracia e participação (BORDENAVE, 1994; 

DAGNINO 2007; DEMO, 1999; GONH, 2001; LUCK, 2010; MOTTA, 1994; MOUFFE, 

2003; PATEMAN, 1992; SAVIANI, 1983;), gestão democrática (AGUIAR, 2000; 

BORDIGNON, 2005; CURY, 2004; DOURADO, 2007; FERREIRA, 2006; SALERNO, 

2007; VIEIRA, 2005) e Conselho Escolar (ABRANCHES, 2006; CURY, 2000; CYRINO, 

2010; GRACINDO, 2006; MARQUES, 2007; WERLE, 2003). A metodologia se fundamenta 

na Teoria do Discurso, concebido como uma prática de mudança social (FAIRCLOUGH, 

2008). Para a coleta de dados foram realizados dois Grupos Focais com sujeitos de oito 

escolas da rede municipal do Jaboatão dos Guararapes. Utilizaram-se, também, entrevistas 

informais com sujeitos da Secretaria de Educação e outros atores da escola que não 

integravam nenhuma instância participativa. Ainda compuseram os dados documentos 

cedidos pela Secretaria de Educação para análise de quais definições partem dessa chefia para 

as escolas com relação aos Conselhos Escolares. Os Grupos Focais foram registrados através 

de filmagens e gravações transcritas para que posteriormente pudessem ser analisadas. A 

análise dos dados indica que os Conselhos Escolares vêm se constituindo como um espaço de 

democracia e participação, mas que ainda existem entraves que precisam ser sanados para que 

possa de fato estar contribuindo com a materialização da gestão democrática. Ficou claro que 

a apatia e a centralização de poder na pessoa do gestor constituem-se como obstáculos ao 

trabalho do Colegiado Escolar, ocasionando um grande hiato entre a comunidade escolar e o 

Conselho, fazendo com que os atores não desejem participar das instâncias democráticas. 

Apesar do trabalho que vem sendo desenvolvido no município do Jaboatão dos Guararapes 

para a materialização da gestão democrática escolar, entendemos que esse processo ainda está 

em construção. Dessa forma, compreendemos que para essa edificação ser consolidada será 

preciso um trabalho voltado para a construção de uma cultura democrática nas escolas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: participação, democracia, gestão democrática, Conselho Escolar.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work is inserted more specifically in the debate on the democratic management of 

the education, having as objective to understand how this has been manifested in the school 

through the actions of the School Council. To this, it was necessary the realization of a 

bibliographic review in order to carve out the theoretical categories that indicate: democracy 

and participation (BORDENAVE, 1994; DAGNINO 2007; DEMO, 1999; GONH, 2001; 

LUCK, 2010; MOTTA, 1994; MOUFFE, 2003; PATEMAN, 1992; SAVIANI, 

1983;),democratic management (AGUIAR, 2000; BORDIGNON, 2005; CURY, 2004; 

DOURADO, 2007; FERREIRA, 2006; SALERNO, 2007; VIEIRA, 2005) and School 

Council (ABRANCHES, 2006; CURY, 2000; CYRINO, 2010; GRACINDO, 2006; 

MARQUES, 2007; WERLE, 2003). The methodology is based on the Theory of Speech, 

conceived as a practice of social change (FAIRCLOUGH, 2008). For data collection two 

focus groups were conducted with citizens from eight schools in the municipally of Jaboatão 

dos Guararapes. It was used, also, citizens to informal interviews with the Secretariat of 

Education and other actors of the school that were not part of any forum of participation. 

Composed the data too, documents assigned by the Secretariat of Education to analyze which 

definitions lead these leaders for schools in relation to School Council. The focus groups were 

recorded using video footage and recordings transcribed, so that later could be analyzed. The 

data analysis indicates that the School Advice have been constituted as an area of democracy 

and participation, but there are still barriers that need be resolved, so it can in fact contribute 

to the materialization of democratic management. It was visible that the apathy and the 

centralization of power in the person of the manager itself constitute obstacles to the work of 

the Collegiate School, causing a large gap between the school community and the Council, 

this is making that the actors do not want to participate in democratic institutions. Although 

the work that is being developing in the municipally of Jaboatão dos Guararapes for the 

materialization of democratic school management, we understand that this process is still in 

carve out. Thus, we understand that this construe to be consolidated will be necessary a work 

directed for the carve out a democratic culture in the schools. 

KEY-WORDS: participation, democracy, democratic management, School Council 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO........................................................................................ 11 

 

1. A PARTICIPAÇÃO SOCIAL ENQUANTO MECANISMO DE 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. ................................................................................ 21 

1.1 A participação política: panorama histórico e seus conceitos.....................................21 

1.2 A participação social na sociedade brasileira............................................................ 27 

1.3 A participação social e as práticas políticas: o risco da despolitização e da 

apatia.................................................................................................................................... 31 

1.4 A participação social na educação............................................................................ 35 

 

2. A GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR NO MARCO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS........................................................................ 39 

2.1 As políticas de gestão democrática no contexto das políticas públicas de 

educação............................................................................................................................... 39 

2.2 A política educacional em Jaboatão dos Guararapes: uma análise sobre as propostas 

atuais.................................................................................................................................... 46  

2.3 Os mecanismos da gestão democrática educacional em Jaboatão: discurso x 

práticas................................................................................................................................ 53 

 

3. O CONSELHO ESCOLAR NA GESTÃO DEMOCRÁTICA....... 58 

3.1 O conselho escolar como mecanismo de participação: as leis................................ 59  

3.2 A participação no Conselho Escolar ...................................................................... 65 

3.3 O conselho escolar e a sua ação na construção da gestão democrática na 

escola................................................................................................................................... 69 

 

4. O PERCURSO METODOLÓGICO............................................... 73 



4.1 O campo de investigação...................................................................................... 75 

4.2 A escolha dos sujeitos da pesquisa ...................................................................... 76 

4.3 Os procedimentos metodológicos......................................................................... 79 

4.3.1 Grupo Focal ................................................................................................ 79 

4.3.2 Análise de documentos ............................................................................. 82 

4.3.3 Entrevistas informais................................................................................. 83 

4.3.3 Quadro de análise ................................................................................... 83 

 

5 O CONSELHO ESCOLAR NA CONSTRUÇÃO DA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA............................................................................... 89 

5.1 O conselho escolar e seus atores: os personagens da nossa pesquisa........................91 

5.2 O Conselho sob os olhares de quem o compõe: a opinião dos conselheiros.............94 

5.3 Os gestores e os Conselhos juntos na gestão das unidades escolares.....................107 

5.4 O Conselho Escolar instituindo a gestão democrática em Jaboatão: a                      

materialização da gestão democrática..........................................................................112 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................... 120 

REFERÊNCIAS............................................................................... 127 

ANEXOS 

 



11 

 

INTRODUÇÃO 

 
 

As transformações sociais que ocorreram ao longo dos tempos, provocam mudanças e 

trouxeram desafios para a educação. O sistema capitalista ocasiona um novo padrão de 

acumulação decorrente das reformas ocorridas no panorama econômico, o que, por sua vez, 

reorientaram a relação entre o Estado e a Sociedade. Nesse contexto, os movimentos sociais 

também emergem buscando redefinir suas práticas através de uma atuação que auxiliasse na 

descoberta de identidades e do sentimento de pertencimento a um determinado grupo na 

construção de um projeto coletivo.  

Nesse panorama de busca pela construção de um projeto coletivo, percebemos a 

existência de uma intensa relação entre o ato de governar e o povo. Essa relação surge a partir 

das lutas da sociedade civil em prol de um estado democrático de direito, que origina um 

olhar diferenciado sobre o sujeito social e sua capacidade de articular, interferir e influenciar. 

É nesse painel que se delineia a influência do paradigma neoliberal através de concepções 

como a de que todos os indivíduos nascem livres, iguais, mas que ao mesmo tempo, reduzem 

a cidadania a um mero status legal, visando à prosperidade individual. 

  Podemos afirmar que o cenário educacional também indica essas mudanças uma vez 

que a gestão escolar no Brasil exprime as tensões desse panorama político, econômico e 

social. Nesse sentido, não poderíamos assinalar apenas um elemento que apresentasse a 

significação dessas mudanças, pois assim estaríamos simplificando a amplitude física e 

política da conjuntura brasileira. Entretanto, em linhas gerais o discurso sustentador dessa 

nova escola faz surgir premissas pedagógicas que pressupõem uma escola mais eficiente, 

democrática e de acesso universal. 

 Mediante a necessidade da escola atender às novas demandas, entendemos que o 

redimensionamento do papel do Estado, o qual a partir da lógica neoliberal deveria ser o 

mínimo interventor, coaduna-se com a nova estrutura da escola, que passa a ser administrada 

com vias a uma gestão empresarial. Dentro desse quadro a escola passa a ser entendida como 

um insumo essencial ao crescimento mercadológico, sendo destacado o papel da 

escolarização básica dentro de um modelo de gestão mais participativa e compartilhada. Mas 

de que participação e de que tipo de gestão estamos falando? 

 A gestão, e nesse caso pontuamos que também a gestão educacional, assume um 

significado que vai além de “ação ou efeito de gerir; gerência; administração” (Luft, 2000 

p.532). Cury (2005, p. 14) afirma que a palavra gestão provém do verbo latino gero, gessi, 
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gestum, gerere e significa: levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer, gerar, que 

tem em sua raiz etimológica o ger que significa fazer brotar, germinar e fazer crescer. Logo, 

entendemos que a gestão é algo que implica o sujeito na medida em que este precisa estar 

comprometido com as ações de gerir. 

 Segundo Borges (2007, p.117),  

 

Sendo a transmissão do conhecimento (ação da escola) um serviço público, o 
princípio associa-se à democracia. [...] lembrando que gestão é um termo 

latino que vem de gestio, que por sua vez vem de gerere - trazer em si, 

produzir. Fica claro que gestão não é só o ato de administrar um bem fora de 
si (alheio), mas é algo que traz em si, porque nele está contido. E o conteúdo 

deste bem é a própria capacidade de participação, sinal maior da democracia. 

Só que aqui é a gestão de um serviço público, o que (re) duplica o seu caráter 

público (re / pública). 
 

 

 Remetendo ao conceito apresentado por Borges, que aborda a gestão como um 

processo de integração e interação de quem gere com quem está sendo gerido, assim como 

entendendo que essa interação seja um princípio do compartilhamento das decisões, o que nos 

leva a apontá-la como democrática, assinalamos que nos documentos legislativos não existe 

uma conceituação do que seja gestão democrática, nem tão pouco de como essa se 

materialize, embora ela apareça como um princípio da LDB e da Constituição Federal de 

1988. 

Dessa forma, entendemos que existe a necessidade de conceituação da gestão 

democrática e para isso faremos uso de Souza, A. et al. (2005, p. 25), que a define da seguinte 

forma: 

 

A Gestão democrática pode ser entendida como o processo político através 

do qual as pessoas da escola discutem, deliberam e planejam, solucionam 

problemas e os encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto 
das ações voltadas ao desenvolvimento da própria escola. Este processo 

sustentado no diálogo e na alteridade tem como base a participação efetiva 

de todos os segmentos da comunidade escolar, o respeito às normas 

coletivamente construídas para os processos de tomada de decisões e a 
garantia de amplo acesso às informações aos sujeitos da escola. 

 

 Nas afirmações de Cury e Souza, percebemos a indicação de elementos que compõem 

a gestão democrática, como a democracia e a participação. Cury aponta a importância do 

processo de participação na gestão, através do entendimento de que esse seja o ponto 
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culminante da democracia. Da mesma forma, Souza também assinala a participação como um 

mecanismo essencial à gestão democrática, pois compreende que é através dela que os 

sujeitos da escola se envolvem nas tomadas de decisões e constroem coletivamente o 

ambiente escolar. Sendo assim, nos questionamos sobre o que significa democracia, tendo em 

vista que esse termo nas últimas décadas vem sendo utilizado com significados bastante 

diversos. 

 Sobre democracia Galina e Carbello (2008, p. 30) entendem que “democrática” ou 

“democracia” deriva do termo grego demokratia - demo – povo e kratia - governo. Nesse 

sentido, associando o conceito de democracia à ideia de gestão democrática, podemos afirmar 

que a gestão democrática educacional seria a participação do povo em uma administração 

para o povo, ou seja, com o envolvimento da comunidade na sua gestão.  

 Com relação à ideia de participação, que em nosso estudo estará relacionada ao 

envolvimento da comunidade no processo administrativo, Dallari (2004), afirma que o 

homem é um ser político, que precisa estar convivendo com o coletivo, assim como 

percebendo que esse convívio faz parte da conceito de pertencimento, o qual está intimamente 

relacionada à ideia de participação. Assim como Dallari, Bordenave (1994, p. 17.) também 

concebe a participação como algo intrínseco à natureza social do homem, acompanhando-o 

desde a tribo e o clã dos tempos primitivos, até as associações, empresas e partidos políticos 

de hoje. O autor ainda afirma que a necessidade em participar, quando impedida, constitui 

uma mutilação do homem social. Logo, entendemos que o homem só desenvolverá seu 

potencial pleno numa sociedade que admita e promova a participação de todos.  

Discutir gestão democrática da escola sob o ângulo da participação da comunidade 

implica debater também o conceito de cidadania, já que o protagonista do processo 

democrático é o cidadão consciente. Esse conceito a nosso ver, deve ser bem compreendido 

quando estamos tratando de educação. 

 Vieira (2005, p. 25) afirma que para o cidadão exercer esse papel, faz-se necessário 

que o mesmo desenvolva um elemento aglutinador, que constitui-se no sentimento de  

identidade coletiva, o que nos remete ao conceito de participação e o sentimento de 

pertencimento já citado anteriormente. Dessa forma, não podemos ater a compreensão de 

cidadania apenas ao entendimento de que só pode ser considerado cidadão aquele que 

pertence a determinado povo, pois a cidadania abarca mais que o pertencimento a um povo. 

 Com o surgimento da modernidade, a ideia de cidadania é redefinido, deixando de 

limitar-se ao aspecto da territorialidade. A cidadania assume então, um caráter transnacional, 
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globalizado com a compreensão de que o cidadão poderia ser do mundo e defender seus 

interesses sejam individuais ou comuns em qualquer lugar que estivesse. 

 Compreendemos que a escola é constituída como um dos espaços que promove o 

desenvolvimento nos sujeitos de atitudes cidadãs e a consciência de um projeto de sociedade 

coletiva. É nesse contexto que apresentamos nossa pesquisa, que busca compreender a ação 

do Conselho Escolar, órgão colegiado composto por sujeitos da comunidade escolar, na 

construção da Gestão democrática educacional no município de Jaboatão dos Guararapes.  

 Estudar a gestão democrática tem representado um grande desafio no sentido de que 

podemos encontrar uma gama de reflexões acerca do processo de democratização da escola 

pública e dos mecanismos de gerenciamentos e controle social das políticas públicas nessa 

área. Em estudos analisados encontramos abordagens sobre a gestão democrática nas 

pesquisas de Aguiar (2000, 2006), Cury (2000, 2005), Ferreira (2006), Gadotti (2002), Gohn 

(2001), Libâneo (2002), Lima (2002), Lück (2010), Marques (2007), Nogueira (2005), Paro 

(1996, 1999, 2000, 2002), Prais (1992), Romão (2004), Salerno (2007), Schlesener (2007). 

Nestes estudos evidenciamos a categorização de aspectos e dimensões que sustentam os 

princípios norteadores da gestão democrática, como por exemplo, a forma colegiada de 

administração, a transparência que precisa existir nesse tipo de administração, a eleição de 

diretores, a cultura democrática, a gestão educacional como paradigma e que contribuições 

esse tipo de gestão pode trazer à dinâmica da escola, entre outras reflexões relevantes para o 

entendimento da gestão democrática educacional como política pública. 

 Quanto aos estudos que abordavam especificamente o Conselho Escolar, encontramos 

pesquisas de Conceição (2007), Danon (2005), Melo (2005), Pereira (2009) e Werle (2003), 

que tratam da participação da comunidade no cotidiano escolar, através das ações do órgão 

colegiado; Taborda (2009) e Assis (2007) apresentam estudos sobre os Conselhos Escolares 

como unidade executora e por fim, em nosso programa encontramos as pesquisas de Andrade 

(2007), Matos (2006) e Aguiar (2009), que abordam o CE como um órgão articulador entre 

sociedade e escola, visando à materialização da gestão democrática e a participação de 

diversos sujeitos.  

 Mediante os diversos estudos encontrados, sejam em outros programas de pós - 

graduação como no nosso, entendemos que a gestão educacional constitui uma área 

importantíssima para pesquisa, uma vez que, por meio dela, se observa a escola e se interfere 

sobre as questões educacionais de forma global. Podemos perceber ainda uma visão conjunta 

na forma como os próprios estudos anteriormente citados apresentam o colegiado como um 

espaço democrático de ações interligadas e coletivas. 



15 

 

A partir disto, percebemos e afirmamos a necessidade de investigar como vem sendo 

construída a gestão democrática em Jaboatão dos Guararapes – PE, levando-se em conta as 

mudanças que estão ocorrendo nesse município, além do fato de que, por mais estudos que 

estejam sendo veiculados sobre o tema proposto, ainda há muito a se refletir sobre a gestão 

democrática.  

 A ideia desta pesquisa surgiu em nosso próprio contexto profissional, no exercício do 

trabalho nas escolas públicas da rede de ensino municipal de Jaboatão. Em 2007, quando 

eleita pela comunidade para estar frente à gestão de uma unidade de ensino, vivenciamos uma 

experiência que nos inquietou bastante, à medida que observava uma disparidade entre as 

práticas de gestão da “equipe gestora” e todo o conteúdo, significados e conceitos existentes 

sobre a gestão democrática. Era como se nos diversos tipos de discursos
1
, tivéssemos 

elementos que na prática não eram encontrados.  

 Outro elemento importante, e que também instigou questionamentos, era a relação 

entre escolas e secretaria de educação, tendo em vista que a questão hierárquica era 

fortemente elencada como princípio essencial ao funcionamento das políticas elaboradas e 

implementadas pela secretaria de educação. Há nessa hierarquização um elemento que nos 

indica o quanto ainda parece ser necessário estabelecer o controle e a ideia de subordinação. 

Logo, em nossa visão não poderíamos afirmar que existia participação da forma como a 

hierarquia era tão essencial à gestão e da forma como o processo era conduzido, pois em 

nossa concepção a comunidade era apenas convidada a opinar para que se sentisse 

“participante” de algo, mas nada do que sugeria ou executava era considerado
2
.   

 Esse aspecto representava mais um elemento dentre os tantos que causava incomodo 

com relação à participação da comunidade, pois sempre que esta se mobilizava para a 

realização de um projeto ou de uma atividade, havia impasses para sua realização tendo em 

vista que parecia não ter respaldo por não ter sido elaborado por especialistas da secretaria de 

educação ou pelos professores da escola, como se as propostas fossem validadas apenas pelo 

título que o sujeito, que as recomendam, possui. 

 Após a experiência frente à gestão da escola, já desvinculada do cargo administrativo, 

a vivência voltava-se agora para o trabalho com o Conselho Escolar. Com a função de 

Secretaria do colegiado, mas não eleita pela comunidade escolar, surgiam ainda mais 

questionamentos quanto à composição desse órgão que deveria ser organizado através de 

                                                
1 Entendendo discurso aqui como leis, materiais, projetos e falas. 
2
 Entretanto, não podemos deixar de considerar que, esse espaço inicial da materialização de participação, possa 

ocasionar indícios para um processo mais efetivo.  
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eleição com a comunidade escolar em assembleia
3
. Nessa situação surge mais um elemento a 

ser apresentado em nosso estudo, a apatia da comunidade escolar em compor o quadro de 

conselheiros. 

 Neves (2007, p. 398) afirma, que a sociedade brasileira vem ao longo dos anos 

demonstrando “certa” apatia com relação à democracia representativa, o que acontece, 

normalmente, através do desencantamento pós - eleições, ou seja, é como se essa apatia com 

as formas de participação, fosse decorrente das experiências frustradas que muitos têm em 

eleger representantes que no futuro, não irão alterar o quadro de uma sociedade visivelmente 

iludida. Nesse caso, entendemos que a Escola tenha as “mesmas” configurações da sociedade 

e nesse sentido compreendemos que essa apatia social quanto à participação e a democracia 

representativa vêm ocorrendo no ambiente escolar na medida em que as pessoas não se 

interessam em participar dos Conselhos Escolares e consequentemente, corroboram para que 

as decisões sobre o funcionamento da escola continue em torno de apenas um personagem: a 

pessoa do diretor. 

 Por fim, dessas reflexões emergem os questionamentos quanto a esse desinteresse em 

tomar parte da construção da escola, à medida que percebemos que, mesmo diante do 

movimento em prol da gestão democrática, das publicações e ações existentes, dos estudos e 

capacitações voltados para esse elemento da educação, a prática continuava "engessada", 

"tradicional" e "autocrática". Dessa forma, nos indagávamos sobre de que maneira as 

ações do Conselho Escolar contribuem para a construção da gestão democrática num 

contexto educacional que ainda permanece maciçamente tomado por intenções 

tradicionais e centralizadoras? 

 Procurando respostas a esse questionamento, empreendemos uma leitura crítica do 

contexto educacional focalizada no Conselho Escolar, nas suas ações enquanto órgão da 

gestão democrática, sua relação com as demais instituições – Secretaria de Educação e 

comunidade escolar –, questões relativas ao poder, controle, competência, formação e 

recursos (financeiros), com vistas a elaborar as explicações sobre como se constitui a gestão 

democrática pelas ações dos Conselhos Escolares. Assim, estabelecemos como objetivo geral 

desse estudo, identificar as formas de construção da gestão democrática, nas unidades 

escolares de Jaboatão, através da atuação do órgão colegiado.  

                                                
3 No regimento dos Conselhos do Município de Jaboatão, fala-se em eleição do colegiado por aclamação. 

Entretanto, quando refletimos sobre o significado dessa palavra, compreendemos que ainda sim, haveria a 

necessidade de consulta a uma plenária. Sendo assim, compreendemos que a aclamação dar-se-ia através da 

reunião com a comunidade, mas sem todo o aparato de comissões necessário no processo eleitoral. 
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 Considerando fundamentais os estudos no campo da gestão, sentimos a necessidade de 

entender o que é provocado na escola sobre o entendimento da gestão democrática, através 

das ações dos Conselhos Escolares. Sobre isso Abranches (2006, pg. 45) assinala que existe a 

necessidade de estar refletindo sobre o movimento de democratização da gestão no sentido de 

que é preciso continuar buscando alternativas para se combater os resquícios da gestão 

autoritária e centralizadora. 

 Acreditamos que o conselho desempenha um papel na gestão da escola, de forma que 

a ação do colegiado representa um momento em que os pais, alunos, professores funcionários 

e a direção, compartilham as discussões em torno da vida da escola. Tendo em vista que 

existem diversas leis sobre a participação social na gestão educacional e levando-se em conta 

que essas materializam lutas e anseios da população, entendemos que o colegiado sintetiza a 

importância da participação de outros atores que não sejam o professor, o diretor e os 

funcionários. 

Nesse sentido, esse estudo possui relevância social na medida em que pode contribuir 

com a reflexão da sociedade sobre seu papel nos processos de participação e como isso vem 

ocorrendo, dando subsídios a uma nova política educacional ou ao redimensionamento das 

existentes. Assim sendo, corroboramos com o olhar de GOHN (2001, p. 13-14) quando a 

autora coloca que entender os processos de participação da sociedade civil, assim como a 

presença da sociedade nesses mecanismos, leva-nos a percepção de que tudo isso ocasiona 

outro processo que podemos denominar de democratização da sociedade brasileira. 

 Da percepção por nós apreendida, ainda que empiricamente, durante nossa vivência na 

escola, entendemos que o conselho partilha das decisões e dos elementos que dizem respeito 

ao funcionamento propriamente dito da escola, à medida que interfere de alguma forma nesse 

cotidiano, do espaço e das atividades consolidadas que culminam no dia a dia da escola. 

 Nesse sentido, elencamos como objetivos específicos: 1) Analisar os processos 

instituídos pelo Conselho Escolar para a implantação da gestão democrática; 2) 

Identificar as concepções da direção e dos Conselheiros acerca dos conceitos de 

participação e gestão democrática; 3) Perceber como os diversos sujeitos da comunidade 

escolar identificam as ações do conselho escolar como implicações participativas na 

gestão da escola. 

 Com a finalidade de alcançar tais objetivos, o percurso metodológico utilizado para 

averiguar a problemática deste trabalho se valeu de uma abordagem qualitativa por 



18 

 

considerar ser um referencial teórico que “envolve a obtenção de dados descritivos, através 

do contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatizando os processos mais 

que os produtos e se preocupando em retratar as perspectivas dos participantes” (Ludke e 

Andre, 1986, pg. 11 apud Araújo). 

 Pautamo-nos ainda na Análise do Discurso, fazendo uso dos estudos de Fairclough 

(2008) e Orlandi (2009) entre outros, entendendo que as questões suscitadas no âmbito de 

nosso estudo tomam o uso do discurso como o elemento principal, pois através das questões 

tratadas nas reuniões, nas discussões e debates é que se materializam as ações do órgão 

colegiado e suas decisões. Dessa forma, entendemos o discurso como prática social.  

 Escolhemos como técnica de coleta de dados o grupo focal por entendermos que esse 

procedimento, propicia a exposição vasta de ideias e pontos de vista, originando o 

surgimento de respostas mais completas, o que nos possibilita constatar a lógica ou as 

representações que conduzem as respostas, que, com outros meios, poderiam ser difíceis de 

captar. Os dados fundamentais, utilizados na análise dessa interação, são as transcrições das 

discussões dos grupos, filmadas e gravadas em áudio. A flexibilidade do instrumento 

possibilita um desdobramento de questões permitindo ao pesquisador aventurar-se no 

desvelamento do discurso que, por mais contextualizado que fosse, guarda a dimensão da 

subjetividade, propiciada pelo próprio envolvimento do grupo. 

 Partindo da questão central do nosso trabalho, que consiste em compreender como a 

gestão democrática se consolida através das ações do Conselho Escolar, nossa hipótese 

inicial era de que elementos como a acentuada hierarquia, a apatia e a ainda existente 

centralização das decisões na pessoa do diretor, fragilizavam o processo de democratização 

da gestão.  

 Nesse sentido, o uso do grupo focal auxiliaria numa reflexão sobre nossas próprias 

concepções e hipóteses, além de nos fornecer um momento de auto avaliação dessas 

proposições, levando a uma mudança de entendimento quanto ao tema pesquisado. É 

importante considerar a possibilidade de que tais propostas de mudança emergissem 

mediante a interação do próprio grupo, sustentadas pelo contexto de suas vivências, vindo a 

constituir-se como um espaço também de formação para nós enquanto pesquisador.   
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 Procedemos também à análise
4
 de alguns documentos que tratam das diretrizes do 

Governo Municipal do Jaboatão dos Guararapes e em particular das políticas educacionais 

na atual gestão que corresponde ao período de 2009 até o ano de 2012, dentre as quais 

destacamos: relatórios das Conferências Municipais de Educação (2009); Regimento do 

Conselho de Integração Sócio – Educativo (2009); Documentos referentes à elaboração do 

Projeto Político, Administrativo e Pedagógico (2009); Documento do Processo Eleitoral para 

Dirigentes Escolares do Município do Jaboatão dos Guararapes (2009); Carta compromisso 

Estes documentos foram de grande relevância em nosso estudo, pois a partir deles foi 

possível perceber as diretrizes e os novos rumos que a política educacional de Jaboatão 

vinha tomando. 

 Com relação à escolha das escolas, o critério teve como referência uma prévia consulta 

junto aos registros e técnicos da gerência de Gestão Democrática da Secretaria de Educação. 

Optamos por escolher escolas que apresentassem um conselho atuante, mecanismos de 

participação, considerados assíduos pelos técnicos nas formações e que demonstrassem 

interesse em participar da pesquisa. Assim, chegamos a um número de 8 escolas abrangendo 

todas as regionais de Jaboatão. Compreendemos que com a criação das regionais há uma 

quebra na centralização dos processos, entendendo que em cada uma das regionais foi 

instaurado um pólo de atendimento da prefeitura de forma que esses podem estar recebendo 

sugestões ou reclamações da população e até mesmo monitorando os serviços oferecidos 

pela prefeitura naquela região. 

 Dessa forma, de posse do número de 8 escolas entendemos que para a realização do 

Grupo Focal seria necessário um quantitativo mínimo de 8 pessoas por grupo, considerando 

a necessidade de realizar dois
5
 Grupos Focais com o intuito de estar reunindo informações 

necessárias à compreensão do problema a ser estudado. Os grupos focais seriam compostos, 

cada qual, de sujeitos com características semelhantes, que pudessem incorporar a pesquisa, 

elementos importantes sobre a gestão democrática e os Conselhos Escolares. 

 A problematização quanto à importância das ações do colegiado para a materialização 

da gestão democrática nos apontou ainda a necessidade de contato com a Secretaria de 

Educação, compreendendo-a como instância normativa de onde partem as diretrizes para a 

                                                
4 Para análise dos documentos também foi utilizada a análise do discurso entendendo que está se aplica melhor a 

compreensão das concepções que política educacional do município assume na prática, através do elemento 

específico da gestão democrática educacional. 
5 No capítulo referente à metodologia, estaremos dispondo mais detalhadamente sobre o por que da escolha pelo 

Grupo Focal, as realizações , quantidades e caracterização dos sujeitos e campo.  
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organização e o funcionamento da educação no município. Esse contato teve como 

finalidade compreender melhor como vem se dando a relação entre a gestão municipal e a 

escola.  

 A dissertação está organizada da seguinte forma:  

 No primeiro capítulo ampliamos o debate sobre a participação política, abordando o 

histórico dos processos participativos na sociedade brasileira, seus conceitos, entraves e 

conquistas, onde utilizamos estudos que abordam a questão histórica da participação popular 

e de como esse processo instaura-se chegando até as políticas educacionais.  

 O segundo capítulo, também vem realizar ampliações em nossas reflexões, desta vez 

acerca da gestão democrática e da sua contextualização no marco das políticas públicas em 

âmbito geral, como também na esfera municipal. Nesse espaço apresentamos a gestão 

democrática e seus mecanismos do município escolhido para nosso estudo. 

 No capítulo três, dedicamos um espaço ao nosso objeto de estudo: o conselho escolar, 

trazendo as perspectivas em torno do órgão colegiado e de como esse vem se constituindo 

mediante as leis, a sua relação com os processos de participação e as suas ações para 

materialização da gestão democrática. 

 O quarto capítulo, apresenta a base teórico-metodológica da pesquisa, demonstrando 

de forma mais específica os procedimentos de coleta e análise dos dados, apresentando 

também uma contextualização e caracterizações do campo empírico do estudo. 

 O capítulo cinco vem abordar as análises obtidas através da nossa aproximação com as 

escolas e os Conselhos, considerando todo o aparato teórico – metodológico utilizado no 

estudo e que culmina em uma apresentação dos resultados apontando as inúmeras 

expressões da realidade, mostrando os movimentos, as significações, as instituições das 

políticas e o contexto existente entre as práticas de gestão e os discursos.  

 Encerramos nosso estudo, com uma seção dedicada as considerações finais, onde 

recuperamos de forma objetiva os resultados da pesquisa frente ao problema estudado, bem 

como anunciamos algumas perspectivas para o tema em estudo como forma de contribuir 

para a consolidação das praticas de gestão democrática em todos os níveis e instâncias no 

âmbito do Sistema Municipal de Ensino.   
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CAPÍTULO I 

A participação social enquanto mecanismo de emancipação política. 

 

Com a implantação de projetos neoliberais, muitas transformações ocorreram na 

sociedade. Entretanto os impactos decorrentes dessas alterações apontam para um 

ressurgimento das lutas que já existiam na sociedade brasileira em prol de uma sociedade 

democrática, intensificando as contraposições que já existiam. 

Mediante a abrangência de conceitos e estudos sobre a participação, reconhecemos 

que dissertar sobre esse tema se constitui em uma questão bastante ampla, à medida que 

entendemos que a participação relaciona-se com a capacidade de diálogo e alteridade, ou seja, 

grande parte das características da sociabilidade humana pode ser compreendida em termos de 

participação. Nesse sentido é importante evidenciar que as práticas participativas são bastante 

complexas, o que nos é apontado em todo o processo histórico, ao passo que encontramos 

elementos que nos levam a compreender que fazer uma prática participativa ser bem sucedida 

não depende apenas das intenções e esforços das pessoas envolvidas, mas também da sua 

inserção em uma dimensão organizacional específica, assim como da capacidade dos 

membros de conseguir construir um diálogo efetivo e verdadeiro. 

Conceitos como, participação, democracia, controle social, parceria, entre outros, não 

podem ser considerados como conceitos com igual significado, pois para cada qual dos 

diversos atores que os materializam, existe uma construção histórica diferente. A 

generalização e a disputa de significados nos remetem, inicialmente, a necessidade de refazer 

alguns percursos que construíram conceitos e práticas de participação social no Brasil.  

 Assim, entendemos a necessidade de apresentar um apanhado histórico do processo 

de constituição da participação na sociedade brasileira. Para tanto estaremos neste capítulo, 

apresentando as conceituações e o desenvolvimento de ações que orientaram o processo de 

“instituição” de participação política na sociedade brasileira. 

 

1.1 – A participação política: panorama histórico e seus conceitos. 

Bordenave (1994, pg. 16), afirma que a participação é o meio natural para o homem 

manifestar sua disposição inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo, dominar a 

natureza e o mundo. Além disso, a prática da participação abarca a satisfação de outras 

necessidades relevantes, tais como a interação com outras pessoas, a oportunidade de se 
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expressar, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, o prazer de criar e recriar coisas e a 

valorização de si mesmo pelos outros.  

Através dessa afirmação, entendemos que a conceituação de participação, confunde-se 

com a própria história da sociedade e do homem, percebendo que ao passo que o sujeito 

envolve-se nas demandas de um grupo, ele materializa através da sua ligação ao grupo o 

processo de desenvolvimento do desenho da sociedade. Nesse panorama, podemos dizer que 

existem dois mecanismos de participação básicos, compreendidos por uma participação de 

base afetiva e uma participação de base instrumental. A participação de base afetiva pode 

ocorrer quando o sujeito sente o prazer em unir-se a um grupo sem que perceba que essa sua 

ligação pressuponha a existência da base instrumentalista, que ocorre à medida que o sujeito 

percebe a eficácia de uma ação em conjunto e em comparação a uma ação individual (GOHN, 

2003).  

Compreender a questão da participação leva-nos à necessidade de uma definição sobre 

a mesma. Entretanto, estipular uma definição para a participação nos remete a diversos 

momentos históricos o que nos leva a ter distintas conceituações voltadas à palavra e ao 

mecanismo participação. Segundo Bordenave (1994, pg. 22) a palavra participação surgiu do 

vocábulo “parte”. Logo, entendemos que participação se constitui no ato de fazer parte, tomar 

parte ou ter parte. Esse sentimento de pertencimento o qual a afirmação de Bordenave nos 

remete é um dos elementos mais relevantes do processo participativo, pois se o sujeito faz 

parte, mas não toma parte de fato, esse mecanismo pode ser considerado como pseudo – 

participação. 

Pateman (1992), também aborda em seus estudos a importância da participação e 

enfatiza sua relevância apontando que na teoria da democracia participativa a experiência da 

participação, de algum modo torna o sujeito psicologicamente melhor nivelado para participar 

ainda mais no futuro.  

Ora, através dessa afirmação podemos inferir que existem vários tipos de participação, 

que esses são influenciados, assim como ocorre com outros conceitos, por elementos 

históricos e concepções teóricas que levantam certo grau de ambiguidade, levando-se em 

conta a variedade de significados e compreensões.  

Dallari (2004, pg.26) afirma que existe uma luta constante, desde os primórdios da 

própria humanidade, em prol de uma participação que alcançasse o maior número de pessoas 

possíveis.  No entanto, em tempos mais remotos apenas os reis, nobres, os bispos da igreja 

católica, e em alguns lugares, os grandes proprietários, banqueiros e comerciantes mais ricos 

tinham o direito de participar das decisões políticas. Ainda na idade média, séculos dezessete 
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e dezoito, com a ascensão da burguesia, ocorre a conquista do direito à participação para 

todos os que tinham alguma propriedade ou um bom rendimento, enfraquecendo assim, a 

diferença entre plebeus e nobres.  

Mais tarde, após a Revolução industrial, a participação emerge através de lutas pelas 

quais foram aumentando consideravelmente o número de pessoas que reconhecidamente 

poderiam participar. Não era, ainda, a tão esperada forma de participação, mas dava-se mais 

um passo em prol da aquisição do reconhecimento desse direito para todos. Após esse 

período, no século dezenove, as constituições passam a ser modificadas, assegurando a 

igualdade aos direitos e consagrando o sistema cognominado de “sufrágio universal”, ou 

seja, o direito ao voto, apesar de que esse sistema já é iniciado no século dezessete quando os 

burgueses conseguem assegurar o direito de participação através da eleição de representantes. 

Logo, é importante colocar que, embora existissem lutas e que após as mesmas começassem a 

surgir modificações nas Constituições com finalidade de se ampliar a participação como 

direito, ainda não era possível ter esse direito estendido a todos os cidadãos ou que todos 

poderiam exercê-lo com a mesma liberdade.  

Entre o final do século dezessete e o final do século vinte, a participação veio se 

ampliando apesar do longo período de conflitos em prol dessa conquista. Sobre isso, Dallari 

(2004, pg. 33) compreende que:  

  

É preciso reconhecer que houve um considerável avanço, pois hoje são 
muito raras as Constituições que não afirmam a igualdade de direitos. Isso 

demonstra que já não existem condições para sustentar que a desigualdade é 

justa e que só a elite privilegiada é que deve ter o direito de tomar decisões 

de interesse da sociedade. 

 

 

 Compreender esse avanço e percebê-lo enquanto caminho para continuidade do 

processo de luta com finalidade de estabelecer o direito de participação de forma igualitária a 

todos é relevante e necessário. Se não há essa compreensão, corre-se o risco de apenas 

conceber a participação através da delegação de poderes aos representantes e permitindo que 

o poder de decisão continue a se concentrar nas mãos de poucos. 

 Por ser a participação um elemento intrínseco à natureza social do homem, o fato de 

não participar ou de ter seu momento de participação tolhido denota a ideia de mutilação do 

homem social afastando a ideia de funcionalidade que o sujeito desempenha nos processos 

participativos. O indivíduo é um ator indispensável para a materialização da participação ao 
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passo de que é através das interações, que o sujeito incorpora elementos de um grupo mais 

amplo de forma que passa a ser reconhecido e aceito como parte ou membro dele.  

Motta (1994, p. 200), afirma que a participação pode ser compreendida como “todas as 

formas e meios pelos quais os membros de uma organização, como indivíduo ou coletividade, 

podem influenciar os destinos dessa organização”, enquanto que Luck (2010, pg.21) 

complementando a ideia trazida anteriormente percebe que a participação pode ser 

caracterizada:  

 

[...] pela força da atuação consciente pela qual os membros de uma unidade 

social reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na 

determinação da dinâmica dessa unidade, de sua cultura e de seus resultados, 
poder esse resultante de sua competência e vontade de compreender, decidir 

e agir sobre questões que lhes são afetas, dando-lhe unidade, vigor e 

direcionamento firme.  

 

 

Dessa forma, podemos inferir que os processos participativos propiciam ao homem se 

desenvolver potencialmente à medida que essa interação fomenta o desenvolvimento deste 

enquanto entendedor das demandas e buscador de solução para conflitos e necessidades. 

Porém, é importante dispor aqui que, além da necessidade da existência das proposições 

legais e de que estas “promovam” a materialização da participação, se faz imprescindível a 

dimensão da consciência. Dado esse passo abre-se o caminho para uma participação plena, 

levando-se em conta que para um sujeito conscientizado é mais difícil de ficar passivo e 

indiferente.  

A participação, como já colocada anteriormente, engloba diversos elementos na 

constituição de seu conceito. Dessa forma, precisamos estar entendendo para além do 

processo histórico, as influências teóricas que vão se unindo aos conceitos sobre participação 

e originando várias concepções. Buscando compreender os diferentes sentidos da participação 

e os conceitos teóricos em que se insere realizamos um estudo sobre a mesma.  

Iniciaremos com a perspectiva liberal que se subdivide em comunitária, corporativa, 

autoritária (direita ou esquerda), revolucionária e democrática radical (GOHN, 2003).   

Os princípios básicos do liberalismo voltam-se para uma sociedade cuja constituição 

assegure a liberdade individual no qual a participação é concebida como um mecanismo de 

fortalecimento da sociedade e não como um instrumento para interferir no papel do Estado, 

mas sim como mecanismo fiscalizador evitando ingerências, como a tirania e a interferência 

na vida dos indivíduos. Segundo GOHN (2001) os tipos de participação do paradigma liberal 

se apresentam da seguinte forma: 
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Na tipificação de GOHN, a participação democrática radical tem como uma de suas 

marcas principais o pluralismo. Desse modo, entendendo a participação como um instante de 

convivência com o coletivo, podemos afirmar que o pluralismo aponta para um modelo de 

participação onde os sujeitos não convivem com a exclusão nem tão pouco com a falta de 

acesso às informações que lhes digam respeito. O caráter plural da participação levanta um 

aspecto importante trazido por Mouffe (2003) que é o pluralismo agonístico. 

Para entendermos o pluralismo agonístico, precisamos compreender que existe uma 

diferença entre político e política, que é definida pela autora da seguinte forma:  

 

Por “político” refiro-me à dimensão do antagonismo que é inerente a todas 

as sociedades humanas, antagonismo que pode assumir formas muito 
diferentes e emergir em relações sociais diversas. “Política”, por outro lado, 

refere-se ao conjunto de práticas, discursos e instituições que procuram 

estabelecer certa ordem e organizar a coexistência humana em condições que 
são sempre potencialmente conflituosas, porque afetadas pela dimensão do 

“político”. 

 

 

Ao analisar o pensamento de Mouffe, a dimensão política tem como papel “domar a 

hostilidade” estabelecendo a ordem, organizando a coexistência humana nas situações de 

Paradigma 

Liberal 

Comunitária 

Corporativa 

Autoritária 

Revolucionária/ 

Democrática radical 

Trabalho coletivo visando à articulação 

de forma institucionalizada 

Bem comum voltado para um 

sentimento de identidade coletiva 

através de um interesse do grupo 

Voltada para integração e controle 

social da sociedade e da política 

Tem como princípio regulador a soberania 

popular onde através do sistema 

representativo a sociedade civil dispõe de um 

mecanismo afirmador de suas ações. 
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conflito que são atravessadas pelo político. Já a dimensão do político volta-se para os 

elementos de antagonismos que podem se manifestar de formas múltiplas originadas a partir 

de qualquer tipo de relações sociais. Esses elementos estariam dispostos na ideia do 

agonístico, onde entendemos que em toda constituição de identidade existe a afirmação da 

diferença.  Assim, podemos afirmar que o pluralismo agonístico reconhece o adversário não 

como um inimigo a ser aniquilado, mas como um rival cuja existência é legítima e 

reconhecida.  

Para Mouffe (2003, 21), 

 

A política, de fato, tem a ver com a ação pública e a formulação de 
identidades coletivas. Seu objetivo é a criação de um „nós‟ em um contexto 

de diversidade e conflito. Mas para construir um „nós‟, é preciso distingui-

los de um „eles‟. Por isso, a questão crucial de uma política democrática não 
é como chegar a um consenso sem exclusões ou como criar um „nós‟ que 

não tivesse um „eles‟ como correlato, mas como estabelecer essa distinção 

entre nós/eles de uma maneira compatível com a democracia pluralista. Esta 
última supõe que o opositor já não seja considerado como um inimigo a 

quem há de destruir, mas como um adversário cuja posição seja reconhecida 

como legítima, trata-se na prática de transformar o antagonismo em 

agonismo.  

 

 

A discussão sobre o pluralismo se correlaciona ao processo de participação à medida 

que encontramos a ideia da democracia enquanto mecanismo plural. Nesse sentido, ela se 

contrapõe a um mecanismo democrático onde se busca o consenso, pois se entende que esses 

são sempre contingentes e provisórios, levando-se em conta que o conflito seria constitutivo 

de sociedades democráticas.  

Devemos aceitar que cada consenso existe como resultado temporário de 

uma hegemonia provisória, como estabilização do poder e que ele acarreta 

alguma forma de exclusão.  Ideias de que o poder poderia ser dissolvido por 

meio de um debate racional e de que a legitimidade poderia ser baseada na 

racionalidade pura são ilusões que podem colocar em risco as instituições 

democráticas. (MOUFFE, 2003, p. 112-117, apud BURGOS, 2007, p. 132).  

 

 Acreditamos ainda que, pelo caráter plural da participação os sujeitos enquanto  se 

articulam nos mecanismos de participação, materializam a democracia e a cidadania. Isso por 

entender que o ato de participar é concebido como “criar uma cultura de dividir as 

responsabilidades na construção coletiva de um processo de dividir responsabilidades com a 

comunidade” de forma que essa é vista como parceira co-responsável permanente e não 
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apenas como um ator coadjuvante (GOHN, 2001, pg.19). Entendemos que esse tipo de 

participação que favorece o envolvimento apropriado origina outros aspectos que constroem 

verdadeira transformação da sociedade.  

 As colocações aqui apresentadas nos levam a refletir sobre a relevância da 

participação, pois percebemos que os processos participativos são indispensáveis no contexto 

da sociedade atual. Em nosso entendimento, as parcerias entre Estado e sociedade atendem a 

impulsos voltados as questões, necessidades e processos decisórios que permeiam as políticas 

sociais, inspirando-se em um processo de reorganização do modelo de Estado no campo 

social, em busca de maior igualdade, equidade ou eficiência.  Entretanto, estas questões, longe 

de convergirem em torno de princípios comuns, tendem a se contrariar em diversos aspectos, 

concretizando importantes tensões tanto internas - que se desenvolvem no interior de cada um 

destes espaços de participação – quanto externas – tensões que se estabelecem entre os dois 

espaços, conselhos e parcerias. 

As questões relacionadas à democratização implicam na reafirmação da ideia da 

democracia participativa, de representação social junto às instâncias do Poder Executivo, 

como também a ampliação desses espaços decisórios. Dessa maneira, entendemos que a 

necessidade de representação da pluralidade de atores junto a uma determinada política 

pública, reduzindo o hiato entre aqueles que operam nos diversos níveis de decisão e seus 

beneficiários, passou a ser amplamente reconhecida.  

Assim, nos propomos a continuar o estudo do conceito de participação em um tópico 

especificamente voltado para a participação social no contexto da sociedade brasileira. 

 

1.2 - A participação social na sociedade brasileira. 

Compreendendo a questão conceitual da participação como um processo que se 

relacionou intimamente com a própria questão histórica do homem e da sua formação 

enquanto sujeito social, encontramos na sociedade brasileira aspectos que corroboram com 

essa relação apresentada no tópico anterior. Se levarmos em conta que a sociedade brasileira, 

tem originado um olhar diferenciado sobre a participação nas últimas décadas, entenderemos 

como a discussão sobre os processos participativos tem se colocado nas reflexões políticas.  

Contudo, faz-se necessário aqui o entendimento de que a materialização dos 

mecanismos participativos passa por diversos momentos e oscilações, ou seja, em alguns 

contextos históricos é possível perceber que houve tendências de continuidades e 
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descontinuidade as quais se estabeleciam de acordo com as forças políticas vigentes 

(governos que findavam e outros que se iniciavam). No que diz respeito a esse panorama, a 

busca pela construção e efetivação de um Estado Democrático nos faz apontar alguns eventos 

que podem nos auxiliar a perceber de que forma a participação foi se moldando na sociedade 

brasileira.  

 A legitimação de processos participativos representa um avanço significativo para as 

sociedades. No Brasil, muitos historiadores são unânimes em apontar o ano de 1930, com 

seus acontecimentos políticos, como uma nova etapa na história do país. Gohn (2001), afirma 

que esse período representou a vitória do projeto liberal industrializante em oposição às elites 

rurais conservadoras, acarretando mudanças no cenário político que traz ao urbano uma maior 

atenção na medida em que políticas passam a ser construídas, visando criar condições de um 

novo entorno com legislações, organização do Estado, uma ascensão dos atores populares que 

deixam de ser vistos como infratores  para ser cidadãos com alguns direitos trabalhistas.  

 Em 1934 a Constituição trazia um tom nacionalista, reconhecendo sindicatos e 

associações trabalhistas. No que tange à educação, essas mudanças ocasionaram os debates 

entre os grupos da corrente do liberalismo que eram responsáveis pelo movimento “Pioneiros 

da Educação” e os do tradicionalismo católico. Nesse panorama é possível perceber que essas 

transformações trouxeram mudanças para os sujeitos sociais de forma que mesmo estando 

dispostas na lei, mas nem sempre se materializando em ações, mostraram a capacidade de 

articulação entre Estado e Sociedade, assim como denotavam as conquistas de uma sociedade 

mais democrática. Contudo, o panorama dessa época também foi se modificando e 

estabelecendo processos de cunho ditatorial que consistiam em reprimir todos os elementos 

populares que vinham emergindo em meio às bases da sociedade. Isso pode ser claramente 

demonstrado na carta Constitucional de 1937 que apresentava um “caráter fascista” e que 

culminou em uma descaracterização de várias conquistas da carta de 1934.  

No ano de 1945, com o fim do Estado Novo, dá-se início a uma fase denominada de 

populista. Esse momento representou um período fértil de participação social originado após 

um processo de redemocratização ocorrido neste ano e que acirrou as disputas político-

partidárias. É nesse período que, ainda de acordo com a autora, o povo brasileiro rompe o 

cenário pela primeira vez com algum poder de pressão, exigindo novas políticas de controle 

social contrárias às velhas posturas coronelistas que já não eram aceitas nos centros urbanos. 

Continuando o processo de desenvolvimento dos movimentos populares, em 1946 

ocorre o movimento pró-constituinte que com uma grande participação da população levou à 
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elaboração da nova Constituição. Essa ficou conhecida como uma das mais liberais e 

conseguiu reestabelecer direitos que haviam sido suspensos durante o período autoritário. No 

ano seguinte, inicia-se uma luta em torno de um Projeto de Lei que criasse uma legislação 

geral para o país no campo educacional, o qual levou 14 anos para ser aprovado com 

concessões de diversas correntes. Era a primeira vez que se estabelecia uma lei geral e 

abrangente para todo o sistema de ensino.  

Em anos como 1961 e 1964, era possível perceber a intensa participação da sociedade 

nos campos de lutas por melhores salários, condições de trabalho, melhor educação e 

qualidade de vida. Essa participação não quer dizer necessariamente que esses mecanismos 

por si só promoveram as mudanças. O próprio panorama histórico nos remete à compreensão 

das lutas que são travadas constantemente para obtenção de alguma conquista. Entre 1964 e 

meados da década de 1980, a vivência de processos participativos era proibida tendo em vista 

que nesse período a sociedade brasileira era silenciada e fragilizada por um Estado organizado 

por atos institucionalizados que feriam profundamente o direito dos cidadãos e como se não 

bastasse esse panorama opressor, os militares usavam de estratégias específicas, com a 

finalidade de estrangular as reivindicações que surgiam no cotidiano da sociedade brasileira 

onde os sujeitos ocupavam as ruas exigindo o fim das arbitrariedades. Essas reivindicações 

foram aos poucos originando a quebra do regime militar e trazendo a perspectiva de 

redemocratização. 

 Nessa trajetória de fechamentos e aberturas, onde se instigava a criação de 

organizações em que a sociedade civil pudesse expor suas expectativas com relação a um 

governo justo, sem autocracia e capaz de incluir os diversos sujeitos nos processos decisórios, 

há uma renovação do conceito de participação e das diversas significações que esse possa ter.  

Através do contexto apresentado é possível perceber que o Brasil não esteve apenas diante de 

um Estado autocrático, com mecanismos de contenção da sociedade para que o processo de 

redemocratização ocorresse de forma gradual e lenta, mas de verdadeiros golpes que feriam 

todo o projeto formulado pelas lutas sociais.  

No Brasil, a década de 1980 foi marcada por conquistas para a democracia, no sentido 

de favorecer a presença da população nas decisões da cidade. Acontecimentos como o retorno 

das eleições diretas em 1985, a luta pela Reforma Urbana e, logo após, a Constituição de 

1988, fizeram com que a participação e a cidadania emergissem com caráter relevante nas 

discussões sociais. Nunes, (2006, pág. 14), afirma que “num país onde o poder de decisão foi 

historicamente monopolizado pelos representantes de uma elite econômica muito restrita, a 

participação da população significa uma democratização desse poder”.  
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Sem dúvida, a Constituição Federal é o marco legal da redemocratização e representa 

um avanço significativo para mudanças na elaboração de políticas públicas. Inicia-se aí uma 

nova forma de compreender as demandas urbanas dentro de uma conjuntura sócio-política e 

econômica que tem como foco principal a questão social. De acordo com Benevides (in 

SOARES; GONDIM, 1998, pág. 75), a própria Constituição de 1988 incorporou o princípio 

da participação popular direta na administração pública e ampliou a cidadania política, 

estabelecendo vários mecanismos de reforços a iniciativas populares, instituindo o arcabouço 

jurídico que permitiu a consolidação do regime democrático no Brasil. 

Nesse aparato legislativo, um conjunto de direitos sociais foi instituído como resultado 

de um longo e conflituoso processo de mobilizações sociais e políticas que marcaram os anos 

1970 e 1980. Nessa trajetória, buscou-se ampliar o envolvimento dos atores sociais nos 

processos de decisão e implementação das políticas sociais, respondendo aos processos em 

torno da descentralização e da democratização do Estado brasileiro.  

Um dos mecanismos favorecidos em sua formação, a partir da nova Carta 

constitucional, foram os conselhos gestores de políticas públicas. Esses órgãos se 

institucionalizaram em praticamente todo o conjunto de políticas sociais no país, 

representando uma nova forma de expressão de interesses e de representação de demandas e 

atores junto ao Estado.  

Segundo Silva (2005, pg. 375), três enunciados resumem os significados que passam a 

tomar a participação no que se refere aos direitos sociais, à proteção social e à democratização 

das instituições correspondentes:  

 Em primeiro lugar a participação popular promove transparência na deliberação e 

visibilidade das ações, democratizando o sistema decisório; 

 Em segundo, a participação popular permite uma maior expressão e visibilidade das 

demandas sociais, provocando um avanço na promoção da igualdade e da equidade 

nas políticas públicas; e 

 Por terceiro ponto, a sociedade através de movimentos e formas de associativismo, 

permeia as ações estatais na defesa, alargamento de direitos, e demanda de ações que 

são capazes de executá-las no interesse público.  

 Como posto anteriormente, percebemos que todo o mecanismo de luta que perdurou 

anos na sociedade brasileira em prol da participação, originou um entendimento de que tomar 

parte dos processos decisórios poderia interferir para além da questão individual, ou seja, a 

participação gera a oportunidade de que o indivíduo lute por questões coletivas e melhore a 

vivência desse coletivo ao seu redor, equalizando o atendimento as demandas sociais.   
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Dessa forma, entendemos que o não participar produz riscos que precisam estar sendo 

combatidos mediante a reflexão sobre o que é participar e sobre a concentração do poder de 

decisão nas mãos de uma elite despreocupada com o coletivo.  

 

1.3  A participação social e as práticas políticas: o risco da despolitização e da apatia.  

 

Ao procurarmos tratar de mecanismos de participação, que se voltam para o exercício 

da cidadania e da democracia, tomamos como ponto de partida os referenciais teóricos que a 

delimitam como o fato de tomar decisões, sejam essas de cunho político ou não e como essas 

deliberações podem acarretar consequências à medida que entendemos os diferentes rumos 

que elas podem originar.  

Dessa forma, entender o olhar do sujeito enquanto ser participante, assim como 

compreender o seu comportamento nos espaços provedores da participação no contexto social 

e vice versa, nos remete a compreender as relações entre a necessidade de participar e o ato de 

escolher não participar. Como já abordamos anteriormente, a necessidade em tomar parte está 

intimamente ligada à própria história do homem e de seu “ser social” onde através dessa 

afirmação podemos interrogar de onde surge a opção pela “não participação”? 

O fato de um sujeito escolher se posicionar alheio às decisões ou manter-se afastado 

dos mecanismos de participação pode assumir diferentes significados indo desde um apoio 

antecipado e incondicional às decisões deliberadas até um antipoliticismo. Segundo Dallari 

(2004, pg. 85), este antipoliticismo ainda vem sendo aproveitado como uma estratégia, cuja 

intenção é manter o povo distante dos centros decisórios, tendo em vista que mesmo nos dias 

de hoje existem grupos totalitários que sentem uma grande necessidade em decidir sozinhos e 

por isso desestimulam a participação política. Esse desestímulo dá-se através de manifestos 

que tem como finalidade criar um panorama de uma sociedade desinteressada ou ao mesmo 

tempo, arquitetam que a sociedade não precisa perder tempo com problemas meramente 

políticos, levando-se em conta que estes podem ser solucionados por seus legítimos 

representantes.  

Pateman (1992, p. 16) afirma que “em suma a participação limitada e a apatia têm uma 

função positiva no conjunto do sistema ao amortecer o choque das discordâncias, dos ajustes e 

das mudanças”. Ora, podemos, a partir da afirmação de Pateman, retomar o uso da teoria de 

Mouffe sobre o Pluralismo entendendo que se a não participação tem como objetivo amortizar 

os conflitos impondo os consensos, esta não favorece a materialização da democracia.  
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Ao percebermos que na questão da “não participação” podem existir diversos 

elementos que emergem do próprio processo político, entendemos que o antipoliticismo 

funciona como uma doutrina, onde a pregação do desinteresse utiliza-se de teorias que 

sustentam suas concepções sobre a relevância do povo delegar o poder de decisão a uma elite 

política mais esclarecida e interessada em combater as desigualdades e buscar alternativas 

para desfazer os postulados hegemônicos. 

Nesse caso, a participação que antes teria como princípio o “se fazer presente” no 

conjunto da vida coletiva, direcionando as motivações para postular uma luta em conjunto em 

prol de melhorias efetivas para a sociedade, agora converte-se em um instrumento 

“manipulador”, com papel de reduzir os atritos entre governo e sociedade (NOGUEIRA, 

2005. pg. 141). Neste caso, entendemos que a sociedade civil exercendo o papel de 

espectador, deixa de utilizar um meio para que seja possível realizar as cobranças necessárias 

aos representantes eleitos e estabelecer a ideia de co-participante, colaborador, na 

administração do Estado. 

Quanto a essa ação que a sociedade pode ou deve desempenhar Nogueira adverte que 

 

A participação que se dedica a compartilhar decisões governamentais, a 

garantir direitos, a interferir na elaboração orçamentária ou fornecer 

sustentabilidade para certas diretrizes concentra-se muito mais na obtenção 
de vantagens e de resultados do que na modificação de correlações de forças 

ou de padrões estruturais. É uma participação específica, diferenciada [...] 

Mais do que participação política, tem-se aqui, participação cidadã. 
(NOGUEIRA , 2004, pg. 142) 

 

 

 

 Sendo assim, o fato de existir grupos rivais que concentram seus esforços em lutas por 

determinados projetos que não indicam algo coletivo também pode, de alguma forma, afastar 

os sujeitos das atividades de participação. Isso não quer dizer necessariamente que os aspectos 

aqui apresentados sirvam de justificativas para que algum indivíduo não deseje fazer parte ou 

tomar parte dos mecanismos de participação. Eles apenas nos indicam possibilidades sobre a 

compreensão de porque “não participar”. Desta forma, esses elementos precisam ser 

considerados durante um estudo e análise sobre a participação da sociedade civil. 

 A análise da origem dos movimentos de “não-participação” nos indicam que esse 

processo ocorre em paralelo ao processo de redemocratização do Estado, quando vai se 

construindo um novo modelo de sociedade participativa, que toma por base a ideia de que 

população delegue seu poder decisório aos seus representantes e, se deduzir que algo não está 

em consonância com o exercício da democracia, cobrar de seu representante alguma postura. 
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Dessa forma, parte da população desenvolve um sentimento de que para participar basta 

eleger um representante que busque alternativas para a sua comunidade.  

  As práticas materializadas através do processo de participação envolvem a 

democratização do Estado, e também a politização da sociedade civil. Podemos apontar a 

desmobilização e a despolitização como marcas do projeto neoliberal, que na realidade, 

dispõe sobre um novo Estado. Porém entendemos que a proposição do projeto neoliberal se 

contradiz à medida que esse mesmo plano concebe a participação como a decisão partilhada 

entre o Estado e a sociedade, entendendo que esse partilhamento das decisões se dá mediante 

a transferência das responsabilidades do Estado, para a sociedade (NEVES, 2007).  

  Outro elemento importante que pode ser considerado como causador da apatia política 

são as práticas patrimonialistas que durante anos foram se tornando exercícios comuns, 

mesclando autoritarismo, demagogia e clientelismo, sustentando governos e políticos que, 

para permanecer com o poder de decisão, alienam a população com a “cultura do favor”. 

Assim, segundo Neves (2007, p.340) a “anemia da cidadania crítica” facilita a afirmação de 

personalismos e da "cultura do favor", terreno fértil para essas deformações e, 

consequentemente, causam uma alienação política, onde o sujeito aparta-se da necessidade em 

compreender e envolver-se nos processos de participação social. 

 A emergência de novos espaços públicos no Brasil representa uma aposta democrática 

fundamental para a construção de novos direitos e da cidadania na contramão ao projeto 

neoliberal. Todavia, a participação social e coletiva corre riscos, ao enfrentar práticas políticas 

que colocam obstáculos ao processo de construção democrática, em especial, nos contextos 

em que a prática clientelista é tendência forte, pois ocorre um processo de despolitização da 

participação, ao qual se deve ficar atento. 

 Apontando o clientelismo como uma das ações que originam comportamentos “anti-

participativos”, podemos também entender a questão da corrupção como um dos agentes que 

ocasiona uma mentalidade de que não vale à pena participar ou se engajar em espaços de lutas 

coletivas.  Entretanto, entendemos que a não participação, acarreta algo muito sério que é a 

concentração de poder nas mãos de uma pequena camada dominante e com isso as 

deliberações voltam-se para a concretização de interesses individuais.  

O posicionamento de não participar implica na delegação da oportunidade de fazer 

suas escolhas sem que ao menos se tenha a chance de expressar suas opiniões e anseios. 

Portanto, poderíamos mencionar também que a “não participação” pode indicar que os 

sujeitos não se sentem pertencentes a um determinado movimento e assim concluem que a sua 

intervenção não tem importância. No entanto, além do sentimento de não pertencimento, 
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podemos elencar a falta de consciência como elemento que pode estar embutido na questão da 

“não participação”, levando-se em conta que a consciência política é construída em uma 

relação dialética com o fazer histórico (GONÇALVES, 2009, p. 200) e nesse sentido nos 

questionamos em como ter essa relação reflexiva do fazer histórico, se não estamos atuantes 

nos processos participativos? 

É importante perceber que afirmar que a falta de consciência política fragiliza os 

processos participativos e, portanto, a democracia requer um entendimento propiciado pela 

contextualização histórica. Carvalho (2001, p.2) em um texto publicado no Jornal do Brasil, 

apresenta que o percurso histórico ocasionou um isolamento da população no processo de 

constituição política social, à medida que os direitos foram sendo implantados em um período 

onde o Legislativo estava fechado e eram apenas decorativos – os períodos ditatoriais – 

criando-se uma concepção de que esse afastamento da população significava a eficiência do 

Estado. Nesse panorama, o Executivo é visto como todo-poderoso, o grande dispensador 

paternalista de empregos e favores. 

Como já vimos anteriormente, o conceito de consciência está ligado ao engajamento 

social relativo aos interesses de classes e pessoais, onde o entendimento acerca das ações 

individuais e coletivas diz respeito também à legitimidade atribuída a essas ações por seus 

atores, ou seja, os sujeitos precisam acreditar naquilo em que escolheram se engajar. Assim, 

podemos apontar a falta de credibilidade do sistema, não apenas pela corrupção, mas pelo 

desgaste da política, como outro elemento capaz de originar a apatia política e o desinteresse 

social pela participação.   

Entretanto, faz-se necessário entender que a dimensão política está relacionada com a 

ação do sujeito enquanto ser social e isso quer dizer que um indivíduo pode ser extremamente 

ativo, mas com um baixo nível de consciência política de maneira que suas ações podem ser 

descontextualizadas e sem um norte teórico. 

 Embora possamos desenvolver diversos olhares voltados para o entendimento de sobre 

quais razões podem ser elencadas como desencadeadoras da não participação e da apatia 

política, o mais importante é compreender como ocorrem essas manifestações levando-se em 

conta algo abordado anteriormente como a Pluralidade. Nesse caso, a não participação 

também pode significar um sentimento, um desejo, uma necessidade e essa pode nos parecer, 

ou não, como uma importante posição democrática, onde o sujeito decide a forma e onde 

participar, tomando como ponto de partida a necessidade de sentir-se parte. 
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Entretanto, se compreendemos que nos momentos de participação, os sujeitos 

(individuais e os grupos) se organizam a partir de seus contextos, histórias, cultura, valores e 

experiências, e com toda essa bagagem participam, transformam, interferem e constroem a 

história (GONÇALVES, 2009, p. 200), a não participação pode se constituir em uma forma 

de participar em potencial, e que pode ressignificar  a cultura organizativa. 

 

1.4 A participação social na educação. 

 

 

No contexto educacional, a questão da participação deve ser percebida quando 

integrada a outras dimensões específicas do campo, pois compreender a educação tomando 

por base a questão da participação é, no mínimo, reducionista, tendo em vista que a 

participação é um elemento a ser incorporado no projeto educacional brasileiro. Esse desafio, 

que se apresenta à escola e aos sistemas da educação, não pode ser enfrentado apenas com a 

defesa das práticas participativas, mas sim de uma união entre os registros legislativos e a 

construção de mecanismos inclusivos e verdadeiramente democráticos. 

Além do mais, o fato de as práticas participativas na escola estarem submissas ao seu 

projeto político pedagógico, viabiliza que essas estratégias ajudem a desenvolver habilidades 

específicas de verbalização e capacidade de diálogo, assim como impulsionem o educando a 

ser mais cooperativo e perceber os limites da competição, formando pessoas solidárias, 

autônomas e conscientes.  

É importante considerar que a percepção e o uso de diferentes meios dentro do 

ambiente escolar para promover a participação tornam esses processos mais claros, definidos 

e melhor articulados, tendo em vista sua melhor elaboração e sua ação mediante uma prática 

concreta. Nessa perspectiva, o Projeto Político – Pedagógico se constitui em um mecanismo 

no qual as práticas participativas podem tomar forma materializando-se através das metas e 

objetivos da comunidade escolar. 

No contexto histórico, especificamente no ensino público, a consolidação da 

participação está arrolada ao processo da constituinte, e ao longo da década de 1990, torna-se 

cada vez mais clara para os movimentos sociais a necessidade em reivindicar participação, 

assim como a redefinição dos direitos e da gestão da sociedade.  

Assim, podemos analisar mais especificamente a participação da sociedade civil no 

contexto escolar percebendo a importância dos processos que se deram nas lutas sociais, onde 

através destes a participação passa a ser vista como processo fundamental para a consolidação 
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da democracia. Formava-se então um novo modelo de sociedade e a escola, incluída nesse 

novo modelo, passa também a abarcar essas redefinições do contexto social. 

Marques (2007, pg.57) aponta que existem vários tipos de participação e democracia, 

os quais para existir não precisam estar dispostos em leis uma vez que eles dependem das 

práticas que, de diversas formas, conseguem construir uma sociedade mais inclusiva. Assim, 

entendemos que a participação na escola ocorre antes mesmo de compreendermos noções e 

conceitos políticos, pois existe uma necessidade em se estar a par do que a escola está 

propondo e realizando à medida que existem convocações para reuniões de pais e mestres, 

assim como as convocações para as festas. Esse tipo de participação pode ser espontânea e no 

momento em que passa a não ser, existe uma razão para que o sujeito se sinta compelido a 

participar.  

Sobre a participação da família na escola Souza, P. (2010) dispõe que mesmo diante 

da responsabilidade em tomar parte da vida escolar de seus filhos, existe uma diferença 

quanto ao “grau de envolvimento” com relações aos pais de alunos da escola pública e de 

alunos de escola particular. É notório que muitas vezes os pais e responsáveis de alunos da 

escola pública promovem um grau de cobrança menor que os pais de alunos das escolas 

particulares. Esse fato, não indica a falta de interesse ou de importância por parte dos pais de 

alunos da escola pública, mas sim uma falta de encorajamento, por possuírem um baixo nível 

de escolaridade. Em contrapartida dos pais de alunos da escola particular se tornam mais 

“presentes” tendo em vista o emprego de capital na educação de seus filhos.  

No entanto, entendemos que cada escola possui suas especificidades no seu modo de 

atendimento o que ocasiona realidades organizacionais diferentes, tendo em vista que como 

dispõe Marques (2007) “cada escola é uma organização da sociedade e sua cultura constitui-

se em um prolongamento da cultura social”. Assim, podemos entender que mesmo com o 

grande número de discursos voltados para a importância da participação, existe a perspectiva 

cultural que vem do contexto social para o ambiente da escola.  

Com relação a essas disparidades entre discursos e práticas de participação, 

entendemos que essas podem ser originadas no sentido de camuflar práticas excludentes. Ou 

seja, existe a necessidade de participação e essa é aclamada de forma consensuada, mas no 

chão das escolas as práticas diferem dos discursos e documentos.  Entendemos que essas 

tensões relacionam-se ao caráter autoritário que durante anos marcou nosso processo histórico 

e ainda se faz muito presente em nossas escolas.  

  Para Luck (2010, pg. 25) por meio da participação as pessoas podem controlar o 

próprio trabalho, sentindo-se responsáveis pelos resultados provenientes da sua construção. A 
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autora afirma ainda que o ato de participar, promove o sentimento real de pertencimento a 

medida que os sujeitos interagem entre si, percebendo os diversos pontos de vistas dos 

espaços coletivos.  

Ainda segundo ela,   

 

A participação propicia às pessoas a oportunidade de controlar o próprio 
trabalho, sentirem-se autoras e responsáveis pelos seus resultados, 

construindo, portanto, sua autonomia. Ao mesmo tempo, sentem-se parte 

orgânica da realidade e não apenas um simples instrumento para realizar 

objetivos institucionais. Mediante a prática participativa, é possível superar o 
exercício do poder individual e de referência e promover a construção do 

poder da competência, centrado na unidade social escolar como um todo 

(LUCK ,2010, pg. 25). 

 

  

Desta forma, compreendemos que a importância da participação na escola está para 

além das reuniões de pais e mestres, assim como para os preparativos de festas. Conforme 

vimos até agora, a participação não se limita as práticas específicas que restrinjam a 

quantidade e os processos. Ela precisa estar aberta à inclusão de todos e compreender 

interesses coletivos, respeitando as diferenças e as disposições contrárias. Se a participação 

está sendo evocada apenas para legitimar as convocações realizadas pela escola, ela estará 

manipulando os sujeitos, restringindo a formação do grupo e direciona os mecanismos de 

participação à solução de interesses particulares. 

A prática de manipulação e do mau uso dos mecanismos de participação, embora 

pareçam oferecer alguns resultados positivos, no olhar de quem conduz esses processos, a 

médio prazo, produzem resultados negativos por eliminar qualquer possibilidade de 

consciência coletiva, além de gerarem o descrédito nas ações participativas, em quem as 

conduz e nas pessoas que detêm autoridade. Manipular a participação origina ainda a 

insegurança e corrobora para destruir as possíveis motivações que as pessoas venham a ter 

para participar. Isso pode ser claramente demonstrado pela ação da escola quando pressupõe 

que os professores, funcionários, pais e alunos, se satisfaçam em ter sua participação limitada 

a definir cores utilizadas nas roupas do grupo de dança ou até mesmo na definição das datas 

comemorativas, enquanto que para questões como o gasto das verbas disponibilizadas para a 

melhoria da escola não há a mesma convocatória para que os atores possam participar.  

Considerando que a ação participativa está subordinada ao fato que sua prática seja 

realizada a partir do respeito a certos valores substanciais, como a ética, solidariedade, 

equidade e compromisso. Cada um desses aspectos origina outros elementos que se 
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relacionam ao respeito com o ser humano, às instituições sociais e aos valores necessários ao 

desenvolvimento da sociedade com qualidade de vida, que se faz traduzir nas ações de cada 

um (LUCK, 2010, pg. 31). 

Dessa forma, concluímos que a participação na educação está para o desenvolvimento 

humano, assim como para o social de forma que ela propicia o engajamento dos diversos 

sujeitos da escola na busca de aprimoramento do trabalho pedagógico e da realização de um 

trabalho feito por uma escola para todos. 
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                                     CAPÍTULO 2 

 A gestão democrática escolar no marco teórico das políticas públicas. 

 

 Entendemos políticas públicas como a ação do Estado enquanto provedor das ações 

que melhoram a vida da sociedade, ou seja, sua essência está em programas e obras realizadas 

pelo Estado, que determina como os recursos são usados para o beneficio de seus cidadãos. 

Assim, as políticas públicas dão visibilidade ao Estado e representam a materialidade da 

intervenção do Estado ou o Estado em ação. (AZEVEDO, 1997, p.5). 

 No setor educacional, as políticas públicas se voltam para a elaboração de proposições 

que irão delinear as configurações acerca do funcionamento, da estrutura administrativa, do 

currículo, entre outros aspectos que se fazem necessário para o sistema educacional. Dessa 

forma, entendemos que a gestão democrática se constitui em uma das políticas públicas que se 

relaciona à administração escolar e educacional, com um viés descentralizador. 

 Dessa forma, buscamos nesse capítulo apresentar um panorama de como se constitui a 

política pública de gestão democrática, que tem como princípio dessa política a inserção da 

sociedade civil nos processos decisórios. 

 

2.1 As políticas de gestão democrática escolar no contexto das políticas públicas de 

educação. 

 

Refletindo sobre a gestão democrática da educação e como esta se relaciona com as 

ações do Estado, debruçamo-nos sobre a própria história da educação e da formação social 

brasileira. Nesse panorama, encontramos lutas constantes por mudanças e por uma abertura 

maior à inclusão dos sujeitos sociais nos processos decisórios; em uma sociedade mais justa e 

igualitária, onde as oportunidades educacionais estivessem voltadas à universalização do 

acesso, à permanência e significassem um mecanismo de transformação educacional.  

A semente da luta por uma educação como fundamento de um projeto nacional 

democrático foi lançada na década de 1920, por Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, 

Lourenço Filho, Almeida Junior, Roquete Pinto, Pascoal Leme, entre outros idealizadores do 

movimento dos Pioneiros da Educação Nova, o qual culminou no manifesto de 1932, 

mobilizando a sociedade e garantindo a presença de alguns dos preceitos por eles defendidos 

na Constituinte de 34. Nesse sentido, a Carta Magna de 34 organizou a educação, concebida 
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como um projeto nacional de cidadania, em sistemas de ensino, administrados por conselhos 

representativos da voz plural dos educadores. Configurava-se assim uma primeira abertura 

para que a sociedade impusesse de alguma forma seus anseios àqueles que definiam as 

diretrizes educacionais no país.  

Bordignon (2005, pg.3), afirma que após essas conquistas houve um grande período de 

“hibernação”, mas que, no entanto, a luta frutificou no movimento educacional, de maneira 

que após várias reflexões sobre o assunto, os educadores conseguiram reunir- se em um 

Fórum de Defesa da Educação Pública em 1986. Esse Fórum conseguiu a garantia da inserção 

do princípio da “gestão democrática do ensino público, na forma da lei” através do Art. 206, 

inciso VI, na Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, entendemos que mesmo diante da 

compreensão de que a participação é um princípio da democracia, este ideal aparece de forma 

camuflada no texto constitucional tendo em vista que ainda não são definidas as formas de 

como a participação deveria ocorrer. 

Isso nos remete a refletir sobre as razões que levam esse conceito a aparecer 

implicitamente no texto constitucional. Analisando o contexto histórico, entendemos que as 

mudanças do panorama social influenciam de certa forma na elaboração do texto que 

promulga o princípio da participação, porém entendemos que a garantia, mesmo que 

implícita, do Estado Democrático de direito e sua legitimidade através da Constituição de 

1988, não representava a abertura necessária para a materialização da participação. Isso pode 

ser corroborado pelo fato de que ainda hoje muitos estudiosos questionam as formas de 

participação e os efeitos significativos provocados por essa participação. 

Com a promulgação da Carta Magna de 1988, foi estendido aos municípios o direito 

de organizarem, seus sistemas de ensino, com autonomia e em regime de colaboração com os 

estados e a União (art. 211). Esses dispositivos constitucionais traduzem uma concepção de 

educação emancipadora, com fundamento no exercício efetivo da cidadania, ou seja, podemos 

encontrar nos mecanismos constitucionais, caminhos que introduziam um novo projeto 

educacional que tinha como finalidade estender aos sujeitos educacionais a oportunidade que 

vinha sendo vivenciada no contexto social. 

Após o primeiro passo da promulgação em lei do princípio de gestão democrática, 

seria preciso que esse ideal fosse materializado num preceito que atingisse diretamente a 

educação. Assim, é que na elaboração da LDB (Lei no 9.394/96), toma corpo a gestão 

democrática através do art.14 que define as “normas de gestão democrática do ensino público 
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na educação básica”, estabelecendo como diretriz nacional a “participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” 
6
.  

 Em conseguinte mais uma conquista, o Plano Nacional de Educação, que até então era 

uma utopia a ser inserida na Constituição de 1934 pelos Pioneiros da Educação Nova, foi 

retomado na Constituição de 1988 e instituído pela Lei n. 10.172 de 9 de janeiro de 2001. 

Podemos perceber essa conquista como resultado de intensa participação dos educadores em 

sua defesa e elaboração.  

O PNE, seguindo o princípio constitucional e a diretriz da LDB, determina entre seus 

objetivos e prioridades: 

 

[...] a democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos 

oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

 

 

No objetivo definido pelo PNE, situa-se ainda os Conselhos Escolares ou mecanismos 

de participação equivalentes como mecanismos de gestão à medida que compartilham das 

decisões na escola através de fóruns deliberativos. Assim, nos fóruns deliberativos 

encontramos presente a ideia de discussões, dissensos e reflexões coletivas.  

Por meio dos elementos expostos no parágrafo acima com relação aos mecanismos de 

participação e que estes se constituem em espaços de interação, retomamos o pensamento de 

Mouffe trabalhado no capítulo anterior tendo em vista que a teoria da democracia pluralista 

corrobora com o próprio princípio de gestão democrática ao afirmar que nesses espaços 

existem conflitos, que fazem parte do processo da vivência coletiva e são constitutivos da 

democracia. Para a autora, o conflito é constitutivo da democracia, no entanto, é necessário 

que exista uma atenção para que esses conflitos não sejam percebidos como rivalidade, pois o 

outro deve ser visto como “adversário”, pessoas cujas ideias são combatidas, mas cujo direito 

de defender tais ideias não é questionado, nem tão pouco como inimigos, a serem destruídos. 

(MOUFFE, 2003, p. 20).  

Os fundamentos da gestão democrática originam-se sob o princípio de que as 

instituições públicas são pertencentes ao público (a dimensão da “res-publica”), assim como 

no exercício da cidadania e exercício de poder (cidadãos governantes). A consideração do 

                                                
6 O termo “participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” aponta a 

concretização do que até então vinha exposto de forma implícita na Constituição de 1988. A partir de então, se 

entendia que a gestão democrática deveria ocorrer mediante a participação da comunidade escolar em conselhos 

ou em outros mecanismos de participação. 
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bem público como pertencente aos governantes é que dá suporte às políticas centralizadoras e 

as práticas autoritárias, nas quais os cidadãos são apenas coadjuvantes. Essa ideia nos remete 

a inferir sobre o fato de que muitos gestores educacionais sentem-se “donos” da escola e por 

essa razão continuam centralizando os processos decisórios, mesmo tendo conhecimento do 

movimento contrário à centralização que vem apresentado através das leis e programas. 

A autonomia um dos princípios da democracia, conforme a definição do dicionário 

Houaiss (2004, p.78), é entendida como a arte de governar a si mesmo; soberania; liberdade; 

independência moral ou intelectual. Nessa mesma direção, no Programa Escola de Gestores
7
 

(2005) a autonomia pode ser definida como:  

 

[...] a possibilidade de construção coletiva de um Projeto Político-

Pedagógico que esteja de acordo com a realidade da escola, que expresse o 
projeto de educação almejado pela comunidade em consonância com as 

normas estabelecidas pelas políticas educacionais ou legislação em curso.  

 

 

Ainda, segundo o Programa, para entendermos melhor a importância dos limites e 

possibilidades da autonomia da escola, é fundamental ressaltarmos quatro dimensões 

fundamentais da autonomia: a administrativa, a financeira, a jurídica e a pedagógica. 

Primeiramente, a autonomia administrativa consiste na possibilidade de a escola elaborar e 

gerir seus planos, programas e projetos, evitando que a mesma seja submetida a decisões que 

sejam tomadas alheiamente por pessoas que não conhecem sua realidade. 

 A autonomia financeira volta-se ao uso dos recursos que vão fornecer condições de 

funcionamento efetivo à instituição. Está vinculada a efetivação dos projetos e planos que vão 

materializar o modo como esses recursos serão administrados. A autonomia jurídica 

corresponde ao fato de a escola poder elaborar suas normas e orientações escolares em 

conformidade com a legislação educacional vigente. E por fim, a autonomia pedagógica da 

escola, que está relacionada à identidade da escola definida pelo projeto político pedagógico, 

ou seja, a sua organização curricular, modelo de avaliação, o uso dos resultados e toda 

                                                
7 O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica integra um conjunto de ações que teve início, em 

2005, com o curso-piloto de extensão em gestão escolar (100 horas), ofertado pelo Inep. O projeto do curso-
piloto foi desenvolvido por um grupo de especialistas em educação a distância. A meta do projeto-piloto  foi 

envolver 400 gestores, em exercício em escolas públicas. Em 2006, o programa passou a ser coordenado pela 

SEB/MEC, dando início ao Curso de Pós-graduação (lato sensu) em Gestão Escolar, com carga horária de 400 

horas, destinado a diretores e vice-diretores, em exercício, de escola pública da educação básica. Como 

justificativa para instituição deste Projeto, o governo apontava o baixo desempenho dos estudantes no Censo 

Escolar de 2004 e os resultados do Sistema de Avaliação Básica - SAEB. Afirmava que a melhoria da qualidade 

da educação nas escolas públicas estava relacionada com o fortalecimento de uma gestão escolar democrática, 

participativa e que garantisse mudanças. 

. 
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liberdade de estabelecer as dimensões relacionais promovendo as condições necessárias ao 

funcionamento da escola. 

A autonomia se materializa em uma comunidade escolar livre e independente, capaz 

de pensar coletivamente, discutir, planejar, construir e executar seu Projeto Político- 

Pedagógico (ESCOLA DE GESTORES, 2005). Entretanto, por mais autônoma que a escola 

seja, ela está subordinada às normas gerais do sistema de ensino e às leis que o regulam, não 

podendo, portanto, desobedecer-lhes. 

Nesta mesma linha de pensamento Neves (1995, p.99) afirma que não se deve 

desenvolver um olhar contrário a essa subordinação de forma a compreendê-la como uma 

destituição da autonomia. Assim, Neves, entende que:  

 

Dessa mesma forma, assim como a democracia sustenta-se em princípios de 

justiça e de igualdade que incorporam a pluralidade e a participação, a 
autonomia da escola justifica-se no respeito à diversidade e à riqueza das 

culturas brasileiras, na superação das marcantes desigualdades locais e 

regionais e na abertura à participação (NEVES, 1995, p. 99). 

 

 

Assim, entendemos que muitos elementos estão relacionados à questão da autonomia 

da escola e não apenas a subordinação desta a sistemas de ensino. O princípio de gestão 

democrática está condicionado a práticas democráticas coletivas e essas por sua vez 

ocasionam a autonomia, mediante a materialização dos mecanismos de participação. 

Os princípios e as regras de uma prática democrática, embora ligadas a uma série de 

valores, tem especificidades que estão relacionadas ao projeto de cada escola ou sistema 

escolar. Assim, entendemos que a escola não é democrática apenas por promover uma 

“administração” democrática, mas sim por toda a sua ação, compreendendo os elementos 

administrativos, pedagógicos e educativos.  

Danon (2005, pg.80), aponta que não existem fórmulas para a gestão democrática, 

“pois ela se constrói no processo político e cultural da escola”. Assim é notório que a escola 

contribui de forma relevante para a compreensão de mundo que os sujeitos podem ter de si 

mesmo e dos outros, na medida em que esse entendimento se faz necessário para as relações 

sócio-políticas. Assim, é fato que a gestão democrática emerge em contextos diversos e por 

viés conflituosos, indicando novos caminhos e novas possibilidades de uma ação coletiva na 

qual todos possam estar dispondo aquilo que esperam construir na escola.  

Com relação a garantia do princípio de gestão democrática em lei, percebe-se, o iniciar 

de um amplo movimento no campo educacional para a divulgação do novo paradigma escolar 
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da gestão. Os Estados, por meio do CONSED – Conselho Nacional de Secretários de 

Educação lançam o “Programa de Capacitação a Distância para Gestor Escolar” 

intitulado “Progestão” 
8
, que foi ofertado pelos Estados tendo como primeiro público os 

diretores das unidades escolares públicas e logo após alguns professores. Este programa tinha 

como objetivo: 

 

Discutir a função social da escola, buscando compreender as ligações 
existentes entre os espaços de convivência que tornam possível a cidadania e 

o pleno desenvolvimento do no mundo contemporâneo, como o lugar que 

apresenta às novas gerações as formas elas e as demandas da comunidade, 
tendo como foco a reflexão do papel da escola ser humano. (PENIN E 

VIEIRA, 2009, p. 7). 

 

 

Além da ação realizada pelo CONSED para divulgação da gestão democrática, surgem 

várias iniciativas de Universidades, Associações e dos Estados em elaborar cursos à distância 

de licenciatura e Pós-Graduação “Lato Sensu” e programas da TVESCOLA com a finalidade 

de esmiuçar a lei dando subsídios e apontando caminhos com a finalidade de consolidar a 

gestão democrática na escola. 

 Em 2006, é formulado pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da 

Educação, o “Programa nacional de Fortalecimento dos conselhos Escolares” tendo como 

principal objetivo a atuação em parceria, com o regime de colaboração entre comunidade 

escolar e os sistemas de ensino, visando à implantação e fortalecimento de Conselhos 

Escolares (Conselhos Deliberativos) nas escolas públicas de Educação Básica.  

No entanto, apesar de divulgações, incentivos, mudanças de concepções e mesmo 

compreendendo a relevância da instituição da gestão democrática, surge uma preocupação 

quanto à solidificação da mesma, que podemos definir como uma disparidade entre as práticas 

discursivas e ideológicas destes projetos e materiais, e as ações realizadas nas escolas. Tendo 

em vista que projetos e leis não garantem a consolidação da gestão democrática, isso pode 

representar um sério problema, se entendermos que ainda existe arraigado em nossa cultura 

uma dimensão autoritária que se relaciona intimamente com a hierarquia e com o poder de 

decisão. 

                                                
8 O Progestão, como um curso realizado na modalidade de EAD, se enquadra numa logística de centralização da 

produção combinada com uma descentralização da aprendizagem, onde o processo de comunicação tem como 

meio principal a palavra  escrita, estando associadas orientações por tutoria, computador, televisão, telefone, fax, 

auto avaliações, avaliações finais, avaliação de desempenho cognitivo, trabalho de conclusão do curso e 

monografia. O Progestão iniciou-se em março de 2002, contando com 6.067 cursistas matriculados no programa 

de extensão e 4.842 alunos matriculados no curso de especialização. Cada um dos cursos conta com carga 

horária específica, tendo a extensão 270 horas-aula e a especialização, 360 horas-aulas.   
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Compreendemos que no uso desses materiais podemos encontrar duas situações com 

relação ao diretor da escola pública e sua função
9
. Poderíamos caracterizar a primeira como a 

importância de que o diretor tomasse a iniciativa de compartilhar o conhecimento referido 

acima, promovendo instantes de debate e reflexão acerca do material. Em segundo lugar, 

poderíamos dispor sobre o PPP (Projeto Político Pedagógico) que é um instrumento crucial 

para que se efetive uma gestão democrática, mas que por ainda haver um sentimento de 

hierarquia e poder por parte do diretor, não é compartilhado com a comunidade, nem tão 

pouco os atores participam de sua elaboração
10

. 

 Na prática o Projeto Político Pedagógico, muitas vezes continua sendo um documento 

de “gaveta”, feito apenas para cumprir uma parte burocrática exigida pelos sistemas de 

ensino, estando longe de realmente cumprir seu papel de projeto institucional que estabelece 

metas e objetivos para o funcionamento da escola, além de contribuir na democratização de 

sua gestão. 

Entendemos que a gestão democrática escolar e educacional é um processo de luta no 

país. Historicamente a Gestão Democrática em um primeiro momento se constituiu em uma 

luta pela escola pública como um bem comum para todos, ou seja, um bem publico. No 

segundo momento, com a universalização praticamente resolvida, essa democratização é por 

uma qualidade de ensino. Concomitantemente, a gestão democrática surge como uma diretriz, 

ou seja, a democratização da escola, do sistema de ensino e da educação propriamente dita, 

possibilita que haja um importante reflexo na democratização da sociedade. (Programa 

TVESCOLA “A história e os caminhos da gestão escolar” 2002). 

Podemos afirmar que, atualmente, estamos no momento em que a gestão democrática 

deve ser compreendida como um processo que deveria acontecer em todas as escolas 

públicas, como aponta Gracindo (2006): 

 

Concebe-se a gestão democrática como uma ação coletiva, onde os diversos 

segmentos da escola e da comunidade externa contribuem na delimitação e 

na implementação das ações educacionais. (...) como participação entende-se 
a forma pela qual se exercita a democracia participativa. Muito 

                                                
9
 É importante salientar que inclusive a nomenclatura para esta função na escola pública foi modificada. Ao 

invés de “Diretor Escolar” atualmente a denominação é “Gestor Escolar”. Nesta última eleição em Jaboatão já 

vigora essa mudança e não há diferença entre os dois profissionais que dividem a tarefa de administrar a escola. 
10 Essa afirmação advém dos contatos com a secretaria de educação de Jaboatão, onde percebíamos como se 

dava a correção dos PPAP‟s e como ocorria a elaboração dos mesmos através das falas dos gestores. Muitas 

escolas mantêm o costume de utilizar o Projeto do ano anterior, apenas modificando alguns detalhes que possam 

passar despercebido e não ocasionem cobranças. Pelo que percebemos, não existe um momento onde a escola 

com seus diversos atores, reflitam sobre o projeto anterior e tente apontar novas necessidades elencando o que 

foi alcançado entre os objetivos propostos.  
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diferentemente do que vem praticando como participação, onde os sujeitos 

são chamados à escola para executarem ações estabelecidas por ela, decisões 

estas geralmente originadas na direção da escola. A participação aqui 
destacada compreende a possibilidade de todos os segmentos internos e 

externos à escola decidirem os rumos da escola de forma coletiva, onde a 

execução das tarefas caberá aos seus grupos profissionais específicos. 

(GRACINDO. 2006. p. 43) 

 

 
 

Se remetermos a ideia de Gracindo ao fato de que a escola é uma instituição que 

historicamente sempre abarcou a responsabilidade de passar para as novas gerações o 

patrimônio cultural produzido pela humanidade, entendemos que hoje, sem dúvida, ela tem 

como função central a formação da pessoa como sujeito histórico, precisando trabalhar 

igualmente o aspecto cognitivo, o social e o afetivo. 

Portanto a ideia da gestão democrática escolar torna-se um desafio, afinal, precisa 

trabalhar com os diversos significados que a palavra democracia apresenta e para isto 

entende-se que o papel do diretor e professores neste processo de gestão é fundamental, pois 

são eles os intelectuais que deveriam conter os conhecimentos científicos e as práticas 

necessárias para dar início à democratização na escola. Afinal ser profissional na educação é 

participar de um processo educativo que não se limita a dar aula, mas que envolve discutir e 

refletir sobre a relação entre escola, comunidade, vida e mundo.  

 

2.2 A política educacional em Jaboatão dos Guararapes: uma análise sobre as propostas 

atuais. 

 Com a finalidade de compreender as práticas de gestão, conforme o justificado 

anteriormente na introdução sobre nossas vivências profissionais e nossas impressões quanto 

as políticas voltadas para a gestão educacional, é que escolhemos o município de Jaboatão dos 

Guararapes. Estudar um elemento político, em um contexto político e de forma a compreender 

esse aspecto a ser estudado enquanto política pública representa um desafio. Jaboatão dos 

Guararapes traz em seu histórico uma importância política e atualmente vem se constituindo 

“mudanças” as quais precisam ser analisadas. 

Os acontecimentos ao longo da história de Jaboatão nos levam a olhar de uma forma 

diferenciada para o município, assim como apontar esse olhar para a última cena do contexto 

dessa cidade: a vitória do candidato da direita sobre o da esquerda que vinha comandando as 
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pesquisas durante toda a campanha eleitoral
11

. No que concerne a essa nova administração, 

podemos apresentá-la como uma gestão que vem realizando ações descentralizadoras as quais 

proporcionam a participação da comunidade.
12

 Mediante esse novo panorama, a educação em 

Jaboatão também vem sendo reestruturada de maneira que as mudanças parecem “aspirar” à 

melhoria concreta da educação, seja em aspectos organizacionais ou estruturais.  

Para apresentar um panorama atual do município de Jaboatão, faz-se necessário 

mencionar a história da cidade que já auferiu o título de cidade “pólo” através dos 

acontecimentos políticos no passado, onde o município participava intensamente de 

importantes decisões e manifestações políticas. 

Jaboatão dos Guararapes é um município  do estado de Pernambuco, pertencente 

à Região Metropolitana do Recife, tendo como limite ao norte Recife e São Lourenço da 

Mata; ao sul o Cabo de Santo Agostinho; a leste o Oceano Atlântico e a oeste o município de 

Moreno. Jaboatão é o segundo município mais populoso do estado, 9º do Nordeste e 26º 

do Brasil
13

. 

 De acordo com o CONDEPE/FIDEN
14

, Jaboatão é um município de 581.556
15

 

habitantes sendo destes 97,8% residentes em zona urbana. Com um colégio eleitoral de 

388.928 eleitores, Jaboatão estabeleceu uma meta para 2009 de arrecadação no valor de R$ 

584.084.000,00, trazendo ainda o PIB per capta de R$ 9, 419 74 e um IDH de 0, 777 que 

ostenta a quinta posição entre os mais altos do Estado. Sendo a 2ª arrecadação do Estado, em 

matéria de educação o município é responsável por 116 escolas, com aquisição de mais três 

prédios para atender especificamente a educação infantil.
16

  

 Jaboatão leva em sua história uma marca pioneira, a eleição do primeiro prefeito 

comunista do Brasil, o médico Manoel Rodrigues Calheiros no ano de 1947. Isso lhe valeu o 

apelido de “Moscouzinho” que se originou mediante a atuação do sindicato de ferroviários 

                                                
11Essa vitória representou um significado de confiança no candidato, assim como a esperança da população nos 

anseios de mudanças. O atual prefeito, já tinha exercido o cargo no município do Cabo de Santo Agostinho 

sendo que na época, alinhava-se às forças progressistas do Estado de Pernambuco. 
12 Isso pode ser percebido através de um dos vários projetos que vem sendo implementados pela prefeitura. O 

projeto PREFEITURA E VOCÊ descentralizando suas ações através das comunidades, onde todas as secretarias 

com o prefeito e toda a equipe, deslocam-se para as localidades e lá escutam da população o que pode ser feito 

para solucionar alguns problemas e melhorar a qualidade de vida da população. 
13 Fonte http://pt.wikipedia.org/wiki/Jaboat%C3%A3o_dos_Guararapes, último acesso no dia 21/04/2011 
14 Ano de referência 2002. 

15 O Censo de 2010 já aponta uma população de 644.699 - 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/total_populacao_pernambuco.pdf - 

último acesso em 21/04/2011 
16 Em nosso projeto inicial informamos que algumas dessas escolas ainda se caracterizavam por atender o clube 

de mães e associações, enquanto que no mesmo prédio funcionava a instituição de ensino. No ano de 2010, 

foram extintas as ações paralelas e agora nos prédios existe apenas as atividades escolares. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nordeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jaboat%C3%A3o_dos_Guararapes
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/total_populacao_pernambuco.pdf
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sediado na cidade, com viés marxista e ainda era entendida como uma alusão a Moscou, 

capital da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, principal centro comunista da 

época. O resultado dessa eleição mostrava uma modificação no panorama político, no qual os 

Prefeitos anteriores que em geral eram grandes proprietários de terra, senhores de engenhos.  

Ao longo da história, a cidade passou de uma tradição de esquerda para ficar marcada 

fortemente pela instabilidade política e desmandos administrativos. No ano de 1988, por 

exemplo, Jaboatão chegou a ter quatro prefeitos e um interventor. No total, Jaboatão teve 

quatro intervenções, sendo a primeira entre os anos de 1930 e 1934, outras duas com o 

Prefeito José Fagundes de Menezes, sendo uma no ano de 1968 quando ele foi cassado pelo 

AI-5 e no ano de 1988 no final do seu mandato. A última ocorre com o Prefeito Newton 

D'Emery Carneiro por rejeição das contas públicas de seu governo pelo Tribunal de Contas do 

Estado
17

. 

A análise do histórico político de Jaboatão indica inicialmente uma cultura que refletia 

a política dos coronéis, tendo em vista que durante anos foram os senhores de engenho que 

estiveram à frente da administração municipal. Outro fator relevante é o fato do número de 

intervenções em um município relativamente novo, levando-se em conta que apenas em 

1873
18

 o município de Jaboatão passa a existir.  

Remetendo nossa análise à administração do Prefeito Newton D‟Emery Carneiro 

(2005-2008), em se tratando da política educacional encontramos como documento voltado 

para os Conselhos Escolares e a materialização da gestão democrática, apenas o Regimento 

dos Conselhos Escolares que veio sendo discutido com a sociedade ainda na sua gestão e teve 

sua promulgação na atual gestão. Dessa forma, sentimos necessidades de expor aqui uma de 

nossas percepções de análises que se volta ao fato de que a implementação de algumas ações 

voltadas para o trabalho de materialização dos Conselhos e da gestão democrática se deve ao 

empenho das gerências, não sendo especificamente políticas educacionais, mas sim ações 

pontuais.  

Nesse sentido, por meio do breve apanhado histórico do município e os demais 

elementos apresentados, nos interessa compreender como o Conselho Escolar vem 

contribuindo de forma a concretizar, no chão da escola, a gestão democrática no sistema 

municipal de ensino do município do Jaboatão dos Guararapes. Não obstante, seria 

                                                
17 Vale salientar que no ano de 2005 o Prefeito Newton D'Emery Carneiro volta a administrar a Prefeitura 

de Jaboatão eleito novamente pelo povo. 
18 Segundo informações do site Jaboatão dos Guararapes Redescoberto, em 1973 o povoado é elevado à 

categoria de município. No entanto, de acordo com a lei da época, apenas a câmara de vereadores passou a 

existir e o poder executivo passou a funcionar após a proclamação da república.  
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preciso esmiuçar aqui como vem sendo concebida e vivenciada a gestão democrática nesse 

município. 

 Na Lei Orgânica do Município datada do ano de 1990 (Art.147) e na Lei municipal nº 

267 do ano de 2004, encontramos referências que apontam que o ensino deverá ser ministrado 

sob vários princípios entre eles, o de gestão democrática, na forma da lei. Esses documentos 

apontam ainda alguns mecanismos da democratização da gestão, como, por exemplo, o artigo 

154 da lei orgânica: 

 

ARTIGO 154 - O Poder Público assegurará a democratização da gestão do 

ensino público municipal, através da:  

I. participação efetiva dos segmentos organizados da sociedade civil no 
conselho Municipal da Educação;  

II. criação de Conselhos Escolares
19

 em cada Escola Municipal, constituído 

de professores, pessoal técnico e administrativo da Escola, alunos, pais e 

representantes das entidades organizadas do bairro.  
 

 

 Na Lei Educacional do Município, encontramos dois pontos importantes sobre a 

democratização da educação. O primeiro dispõe que a gestão democrática norteará as ações 

de planejamento, implementação e avaliação de políticas e planos de educação, garantindo a 

participação de docentes, pais, alunos, funcionários, representantes da comunidade, das 

diversas entidades que atuam no campo educacional e dos órgãos que compõem o sistema de 

ensino municipal. Neste mesmo documento encontramos a indicação, já trazida anteriormente 

na Lei orgânica, com relação aos mecanismos de gestão e o acréscimo da Comissão de Gestão 

Democrática da Secretaria Municipal de Educação, os grêmios estudantis e as comissões 

eleitorais instituídas pelos Conselhos (Cises), à época da eleição dos gestores das escolas 

municipais. 

 Entendemos que essa ampliação dos mecanismos de democratização da gestão 

fomenta a compreensão de que elementos novos vão sendo descobertos e percebidos como 

meios de materialização da gestão democrática. Particularmente em Jaboatão, mesmo 

existindo a Lei Municipal de Educação, datada de 2004, é apenas na atual gestão que vemos a 

implantação dos Grêmios estudantis como mecanismo de gestão democrática. Em nosso 

olhar, esse elemento aponta para a nova dinâmica do Governo Municipal a qual tem 

procurado fomentar através desse panorama a mudança de comportamento da população, 

fazendo com que todos tenham oportunidade de participar de alguma forma.   

                                                
19 Também denominado de CISE. 
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   Em uma das resoluções elaboradas na conferência municipal de Educação, realizada 

em 2009, a gestão democrática vem exposta no capítulo II, Art. 14 – VIII como o mecanismo 

que privilegia a legitimidade, a transparência, a cooperação, a responsabilidade, o respeito, o 

diálogo e a interação em todos os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros da 

unidade de ensino. Em outro documento elaborado ainda durante a Conferência Municipal de 

Educação, ficaram expostas algumas proposições que representam singularidades trazidas 

pelo atual governo de forma a instituir na legislação do município mudanças quanto à gestão 

do ensino público. As proposições relacionadas à instituição da gestão democrática aparecem 

dispostas da seguinte forma: 

 1ª. Garantir a participação dos Trabalhadores em Educação na elaboração e na 

definição das Políticas Públicas Educacionais permanentes de Estado, flexível às orientações 

advindas do MEC, respeitando às especificidades do sistema de ensino do Município do 

Jaboatão dos Guararapes. 

 2ª. Criar mecanismos que motivem o processo eleitoral do Conselho Escolar, como: 

 - Disponibilidade de carga horária para os Trabalhadores em Educação que ocupem 

as funções de presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro; 

 - Ajuda de custo para o Conselho Escolar destinado ao transporte e alimentação dos 

conselheiros, quando em atividades externas; 

 - Realização de formação continuada para todos os segmentos do Conselho Escolar. 

 3ª. Realizar eleição direta para dirigentes escolares com apresentação prévia do 

plano de ação da gestão e capacitação para os candidatos a gestores. 

  4ª. Garantir em todas as escolas municipais do Jaboatão dos Guararapes, 

independente do porte e modalidade, assessoria técnico-pedagógica e uma equipe técnico-

psicopedagógica para os gestores e demais Trabalhadores em Educação.    

 5ª. Promover formação em gestão democrática para todos os segmentos da 

comunidade escolar. 

 6ª. Garantir a lotação em escolas de pequeno porte de uma equipe técnico-

administrativo-pedagógica. 

 7ª. Incentivar, garantir e apoiar a formação de Grêmios Estudantis nas escolas. 
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 Conforme expusemos anteriormente, a elaboração do documento citado aponta para a 

disposição da criação dos Grêmios estudantis, percebendo estes como espaços colaborativos 

de discussão coletiva. É importante ressaltar que o incentivo à criação dos Grêmios ocasiona 

aos alunos a oportunidade de que eles, em uma atividade dialógica, reflitam e decidam entre 

si, sobre o cotidiano da escola. Além do mais, a atividade política dos grêmios leva também 

ao desenvolvimento do pensamento político não apenas sobre a escola, mas sobre todo o 

contexto social a sua volta. 

Outro elemento relevante dos grêmios é a oportunidade de que eles discutam com 

círculos de diferentes conhecimentos, descentralizando também os momentos de discussões. 

Através desses instantes esses alunos se percebem como integrante de algo que interfere 

significativamente na vida da escola e de sua comunidade. Isso leva a um aprendizado de 

exercício da cidadania e de autonomia. 

Novamente retomamos o uso do princípio de autonomia tendo em vista que este ideal 

promove a abertura de processos de reflexão. Na escola particularmente, essas decisões 

voltam-se para seus conflitos e metas. Nesse sentido, precisamos estar atentos ao uso do 

conceito de autonomia. Lima (2002, pg.44) adverte sobre o uso desse conceito ao afirmar que 

durante muito tempo o conceito de autonomia sempre esteve associado ao tema de liberdade e 

ruptura com esquemas centralizadores, estando relacionado com o de transformação social. 

Recentemente, há a sua ressignificação na perspectiva neoliberal. 

 Dourado (2007, pg. 926) indica que:  

 

 Ao defendermos a autonomia da escola, estamos defendendo que a 

comunidade escolar tenha liberdade para coletivamente pensar, discutir, 

planejar, construir e executar o seu Projeto Político- Pedagógico, entendendo 

que neste está contido o projeto de educação e de escola que a comunidade 
almeja. No entanto, mesmo tendo essa autonomia, a escola está subordinada 

às normas gerais do sistema de ensino e às leis que o regulam, não podendo, 

portanto, desconsiderá- las... A autonomia, no entanto, não é dada ou 
decretada. Autonomia é uma construção que se dá nas lutas diárias que 

travamos com os nossos pares nos espaços em que atuamos. Por isso, a 

construção da autonomia, especialmente da autonomia escolar, requer muita 

luta e dedicação daqueles que estão inseridos nos processos educativos. 

 

 

 Permitir que a escola, através de seu próprio olhar, percebesse suas necessidades e por 

meio de seu próprio entendimento, buscasse de forma coletiva sanar os problemas é a 

principal finalidade da democratização da gestão. Nesse sentido, entendemos que a gestão 
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democrática auxilia no entendimento de que a tarefa de gerir não seja pensada como uma 

ferramenta a serviço apenas da melhoria da qualidade de ensino, pois ela mesma é, ou pode 

ser uma ação político-pedagógica. Diante desse significado, percebemos que a gestão 

democrática em Jaboatão como vem sendo disposta através das ações e das leis, vem 

provocando mudanças pontuais no sistema educacional. 

 É através do empenho dos sujeitos da Gerência de Gestão Educacional da Secretaria 

de Educação do município de Jaboatão dos Guararapes, que vem empenhando esforços na 

construção de uma cultura mais inclusiva e com uma maior participação de diversos atores 

sujeitos na gestão da escola, que o município tem materializado alguns princípios dispostos 

nas leis federais, estaduais e municipais. As ações da Gerência de Gestão vêm se dando 

através dos encontros realizados com os conselheiros, diretores, pais, alunos, com a finalidade 

de modificar a visão clientelista que a população tem da escola.  

 Oliveira (2001, pg.69) entende que com o surgimento da “nova forma de administrar”, 

constitui-se um novo fazer, de forma coletiva, em permanentemente processo. Sendo assim, a 

escola precisa ter como objetivo principal educar para a cidadania, compreendendo que esta 

tarefa, requer criar condições para que os sujeitos da educação possam participar ativamente 

do processo de gestão da escola. É preciso, portanto, que a escola conceda autonomia para 

todos os segmentos envolvidos estarem discutindo abertamente e expondo suas percepções da 

escola. 

 Quanto a essa visão do fazer coletivo, a Gerência de Gestão Educacional mediante 

uma subdivisão que corresponde a Gerência de Articulação Institucional, vem materializando 

suas ações, ao passo que as formações com os conselheiros e gestores partem dessa 

coordenação. Uma dessas ações, singular e minuciosa, encontra-se na mudança da 

nomenclatura do Projeto Político Pedagógico para Projeto Político Administrativo e 

Pedagógico. Como justificativa para tal mudança, a Gerência explica que foi resultado da 

revisão do Regimento do Conselho de Integração Sócio-educativo, através da criação de um 

grupo de trabalho formado por representantes da Seduc, Sindicato e da base dos professores. 

Na concepção do grupo, o nome anterior limitava o projeto em uma concepção muito 

semelhante à proposta pedagógica e o PPP precisaria ter também uma visão administrativa.  

 Por meio de ações intensificadas como visitas as escolas, distribuição de banners 

convocando a sociedade a participar dos conselhos, as formações realizadas por regionais e 

por segmentos, revisão de leis e textos que subsidiem a gestão escolar, conferência municipal, 

eleição de diretores, entre outras, a Secretaria de Educação do Jaboatão dos Guararapes está 
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promovendo a consolidação dos preceitos estabelecidos pelas leis Federais e aos poucos vem 

atendendo a uma demanda que faz parte de cobranças e lutas em nosso município.  

 

2.3 Os mecanismos de gestão democrática educacional em Jaboatão: discurso x 

práticas. 

 

Pensando a escola como um local de aprendizado, trabalho coletivo, fazeres 

democráticos e exercício da cidadania, compreendemos que ela se constitui em um espaço 

público onde os discursos se consolidam fidelizando ou não o que consta nas leis. Assim, 

podem expressar significativas diferenças tanto na materialização dos processos 

democráticos, como na criação das instituições que os consolidam. Neste sentido, percebemos 

que algumas experiências para a instituição dos mecanismos de participação acabam por se 

tornar um caminho para atender a formalidade que está disposta em lei, porém não praticam 

verdadeiramente o que vem disposto nos discursos legislativos. 

Assim, não basta apenas a criação de espaços dialógicos, mas sim de mecanismos que 

possibilitem o exercício da democracia e da cidadania. É preciso perceber que a gestão 

democrática se constitui na expressão das pessoas envolvidas, no compromisso político com a 

educação e na instituição que representam (Oliveira, 2009, pg 74). Logo, a gestão democrática 

da educação relaciona-se a um importante papel da escola que é o de criar condições político-

pedagógicas para o desenvolvimento do educando, atendendo sempre a legislação vigente.  

Contudo, entendemos que existem entraves para a consolidação dos princípios da 

gestão democrática, que em nosso ponto de vista estão ligados a questão da posição assumida 

nos colegiados, tendo em vista que essas preenchem requisitos e ocasionam a detenção do 

poder. Compreendemos que mesmo que essa detenção de poder ocorra de forma simbólica 

alguns sujeitos se percebem mais importantes que outros tendo em vista as posições que 

assumem na escola e no colegiado.  

De acordo com Padilha (2001, p.90) é importante a produção dos documentos, pois 

estes servirão de norte para a realização das atividades que precisam ser efetivadas, mas esse 

documento não precisa estar apenas perfeito e condizente com “os jargões científicos ou 

burocráticos, mas especificar com clareza o que a escola vai realmente fazer, levando em 

conta suas condições, as estratégias que são factíveis e os recursos que, mesmo ainda não 

disponíveis, têm condições de ser alocados”.  
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Dessa forma, entendemos que a produção dos documentos que ocorrem dentro do 

ambiente da escola, materializam de alguma forma, a autonomia de que os sujeitos definam os 

rumos mais adequados ao cotidiano da escola. Isso não diminui ou retira a autoridade da 

secretaria e de suas coordenações especificamente, mas é importante que os atores da escola 

entendam qual sua função e qual o papel da escola, percebendo que apenas assim eles poderão 

exercê-lo de forma justa e capaz de fomentar um trabalho que atenda as necessidades de 

todos. 

Compreendemos que existem dificuldades para a materialização dos processos 

participativos na escola, no entanto entendemos que essas não justificam o conservadorismo 

da hierarquia que dificulta a democratização da gestão escolar. Nesse caso, percebemos 

também que o exercício da democracia e da cidadania é altamente ferido porque mantêm a 

divisão de grupos e limita a participação e inserção de uma representação dos menos 

favorecidos. É assim que entendemos que ainda existem obstáculos para a concretização do 

modelo de gestão democrática em Jaboatão, pois há uma ideia ainda bastante arraigada de que 

o comando das decisões da escola deve estar concentrado na pessoa do diretor.  

Essa informação pode ser claramente demonstrada através da mudança na 

nomenclatura que era utilizada até o início do ano de 2011
20

 e que distingue a pessoa do 

diretor, e do vice – diretor. Em nosso ponto de vista, entendemos que essa nomenclatura 

institui barreiras de caráter hierárquico entre os que constituem a equipe gestora da escola, 

mas é importante salientar que essa denominação é disposta no Caderno 12 do Programa de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Dessa forma, entendemos que existe uma 

compreensão do governo Federal de que não existem diferenças entre as pessoas do diretor e 

o vice, se esses trabalham de forma coletiva.    

Levando-se em conta que essa mudança de nomenclatura – de Diretor para Gestor – 

apenas passa a vigorar no inicio do ano de 2011 – ainda não teremos um parâmetro das suas 

consequências. No entanto, concluímos que se fazem indispensáveis os espaços para reflexão 

acerca dessa mudança, com a finalidade de abolir comportamentos que monopolizem as 

decisões da escola sobre a pessoa do (s) diretor (es).  

A respeito da centralização na pessoa do diretor, Santos, T (apud Rodrigues 2008, 

p.72) afirma que o fantasma disposto por meio do período da ditadura ainda não se afastou 

                                                
20 Em Jaboatão, na Lei nº 431/2010, no Art.3 do Capítulo 1, é usado o termo Gestores Escolares, assim como 

essa nomenclatura é utilizada numa Resolução elaborada durante as conferências Municipais em 2009, no 

Capítulo 1, Art. 2, de forma a igualar as funções em todos os aspectos que estão relacionados às atribuições, 

responsabilidades administrativas, civis e criminais e também a recepção da mesma gratificação que 

anteriormente a essa data era de percentual diferente. 
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dos profissionais da educação, desde o Sistema até a sala de aula, passando pelas 

organizações corporativas da categoria. Na realidade, grande parte dos dirigentes de processos 

educacionais revelam em suas práticas esse espírito ditatorial. Dessa forma, entendemos que 

um importante elemento a ser trabalhado a fim de proporcionar a quebra desse fator ditatorial 

são as formações enquanto espaços reflexivos. 

Para Najjar e Ferreira (2009, p.2) a formação de professores é um processo contínuo, 

através da qual esses profissionais têm uma participação ativa, não sendo somente 

“receptáculos” de doutrinas que serão “aplicadas mecanicamente em suas práticas”. Ou seja, 

as formações têm como principal finalidade, fornecer caminhos de reflexão para que não 

apenas o professor, mas sim todos os sujeitos envolvidos no ambiente escolar reflitam sobre 

suas práticas, partindo das demandas que ocorrem do seu cotidiano, “de suas inquietações e 

dos conhecimentos que vêm acumulando ao longo de suas vidas”.  

Dessa forma, podemos apontar a formação de fóruns disposta no caderno 12 do 

Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, que indica um espaço de diálogo 

permanente, onde os sujeitos poderão apresentar suas experiências e conhecimentos 

acumulados no cotidiano escolar, assim como aquilo que é trabalhado ao longo da formação 

continuada, possibilitando a esse profissional “(re)significar sua prática, construir novas 

sínteses e transformar o espaço escolar em que atua cotidianamente”. 

Nesse sentido, não basta apenas a inserção de espaços que comunguem apenas da discussão 

das leis, sem que essas possam ser vistas como experiências práticas. 

Werle (2003, pg.10) afirma que o Conselho Escolar é um lócus de vivência simbólica 

entre pais, alunos, professores e que nesse espaço ocorrem movimentos definidos pela autora 

como aproximações/distanciamentos, pressão/cooptação entre os representantes de forma que 

a palavra aqui se torna o mecanismo que fundamenta as relações. Sobre isso Werle 

compreende que:  

 

Não há poder, a priori, nos Conselhos Escolares, mas como decorrência do 
exercício da palavra, da capacidade de argumentação nas reuniões, do nível 

de escolaridade dos participantes e da politização da comunidade escolar, as 

percepções que os diferentes atores desenvolvem sobre o poder real influem 

nas relações de poder [...] A consideração dos Conselhos Escolares como um 
fórum importante confere uma significância às reuniões e posições dos 

representantes eleitos pela comunidade escolar (WERLE, 2003, pg.10). 
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 Através do entendimento de Werle, entendemos que os nas reuniões dos Conselhos, 

ainda estão se estabelecendo espaços onde estejam sendo incutindo conhecimentos teóricos, 

as disposições legislativas e os projetos de governos futuros. Dessa forma, entendemos que é 

importante que os sujeitos possam perceber de que maneira a sua prática está sendo 

participativa, democrática e com o exercício da cidadania. Em Jaboatão as formações vêm 

ocorrendo por meio do esforço em tentar com que os conselheiros compareçam a esses 

momentos.  

As formações em Jaboatão são organizadas por segmentos e por regionais e para isso 

existe a justificativa na Proposta de formação que essa separação de sujeitos tem como 

finalidade fortalecer os segmentos e o colegiado de uma forma geral. Entendemos que esses 

depoimentos também fomentam novas formações à medida que através deles, o núcleo de 

articulação pode estar repensando as práticas formativas.  

A troca de experiência pode ser vivenciada de forma a estabelecer o momento de 

compartilhamento de concepções e de auxílio mútuo. Dessa forma, intuímos que se faz 

necessário uma reflexão e consequentemente ações mais constantes, conforme afirma Galina 

e Carbello (2009, pg. 21):  

 

Não podemos dizer que o Estado tem se isentado totalmente das atividades 

de capacitação dos colegiados, mas as ações devem ser mais constantes, 
especialmente quanto ao acompanhamento dos resultados e à elaboração de 

políticas públicas destinadas à organização escolar democrática. A escola 

também tem se empenhado em se adequar a essa nova exigência de 
transformação de suas relações e práticas sociais, pedagógicas e 

administrativas, de maneira a adotar uma forma de gestão que contemple a 

ampliação dos espaços de participação e de diálogo com os diversos 
segmentos que compõem a comunidade escolar. 

 

 

Outro fator relevante e que podemos apontar através da fala acima, é que as 

capacitações não podem se deter apenas aos que estão diretamente ligados aos mecanismos de 

participação da escola. É necessário que mais atores compreendam o seu papel e a 

importância de estar envolvido com o cotidiano da escola, não apenas naquilo que diz respeito 

a si mesmo, mas ao coletivo. Os pais, responsáveis, alunos, professores e funcionários 

também fazem parte da instituição, compartilham sucessos e fracassos, vivenciam as 

atividades culturais e administrativas – pedagógicas e logo, precisam estar sendo inclusos 

nesse processo de formação. Isso poderia ainda, resultar em mais um mecanismo de 
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participação, tendo em vista que os próprios sujeitos, então não participantes ativos, estariam 

tomando parte de algo e desenvolvendo o sentimento de pertencimento. 

Para que esses mecanismos de participação possam consolidar-se, assim como integrar 

os diversos atores em um processo democrático, não basta apenas capacitar um pequeno 

grupo, mas expandir essas formações as demais pessoas que demonstrem interesse em 

participar. Através dessa abertura, outros sujeitos poderão despertar para a necessidade e a 

importância da convivência coletiva, da luta por uma educação justa e igualitária. No entanto, 

a partir do pensamento de Silva (2005, pg.10) entendemos que não há mecanismos que me 

permita ou me impeça de participar, pois a participação é um direito e está disposto em lei.  

 

É exatamente isto que esperamos da comunidade de nossas escolas. Que não 
fique na dependência de que alguém lhe dê uma abertura para que possa 

participar das atividades que lhe dizem respeito, ou ainda que somente 

comece a participar quando tiver tempo. Que lute e conquiste esse espaço e 
faça sua própria história. Afinal, a maior prejudicada pela sua falta de 

envolvimento e de participação é ela própria. Conforme já vimos na 

introdução deste ensaio, a participação da população na fiscalização dos 
serviços públicos, além de dificultar a corrupção e a malversação de fundos, 

promove a melhoria desses serviços em qualidade e em oportunidade. 

Importa ainda lembrarmo-nos de que a imobilização e desorganização de 

nossa sociedade não ocorrem por conformismo ou indolência. (SILVA 2005, 
pg.10) 

 
 

 Segundo o autor, com a qual compartilhamos da ideia, a desmobilização faz parte de 

um processo histórico de opressão, que compromete o papel da educação de despertar os 

cidadãos, no sentido de fazê-los entender que não estão cumprindo um dever, e sim, 

exercendo um direito.  
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CAPÍTULO 3 

O conselho Escolar na Gestão democrática. 

As discussões fomentadas pelo estudo teórico até então apresentadas neste trabalho, nos 

levam a refletir sobre o processo histórico que modificou o cenário da sociedade, assim 

como o panorama educacional. Nesse sentido, podemos afirmar que a instituição dos 

Conselhos Escolares como um dos mecanismos de Gestão democrática da escola aporta um 

grande significado levando-se em conta o tempo que a sociedade passa sem ter oportunidade 

de participar e que depois do processo de redemocratização os colegiados emergem como 

um espaço de coletividade.  

O processo de democratização da escola pública torna indispensável  a instituição das 

instâncias colegiadas, entendendo-se que uma das características da democracia é a decisão 

conjunta. Compreendendo-se ainda, que o ato de partilhar as decisões favorece a integração 

dos diversos sujeitos que compõem a comunidade escolar e também a sociedade civil que 

está além dos muros da escola.  

Entendemos que, dessa forma, a administração escolar passa a contar com um empenho 

maior da comunidade mediante sua integração no processo decisório, de modo que ela não 

apenas participará das decisões, mas também será responsável pelo acompanhamento e 

concretização dos resultados. Assim, a efetivação da gestão democrática está intimamente 

relacionada com a participação nos colegiados, associações e agremiações, constituídos por 

docentes, discentes, funcionários, pais, alunos e comunidade. Abranches 

(2006, p. 54), afirma que: 

 

Os órgãos colegiados têm possibilitado a implementação de novas formas de gestão 

por meio de um modelo de administração coletiva, em que todos participam dos 

processos decisórios e do acompanhamento, execução e avaliação das ações nas 

unidades escolares, envolvendo questões administrativas, financeiras e pedagógicas. 

 

 

De acordo com Taborda (2009), a criação dos conselhos escolares, nos moldes 

propostos pelas reformas educacionais, tinha como finalidade a minimização do papel do 
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Estado com as políticas sociais. Isto, por meio de práticas administrativas que apontavam para 

a privatização das escolas públicas
21

. 

Em seu estudo Taborda (2009, p. 129) corrobora que a política de descentralização de 

recursos em favor das escolas era uma das exigências do Banco Mundial e tinha como 

finalidade a promoção de maior autonomia para as escolas na sua aplicação e gerenciamento. 

À medida que os recursos foram descentralizados para a escola, a política neoliberal passa a 

exigir uma participação mais efetiva da comunidade escolar no seu gerenciamento. No Brasil 

iremos perceber essa política, no Programa Dinheiro Direto na Escola. 

Segundo Pereira (2009), houve a determinação do MEC para que as escolas 

organizassem, constituíssem e implementassem, devidamente registradas, as Unidades 

Executoras, tendo em vista que apenas através desse condicionamento, as escolas com um 

número igual ou superior a 200 alunos, poderiam receber as verbas do Programa. No 

município de Jaboatão, a implementação dos Conselhos Escolares começa a ocorrer a partir 

de 1997, sob a orientação da Secretaria de Educação. Esta implantação decorreu da 

necessidade de habilitar as escolas da rede municipal para o recebimento dos recursos do 

PDDE. Desta forma, os Conselhos foram implantados no sentido de se constituírem como 

Unidade Executora. 

Neste capítulo, levantaremos questões sobre a implantação, constituição e dinâmica de 

funcionamento dos conselhos escolares, com base nos documentos legislativos, na tentativa 

de esclarecer como ocorreu a implantação dos Conselhos e as alterações provocadas por esse 

novo mecanismo na dinâmica da instituição escolar. 

 

3.1 O conselho escolar como mecanismo de participação: as leis  

 

Após a exposição nos tópicos já apresentados neste estudo, do panorama nacional 

acerca das políticas de democratização da educação, das lutas e conquistas, que construíram o 

cenário para a ascendência do discurso da democracia política educacional, é necessário 

reconstruir o processo de implantação destas políticas nas legislações. 

No Brasil, as primeiras experiências relacionadas a órgãos colegiados, foram com 

conselhos comunitários que conforme Cyrino (2000), “tratava-se de uma participação 

                                                
21 Uma dessas mudanças esteve relacionada a modificação da nomenclatura administração para gestão. 

Inicialmente, transmitia-se a impressão que essa seria apenas mais uma troca de nomes para a mesma tarefa. 

Entretanto, não era apenas uma mudança superficial apontada apenas para os nomes, mas sim algo que iria 

transformar o paradigma e os princípios da administração. 
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“outorgada” da população tendo em vista que sua criação, estrutura e regras participativas 

eram responsabilidades do poder público, restando à população a simples adesão”.  

 

Eram órgãos consultivos de governo, legitimando a atuação estatal. Essa 

lógica que permeava a forma de organização dos conselhos tem uma 

vinculação com a concepção de Estado patrimonialista que predominou no 

Brasil durante muitos séculos. (p. 260). 

 

Segundo Bordignon (2005), o entendimento de que toda autoridade pertencia ao 

Estado, submetia os conselhos que eram tidos como de governo a obedecer à vontade 

superior. Isso se devia ao fato de que os conselhos eram formados ou compostos por pessoas 

letradas, dotadas de saber erudito, mediante o entendimento dos governantes que o saber 

popular não proporcionava utilidade à gestão da coisa pública.  

Ainda segundo o autor, esse ponto de vista persiste até os anos de 1980, quando 

começam a aparecer algumas experiências com os conselhos populares, especificamente com 

o surgimento também de governos democráticos e as práticas populares de participação 

social.  

Entretanto, esses conselhos, ainda não se apresentam com caráter deliberativo, 

levando-se em conta que os elementos discutidos nas reuniões não tinham que ser 

necessariamente materializados. Dessa forma, as experiências com conselhos deliberativos 

começam a se consolidar, através da “participação popular efetiva, sem mera adesão, com o 

surgimento dos Conselhos de Saúde e depois os Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e os da Assistência Social, na década de 1990” (CYRINO, 2000, p. 256). 

Bordignon (2005) afirma que, no contexto do processo de abertura política e 

redemocratização do país, na década de 1980, as associações e movimentos populares 

passaram a reclamar participação na gestão pública. 

No final dos anos 1980, início dos anos 1990, os conselhos escolares passam a ter 

mais “status” nas discussões, não apenas as de caráter pedagógico, administrativas e 

financeiras, mas também nas reflexões políticas governamentais e no campo da legislação 

educacional, devido ao entendimento da importância da participação dos diversos segmentos 

na vida da escola.  



61 

 

Marques (2007, pg. 72) aponta que a interação ocorrida nos órgãos colegiados 

proporciona a oportunidade de que os diversos segmentos têm de defender seus interesses e 

aspirações, partindo das relações dialógicas e materializando seu papel de co-responsável na 

definição dos rumos da escola. 

 Dessa forma, as mudanças ocorridas no contexto social, chegaram também ao espaço 

escolar provocando transformações no paradigma administrativo, modificando a visão do 

diretor como pessoa que centraliza todas as decisões sobre o cotidiano da escola. A instituição 

escolar passava a abarcar outros objetivos dentre os quais atender as demandas de 

participação que vinham se instituindo como imprescindíveis no processo de 

redemocratização. 

 Em todo esse processo, as exigências voltadas para a abertura do espaço escolar para a 

participação social viabilizaram a criação de órgãos como Associação de pais e mestres, 

grêmios estudantis
22

 e os Conselhos Escolares. Todos estes, vinham norteados pelos 

princípios de justiça, liberdade e igualdade que estavam sendo promulgados nos documentos 

legislativos.  

A materialização da participação social culmina na inclusão do Artigo 206, inciso V o 

qual sugere que o ensino será ministrado com base em alguns princípios, dentre os quais está 

a gestão democrática. Da mesma forma, ainda podemos fazer referência a LDB que aponta no 

artigo 3 inciso VIII que a “educação deve ser ministrada com base no princípio da gestão 

democrática do ensino público na forma da lei e da legislação dos sistemas de ensino”.  

À medida que atentamos para as minúcias trazidas pela nossa legislação sobre a gestão 

democrática, entendemos que não existe uma definição do que seja gestão democrática e de 

como essa seja consolidada no chão da escola. Entretanto, entendemos também que nesses 

documentos são apontados alguns meios pelos quais a escola pode estar vivenciando o 

processo de gestão democrática, como podemos perceber na LDB em seu artigo 12, que 

aponta a responsabilidade do município em articular-se com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração da sociedade com a escola (grifo nosso). 

Com relação a como serão definidas as normas da gestão democrática, a LDB em seu 

artigo 14 aponta que “os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, levando em conta as peculiaridades e os princípios de 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, 

                                                
22 É importante compreender que os Grêmios estudantis, assim como as Associações de pais e mestres e os 

Conselhos escolares, surgem através do incentivo que ocorre  através do processo de redemocratização onde a 

população era instigada a criar espaços de participação.  
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assim como a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes” (grifo nosso).  

Podemos então, verificar que apenas em 1996 é indicada, na forma da lei, a 

participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, mesmo 

que já tenhamos indícios de experiências anteriores. Salientamos ainda que é nesse mesmo 

período que é criado o Programa Dinheiro Direto na Escola, que faz com que a criação dos 

Conselhos seja mais efetiva visando que esse é um dos requisitos para que a escola receba a 

verba. 

De acordo com Taborda (2009), a política educacional da década de 1990 criou 

mecanismos contraditórios aos princípios democráticos, tendo em vista a transformação dos 

órgãos colegiados em UEx, mesmo entendendo que a intenção do Programa era a 

descentralização de execução dos recursos da esfera federal para a local. 

No entanto, essa obrigatoriedade de que o Conselho funcione também como Unidade 

Executora, representou uma forma de limitar a atuação desses órgãos a aspectos técnico-

procedimentais, destituindo-os do seu poder mobilizador. A existência dos órgãos colegiados 

deve fundamentar-se em objetivos mais amplos que a mera integração entre poder público, 

comunidade, escola e família, visando atender as formalidades para recebimento de verbas. 

Sobre Conselhos Setoriais, Gohn (2003) afirma que: 

 

 

Os conselhos devem ser espaço e mecanismo operativo a favor da 
democracia e do exercício da cidadania, em todo o contexto sociopolítico. 

Eles podem se transformar em aliados potenciais e estratégicos na 

democratização da gestão das políticas sociais (p. 104). 

 

 

Em contraposição a fala de GOHN percebemos que nas reformas educacionais que 

ocorrem na década de 1990, a criação dos Conselhos Escolares tinha inicialmente um caráter 

minimizador das ações do Estado
23

. Nesta perspectiva, relacionar os Conselhos à tarefa de 

gerenciar a execução e fiscalização das verbas, ocasiona o surgimento de um caráter 

burocrático ao Conselho, que pode concentrar-se mais nas discussões técnicas financeiras do 

que nas reflexões administrativas e pedagógicas. Além disto, estas dimensões podem ser 

desarticuladas e, desta forma, a discussão do financiamento esgota-se em si mesmo. 

                                                
23 Terezinha Santos (2006) coloca essa retirada do Estado, como o encolhimento do Estado em sua função social 

em favor da empresa privada ou até mesmo do público não estatal. Dessa forma, o Estado passa a ser promotor e 

regulador desse novo movimento desencadeado nas reformas. 
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No documento que conduz a organização e o funcionamento do CISE
24

 no município 

de Jaboatão dos Guararapes, o órgão colegiado é um espaço permanente de articulação e 

debate, que tem por finalidade constituir e promover mecanismos democráticos de 

participação e integração da comunidade escolar, tendo em vista a melhoria da qualidade do 

processo ensino-aprendizagem, tendo as seguintes atribuições: 

 

a) participar da discussão, elaboração, aprovação e acompanhamento do Projeto 

Político- Administrativo-Pedagógico (PPAP) da escola. 

 b) Promover a integração da família e da comunidade nas atividades vivenciadas na 

Unidade Escolar.  

c) Administrar, de acordo com as normas legais, os recursos provenientes de 

subvenções, convênios, doações e arrecadações que contribuam para o atendimento das 

necessidades que interferem no desempenho e funcionamento da escola.  

d) Analisar, apreciar e emitir pareceres, propondo alternativas de naturezas 

administrativa e pedagógica, considerando as diretrizes, prioridades e metas estabelecidas 

pelo Projeto Político-Administrativo-Pedagógico (PPAP) e legislação em vigor.  

 

Assim, compreendemos que o papel do colegiado nas instituições de ensino público do 

município, está para além da sua relação com as questões financeiras, atendendo ao que é 

definido na legislação nacional, como também no próprio regimento do município de 

Jaboatão. Conforme a normatização do Cise é possível compreender que o papel do colegiado 

fundamenta-se na participação e inclusão dos diferentes atores no processo deliberativo sobre 

questões financeiras, administrativas e pedagógicas.  

Conforme apontamos anteriormente, as discussões em torno da gestão democrática e 

das instâncias colegiadas participativas estão dispostas em vários documentos legais. 

Entretanto, é possível verificar que na sua maioria, estas disposições estão apresentadas de 

forma indicativa, não havendo indicações de como ela deveria ser materializada.  

Nesse sentido, encontramos nos documentos mais atuais sobre os Conselhos 

Escolares, do MEC, um diferencial nesse aspecto. A partir do ano de 2002 começa a ser 

implementado o Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares
25

, com a finalidade 

                                                
24 Conselho de Integração Sócio Educativo 
25 A finalidade dos cadernos é servir de subsídio às secretarias estaduais e municipais de educação, assim como 

nas capacitações de conselheiros escolares, seja por meio de cursos presenciais ou à distância. É objetivo 

também do material estimular o debate entre os próprios membros do Conselho Escolar sobre o importante papel 

desse colegiado na implantação da gestão democrática na escola. 
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de fomentar a constituição e organização dos Conselhos Escolares nas escolas públicas de 

educação básica, em colaboração com os Estados e Municípios. 

Essa compreensão vem sendo trabalhada a partir do ano de 2002, no governo do então 

presidente Luiz Inácio da Silva através do MEC/SEB. É importante colocar aqui, que a 

implementação desse programa, não afirma ser este o ponto inicial de todas as ações 

relacionadas ao CE, tendo em vista a contemplação de formação deste órgão na própria CF, 

LDB, PNE, entre outros como o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, do 

Governo Federal. 

Conforme vem apontado em todos esses documentos a gestão democrática 

participativa é um dos alicerces para um bom funcionamento da escola, de forma que no 

Plano de Metas estão indicadas algumas diretrizes que assinalam que: 

 

XXIII - elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, quando 

inexistentes;   

XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos 

educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo 

monitoramento das ações e consecução das metas do compromisso; 

XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles 

espaços e equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade 

escolar;  

XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da infra-

estrutura da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações educativas; 

 

Pelo exposto, podemos perceber que a atuação do CE, ultrapassará as questões 

financeiras, abarcando também assuntos de cunho administrativo e pedagógico. Segundo 

Cattaneo (2008) a democratização da escola implica em compreender a sua cultura, enquanto 

instituição pública de ensino inserida em uma localidade e a cultura da comunidade na qual 

está inserida, assim como suas relações sociais, que favorecem ou não os processos coletivos 

de tomada de decisão. 

Nesse sentido, a formação, organização e instituição dos CEs, favoreceriam a 

formação de uma cultura democrática na escola.  
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3.2 A participação no discurso do Conselho Escolar. 

 

Analisando historicamente o Brasil percebemos que o Estado brasileiro tem sido muito 

competente quando se trata de ressignificar as propostas progressistas que originam-se nos 

movimentos sociais, incorporando-as através de políticas públicas, particularmente na área da 

educação. Nesse sentido, entendemos que a incorporação do princípio de gestão democrática 

na educação promove a possibilidade da criação dos fóruns de decisão coletiva, autonomia e 

avaliação, projeto político-pedagógico, visando melhorar a qualidade da educação. Para que 

exista a democratização da gestão e a criação de espaços coletivos de decisões, faz-se 

necessário a materialização do princípio de participação.  

 Associando a gestão democrática ao Conselho Escolar entendemos que o colegiado se 

constitui em um mecanismo imprescindível para a solidificação do processo de participação, 

sobretudo por esses organismos estarem em consonância com as leis, o que evidencia uma 

vitória das constantes lutas da sociedade em prol de espaços nos quais diversos sujeitos, 

pudessem estar expressando suas opiniões.  

Entendemos, ainda, que nas escolas brasileiras – e não apenas nas escolas de Jaboatão 

- construir a democracia participativa é uma dura e complicada tarefa, haja vista toda sua 

estrutura, organização e funcionamento. Santos, T (2008, p.85) afirma que essa dificuldade 

decorre do fato de que as escolas encontram-se sob bases autoritárias, centralizadoras, 

patrimonialistas e personalísticas, que instituem barreiras “quase intransponíveis para 

educandos e educadores” dialogarem, interagirem e avançarem em direção ao novo. 

Tomando posse da afirmação trazida por Santos, T (2008) percebemos que esses 

elementos podem representar obstáculos para a consolidação da democracia através dos 

Conselhos Escolares. No entanto, precisamos compreender que essas características não são 

particularidades do ambiente escolar, pois se constituem das tradições hegemônicas que 

durante anos perpetuou a necessidade da hierarquia e da nomeação de um sujeito para decidir 

por todos. 

Partindo do princípio de que o colegiado escolar se constitui em um espaço de 

participação, entendemos que essa não pode faltar nas reflexões e ações do colegiado. Desse 

modo apontamos o estudo de Marques na discussão da cultura democrática nas escolas 

públicas na medida de que esse trabalho demonstra que a participação precisa estar presente 

no Conselho Escolar, tendo em vista que a maioria dos sujeitos que compõem o órgão 

percebe-o como “um dos instrumentos e mais ainda como condição de democratização da 
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gestão escolar que é de responsabilidade coletiva e não concentrada na figura do diretor” 

(Marques 2007, p. 187). 

De acordo com Paro (1999) a democratização da gestão escolar só se dará com a 

participação da comunidade na escola. Nesse aspecto Marques (2007) corrobora com a 

afirmação de Paro quando o autor dispõe que a participação não se consolida apenas pelo fato 

de que a escola convide os pais e a vizinhança para auxiliar na execução de tarefas definidas 

pela direção. A autora assinala ainda que só se pode falar em participação quando a 

comunidade escolar toma as decisões, ou seja, quando há partilha de poder nas decisões. 

Santos, T. (2008, p.122) apresenta em um dos seus estudos voltados para a discussão 

da gestão democrática, os seguintes dados: 

 

Pelas nossas observações, nas poucas reuniões dos Conselhos 

Escolares detectamos fortes indícios de serem órgãos burocráticos, 

que juntam algumas pessoas, que até dão opiniões, mas não realizam 

um trabalho coletivo, produtivo e consequente no sentido de nortear as 

ações escolares em direção ao crescimento coletivo. Há toda uma 

concepção de participação que perpassa tais discursos, entendida 

como contribuição na operacionalização das políticas, ou seja, não há 

distribuição de poder, mas uma participação operacional, do tarefeiro, 

do parceiro ocasional.  

 

 

 Ainda sobre isso, Gomes e Andrade (2009, p. 87) ressaltam que o colegiado escolar se 

constitui em um espaço dialógico onde o exercício do poder se dá através dos conflitos e 

procedimentos de controle que se utiliza de um discurso “diário e visceral” que legitima a 

democracia escolar e a necessidade de um projeto coletivo, mas que, no entanto apesar dessa 

dinâmica conseguem continuar mascarando o jogo de poder e exclusão que ainda existe 

dentro dos Conselhos. 

 Andrade ainda afirma que:  

 

A necessidade do olhar crítico sobre esse discurso não visa negá-lo como 

condição fundamental à democracia escolar, mas objetiva revelar que ele 
tem assumido uma configuração determinada, que favorece, pela aparência 

de negação dos centros do poder, práticas centralizadoras da gestão escolar. 

(GOMES e ANDRADE, 2009. p. 87). 
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 Por meio da afirmação de Andrade, entendemos a importância do olhar crítico 

analisando o discurso sobre a gestão democrática, entendendo que este
26

 pode tanto favorecer 

determinados segmentos como excluir outros.  

 Segundo Fairclough (2008, p. 91), o discurso constitui “um modo de ação, uma forma 

em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros”. Dessa forma, 

podemos inferir que os instantes onde os conselheiros “produzem, distribuem e consomem o 

discurso”, envolve relações de poder tendo em vista de que se trata de um órgão com 

representação de vários segmentos e esses, por sua vez, lutam por seus interesses específicos. 

 Essa relação é ideológica de forma que os sujeitos posicionam-se de acordo com seus 

interesses, estabelecendo conexões entre as diversas práticas e ideologias, reestruturando os 

posicionamentos e as estruturas que fomentam a organização dos mecanismos de participação 

(FAIRCLOUGH, 2008, p.121). 

 Entendemos como um grande desafio do nosso estudo desvelar os elementos que 

emergem dos discursos sobre a participação dentro do órgão colegiado fomentando a 

materialização de práticas participativas ou de práticas excludentes. Nesse sentido, 

percebemos que o Conselho Escolar exterioriza um ideal de acolhimento à diversidade de 

ideias e de conhecimento, sendo o emissor de discursos participativos.  

Ainda sobre a composição do discurso da participação e da gestão democrática da 

educação, entendemos que há uma integração de diversos elementos na sua formação. Ou 

seja, na construção do discurso da participação na gestão da escola, existem aspectos advindos 

dos especialistas que dedicam-se a estudar especificamente a temática, como também as 

concepções dos profissionais do ensino que, por vezes,  no caminho contrário dos 

especialistas idealizam a gestão e como esta deva acontecer. Ainda podemos elencar 

elementos que vem das mídias e da própria participação popular.  

      Com isso, compreendemos que a formação do discurso da participação no conselho 

escolar, se constitui de vários elementos que originam diferentes significados e interpretações. 

Isso pode ser visto através das diferentes formas de materialização da gestão democrática, que 

nem sempre é consolidada como disposto na legislação.  

 Sobre o uso do poder e do discurso, Werle (2003, p. 74) entende que o poder é um dos 

elementos constitutivos do discurso de forma que o acesso às informações, como essas são 

divulgada e a existência de sujeitos com uma maior habilidade verbal que outros, formando 

grupos onde uns são detentores de um “certo poder” e outros apenas recebem a demanda 

                                                
26 Ressaltamos aqui que o discurso é entendido na perspectiva das práticas discursivas.  
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desse “poder”, que não é algo instituído, mas idealizado, internalizado e às vezes repassado de 

forma camuflada.  

 Werle assinala ainda que: 

 

As percepções que os diferentes participantes desenvolvem sobre o poder 

real, influem nas próprias relações de poder. [...] Assim, em escolas cujos 

profissionais, Direção e pessoal técnico – administrativo demonstram 
descrédito a respeito das possibilidades participativas na escola pública; 

consideram as ações da secretaria de educação por demais autoritárias e 

centralizadas e, a partir delas, justificam sua imobilidade política; ou 

instalam o CE só porque a lei assim determina, este colegiado funciona, 
efetivamente, como marcantes características, não participativas. (WERLE, 

2003, p. 75) 

 
 

  Retomando o estudo de Gomes e Andrade (2009, p.90) também encontramos 

resultados que corroboram elementos trazidos por Werle com relação aos discursos que são 

originados no Conselho.  

 

Alguns conselheiros nos revelaram que há ocasiões em que a direção de 

escola, em geral na presidência do CE, convoca os membros do Conselho 
para conversas individuais informais e, logo depois, divulga uma deliberação 

justificando que o grupo chegará a um consenso sobre aquele assunto tratado 

em particular com os representantes dos segmentos da comunidade escolar. 

Esses encontros acabam sendo configurados como reuniões ordinárias, uma 
vez que o presidente do CE elabora uma grande pauta, incluindo questões do 

cotidiano da escola para descaracterizar o sentido de urgência da reunião. 

(GOMES e ANDRADE, 2009, p.90) 
 

 

 Percebemos que por meio de algumas ações criam-se rituais de “disfarces” onde 

aparentemente se abre um espaço para a colocação dos diversos pontos de vista. No entanto, o 

que nos é mostrado nesta pesquisa, são comportamentos que de certo modo conseguem 

distorcer o princípio de participação de forma que há a “garantia do acesso, mas não da voz” e 

dessa forma percebemos a manutenção das decisões nas mãos do dirigente. 

 Os Conselhos Escolares se constituem enquanto mecanismo público de controle, 

defesa e construção da Educação Pública (WERLE 2003, p. 46) e por essa razão deveriam ter 

discursos e políticas consistentes e coerentes com essa tarefa. Dessa forma, ao considerar que 

os discursos de participação sofrem interpelações dentro do próprio colegiado, o que podemos 

esperar dos discursos externos ao órgão? 

 Conforme dispomos anteriormente, os princípios que instituem a gestão democrática 

da educação e os mecanismos de participação consolidam o ideal de uma escola capaz de 
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articular os diversos segmentos, assim como os conhecimentos que destes advém. Neste 

sentido, percebemos que esses mecanismos legitimam princípios como os de liberdade, 

igualdade, qualidade, gratuidade e pluralismo, entendendo que esses ideais apenas serão 

consolidados com o funcionamento adequado do colegiado.  

 No contexto exposto anteriormente de imobilidade política, podemos apontar como 

indício dessa “apatia”, a irrelevância dada ao compartilhamento das decisões, no sentido de 

que é mais fácil e rápido a tomada de decisões individuais do que reunir o grupo, refletir sobre 

os problemas e achar soluções em conjunto para os mesmos. No entanto, compreendemos que 

há no Conselho Escolar um elemento que contrapõe-se às atitudes individualistas e 

centralizadoras e podemos apontar esse elemento como o princípio do pluralismo que 

oportuniza a integração de todos no espaço do colegiado. 

 A seguir continuaremos a discutir a percepção sobre as ações do Conselho Escolar 

para a construção da gestão democrática.  

 

 

3.3 A ação do Conselho Escolar na construção da gestão democrática na escola. 

 

 

Segundo Souza, A (2005, p.28) o Conselho de Escola é a instituição que dia-a-dia 

coordena a gestão escolar. Ou seja, é o órgão responsável pelo estudo, idealização, reflexão, 

deliberação, acompanhamento, controle e avaliação das principais ações do cotidiano da 

escola, no campo pedagógico, administrativo e financeiro. Da mesma forma como o Conselho 

Municipal, o Colegiado escolar é um órgão democrático onde há o sistema de representação 

do qual fazem parte representantes dos diferentes segmentos da escola (professores e 

funcionários, alunos e seus familiares) eleitos.  

Todavia, conforme já vimos anteriormente, se o Conselho Escolar é materializado 

apenas como mais uma instituição da escola, pouco adianta para o avanço da democracia. Ele 

tem de se supor como uma ferramenta que objetive a superação dos condicionantes 

ideológicos, institucionais, político-sociais e materiais (PARO, 1999) e que de fato pode 

ampliar o sentido da democracia na educação escolar. Isto é possível mediante a 

implementação de ações que organizem e coordenem o funcionamento do Conselho de 

Escola, de modo que favorecem a transparência e a relevância das deliberações que se 

concretizam nas ações do colegiado.  
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Camargo e Adrião (2003, p. 31 e 32), apontam algumas sugestões para que o Conselho 

de Escola tenha um funcionamento efetivo e transparente:  

 

a) Divulgar sistematicamente as reuniões e seus resultados (por meio de 

boletins, murais, jornais, rádio escola, assembleias etc.); 

b) Utilizar diferentes instrumentos e formas para chamar a comunidade a 

participar da gestão da escola, promovendo discussões, manifestações culturais, 

mudando o funcionamento das reuniões que já são realizadas, acolhendo de maneira 

prazerosa os sujeitos envolvidos; 

c) Organizar as reuniões, com pauta previamente definida e divulgada, horário 

para começar e acabar, delegação de trabalhos por meio de comissões etc., pois a 

sensação de improdutividade é um dos fatores que gera as abstenções nos encontros; 

d) Adotar a sistemática de rodízio para a coordenação de reuniões, dado ser 

esta uma habilidade que se adquire ao exercê-la; 

e) Assumir o caráter político da gestão da escola como não contraditório ao 

exercício da direção da mesma; 

f) Realizar, sempre que necessário, uma decodificação das leis, normas, 

portarias e demais documentos formais, pois nem todos dominam a linguagem 

burocrática, enquanto outros se escondem atrás dela; 

g) Estabelecer coletivamente prioridades e distribuir, também de maneira 

coletiva, as responsabilidades pela sua operacionalização; 

h) Definir prioridades e metas que podem e devem pressupor a seleção de 

recursos e prazos para serem atingidas, caso contrário a sensação será de incapacidade; 

i) Propiciar e valorizar as discussões prévias entre representantes e 

representados para subsidiar o processo de tomada de decisões; 

j) Procurar destinar todos os recursos existentes na escola para o favorecimento 

das práticas a serem adotadas pelo CE; 

k) Incorporar experiências populares e locais na resolução de problemas 

pontuais, como tática para o incentivo aos encontros coletivos (...); 

l) Lembrar que um coletivo articulado geralmente desenvolve instrumentos de 

pressão mais eficazes. 

  Essas ações contribuem significativamente para a realização de um trabalho baseado 

no respeito mútuo e no entendimento de que o Conselho Escolar é um instrumento de 
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inclusão e não de exclusão (WERLE 2003, p.58) em que não há uma pessoa exclusiva para 

decidir.  

 

O Colegiado é um espaço para o desenvolvimento da confiança social, 

igualdade política, espaço de partilha, na medida em que todos os segmentos 

da comunidade escolar sentam-se, lado-a-lado. Suas regras são estendidas a 
todos, deles exigindo reciprocidade e relacionamento cooperativo tolerante 

baseado no respeito mútuo. Neste espaço institucionalizado, o diretor senta-

se ao lado da funcionária merendeira, da aluna, da dona de casa, do professor 
de Pré-escola, do professor de Matemática. As posições hierárquicas, os 

títulos, os locais de residência, o status social não constituem o vetor para a 

composição do Conselho Escolar.  (WERLE, 2003, p.59) 
 

 

  A ideia de Werle, nos leva a compreender a importância das ações do Colegiado estar 

voltadas para a materialização da gestão democrática viabilizando o exercício da cidadania, 

entendendo que nesse espaço se constitui instantes a vivência de aprendizagens que levam a 

um re-significado das relações entre os diversos atores da escola.  

  O Regimento dos Conselhos Escolares
27

 do Município de Jaboatão dos Guararapes 

aponta algumas estratégias, através dos quais, o Conselho pode estar construindo uma gestão 

compartilhada através das seguintes ações:  

 

a) Participar da discussão, da elaboração, aprovação e acompanhamento do Projeto Político-

Administrativo-Pedagógico (PPAP) da escola;  

b) Promover a integração da família e da comunidade nas atividades vivenciadas na unidade 

escolar;  

c) Administrar os recursos provenientes de subvenções, convênios, doações e arrecadações 

que contribuam para o atendimento das necessidades que interferem no desempenho e 

funcionamento da escola;  

d) Analisar, apreciar e emitir pareceres, propondo alternativas de naturezas administrativas e 

pedagógicas, considerando as diretrizes, prioridades e metas estabelecidas pelo Projeto 

Político-Administrativo-Pedagógico (PPAP) e legislação em vigor. 

Mediante as ações promulgadas no regimento do Conselho é notória a percepção da 

inclusão dos diferentes segmentos nas ações do colegiado, tendo como princípio a promoção 

da participação de forma democrática e plural. No entanto, o fato de que o Conselho apresente 

indícios de participação e de ideais pluralistas, não significa que a convivência seja sempre 

amigável e confortável (WERLE 2003, p.59). É importante perceber que esses conflitos, 

                                                
27 Esse documento se constitui em um único regimento para toda a rede. 
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como já dispomos anteriormente no primeiro capítulo deste estudo, podem ser mecanismos de 

envolvimento e aprendizagem para todos os envolvidos, assim como constituintes do fazer 

democrático. 

Segundo Werle, algumas escolas ainda compreendem que a principal função do 

Conselho é a aprovação do plano de aplicação financeira da escola e apreciação de prestação 

de contas do diretor. Nesse sentido, a autora questiona “para quê existe a autonomia 

financeira? Para melhoria e qualificação do processo de aprendizagem? Para apoio do 

trabalho do Professor? Para melhorar as condições da escola? O Conselho co-responsabiliza-

se pelo todo da escola ou apenas por uma parte do que nela acontece?”  

A autora ainda questiona: 

 

Se cabe ao Conselho Escolar acrescentar, propor sugestões, criar e garantir 

mecanismos de participação efetiva e de democrática na definição do Plano 
Integrado de Escola, o que fica de fora da área de ação do Conselho Escolar? 

(Werle 2003, p. 62) 

 

 

 As indagações de Werle nos remetem a refletir sobre as razões que levam os sujeitos a 

perceberem o Conselho como “instituição financeira” ou visto por alguns como o “poder 

paralelo”
28

 ao da Direção da escola, o que não é verdade, pois o Colegiado é um dos 

mecanismos de gestão democrática instituído por lei e não pode ser utilizado por alguns 

sujeitos como um instrumento de superação da direção. São espaços diferentes, mas que se 

complementam entre si e nas suas ações. 

 Assim, conforme a afirmação de Cury extraída do caderno Conselhos Escolares: uma 

estratégia de gestão democrática da escola pública (2004, p.23), os conselhos, não falam 

pelos dirigentes (governo), mas aos dirigentes em nome da sociedade. Por esse motivo, para 

poder falar ao governo (da escola) em nome da comunidade (escolar e local), levando-se em 

conta os diferentes pontos de vista, a composição dos conselhos precisa representar a 

diversidade, a pluralidade das vozes de sua comunidade.  

 Nesse sentido, entendemos que a gestão democrática construída através das ações dos 

Conselhos Escolares dá-se pela união das diversas vozes em prol da materialização de uma 

escola aberta a todos e com a tarefa de educar com respeito e qualidade.  

  

  

    

                                                
28 Werle (2003, p.62) 
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         CAPÍTULO 4 

O Percurso Metodológico. 

 

A construção do referencial teórico-metodológico para a inserção do investigador no 

campo da pesquisa revela-se de fundamental importância, uma vez que é preciso saber o que 

“olhar”, sob o risco de tudo olhar e nada ver.  Da mesma forma, podemos entender que a 

variedade de interpretações sobre um acontecimento social, explica a existência da 

pluralidade metodológica nas pesquisas científicas. As investigações no campo das ciências 

humanas e sociais têm, cada vez mais, expandido seu direcionamento a fim de que se realize 

apreciações adequadas levando em conta a configuração do objeto, assim como o 

entendimento que o pesquisador desenvolve sobre o fato de que é a realidade pesquisada que 

origina muitos métodos e dados (Bauer & Gaskell, 2002; Chizzotti, 2006).  

A escolha de um caminho metodológico que nos auxiliasse na aproximação do nosso 

objeto surgiu através da junção entre o que vinha sendo disposto em nosso projeto de pesquisa 

e as sugestões da banca no processo de qualificação. Nesse sentido, fomos delineando os 

mecanismos metodológicos no intuito de atender as inquietações que motivaram nosso estudo 

sobre as ações do Conselho Escolar na construção da gestão democrática no município de 

Jaboatão dos Guararapes.  

Para tanto, na busca de analisar o que os sujeitos, os documentos prescritivos do 

sistema de ensino do município de Jaboatão dos Guararapes e os de caráter nacional abordam 

sobre a gestão democrática e a ação dos Conselhos Escolares, elegemos a  pesquisa social de 

abordagem qualitativa (LUDKE & ANDRÉ, 1986; CHIZZOTTI, 1998; MINAYO, 2000, 

2002). Adotamos essa abordagem como base deste estudo de investigação por 

compreendermos que a sociedade se constitui na dinâmica das relações sociais, sendo 

transformada pelo movimento dos sujeitos na sociedade.  

De acordo com Minayo (2002), a pesquisa qualitativa privilegia elementos da 

subjetividade humana (significados, motivações, valores, crenças, opiniões, aspirações, dentre 

outros elementos subjetivos) que não podem ser quantificados pelas ciências naturais. 

Entretanto, a autora nos diz que os aspectos quantitativos não precisam ser de todo 

desprezados e podem ser utilizados de forma inter-relacionada no desenvolvimento de 

pesquisas atribuindo qualidade ao tratamento dos dados. Sobre essa possível inter-relação 
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entre as perspectivas de abordagens qualitativas - quantitativas na pesquisa social a autora 

afirma que: 

 

[...] a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das 

ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em 

equações, médias e estatísticas. O conjunto de dados quantitativos e 
qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a 

realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer 

dicotomia (MINAYO, 2002, p. 22). 
  

Concordamos com a autora quando esta aponta que a pesquisa social se distingue da 

abordagem positivista por ter um caráter histórico, constituído através dos conflitos existentes 

na dinâmica social. Nesse sentido, esse tipo de abordagem adquire relevância no contexto 

histórico-social ao buscar respostas para os problemas sociais.  

As afirmações da autora nos leva a compreender a pesquisa social “[...]  como uma 

atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 

combinação particular entre teoria e dados” (MINAYO, 2000, p. 23) e nesse sentido, o 

aspecto qualitativo da pesquisa implica na influência mútua entre sujeito – compreendendo 

que este vem dotado de subjetividades - e o objeto em um processo dialético, constituindo-se 

como eixo principal na investigação científica. 

Na perspectiva de Chizzotti (1998), a pesquisa qualitativa confere aos indivíduos a 

condição de sujeitos, atores de sua realidade social, que ao interagir com o meio social, 

desenvolvem a capacidade de interpretar fatos sociais, produzir questionamentos e construir 

novos conhecimentos atribuindo-lhe significados.  Contudo, o autor nos alerta quanto à 

interação entre o sujeito e o objeto, tendo em vista que essa pode dificultar o distanciamento 

do pesquisador no desenvolvimento da pesquisa, visto que “[...] o objeto dentro das ciências 

sociais é também sujeito e interage permanentemente como investigador” (CHIZZOTTI, 

1998, p. 35).  

A pesquisa qualitativa foi eleita neste estudo por privilegiar a subjetividade humana 

organizada pela dinâmica interativa das relações histórico-sociais, possibilitando-nos entender 

os sentidos revelados e implícitos nos discursos dos sujeitos sobre os Conselhos Escolares, 

enquanto mecanismo de materialização da gestão democrática. 
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4.1. Campo de Investigação 

Elegemos como campo empírico o município de Jaboatão dos Guararapes. Essa 

escolha dá-se pela necessidade em compreender como ocorre a materialização da gestão 

democrática mediante as ações dos Conselhos Escolares. Nossa proposta surge através das 

inquietações que se originam da nossa vivência enquanto profissional do município, as quais 

instigaram questionamentos referentes às práticas participativas e ao papel do Conselho na 

consolidação da gestão participativa.  

Outro fator que justifica nossa escolha pelo município de Jaboatão é por ser esse um 

município que vem se estabelecendo como “difícil” no cenário econômico e político do 

Estado Pernambucano nos últimos anos. Faz-se importante mencionar que as mudanças 

causadoras de um “novo panorama Jaboatonense”, ocorrem especificamente na atual gestão 

do município, iniciada em 2008, que tem um caráter progressista popular e vem promovendo 

ações descentralizadoras e participativas. 

Da percepção por nós apreendida, estudar a gestão democrática no município de 

Jaboatão pode contribuir na compreensão de como esse preceito educacional vem sendo 

tratado em nosso Estado, tendo em vista que vários estudos vêm analisando democratização 

da gestão em Olinda, Recife e Cabo de Santo Agostinho entre outros municípios como, por 

exemplo, os trabalhos de Santos (2005), Matos (2006), Andrade (2007), Marques (2007), 

Aguiar (2009) e Souza (2010). 

Nesta perspectiva, entendemos que em Jaboatão e nos novos mecanismos que vêm 

sendo implementados, não apenas no campo educacional, como também em outras áreas, 

trazem um significado e ocasionam mudanças expressivas no comportamento da população. 

Desta feita essas mudanças apontam rumos que podem nos auxiliar no entendimento de nosso 

objeto de estudo.  

As mudanças que vêm ocorrendo no município de Jaboatão, se iniciam ainda no 

processo eleitoral, onde a força que ora se apresentava como vencidas nas pesquisas, 

demonstrava o desejo de quebrar a tradição patrimonialista que vinha se instalando nos 

governos anteriores que prejudicava a imagem do município no cenário político e econômico 

estadual. Além disto, o candidato vencedor já apresentava um grau de experiência relevante, 
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tendo em vista que já havia governado outros municípios, sendo bem quisto pela população 

sua trajetória política
29

. 

Com o fim do processo eleitoral e início do Governo, percebemos que a dinâmica era 

mesmo de descentralização e democratização tendo em vista a criação de regionais e a 

realização de reuniões em centros populares com as comunidades locais, visando entender as 

necessidades da população. No tocante à administração escolar, era preciso entender como 

essa nova postura da administração municipal vinha refletindo na escola, viabilizando a 

democratização da gestão, ou seja, precisávamos entender como os Conselhos Escolares 

estavam promovendo a gestão democrática através de suas ações na escola, tornando concreto 

o discurso que vem sendo promulgado no município de participação da sociedade e de 

oportunizar espaços para todos.  

Esses elementos nos indicaram a importância das mudanças que poderiam vir a 

ocorrer, tendo em vista que em Jaboatão, a visão hegemônica era de sistema educacional 

centralizado nas diretrizes impostas pela secretaria de educação, assim como de uma apatia 

generalizada que ocasionava um estrangulamento das práticas participativas, pois essas 

ficavam centradas nas mãos dos mesmos grupos. 

 

4.2. Escolha dos Sujeitos da Pesquisa 

 

De acordo com os estudos desenvolvidos por Chizzotti (1998, p. 83), os indivíduos 

selecionados para participarem de um determinado estudo são “[...] distinguidos como 

sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas adequadas para intervir nos 

problemas que identificam”. Em consoante com o entendimento sobre os sujeitos de uma 

pesquisa, Minayo (2000), entende que o trabalho de campo pressupõe, dentre outras ações, 

uma ação interativa e dialógica entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa para a coleta de 

informações significativas sobre o objeto de estudo, considerando que: 

 

 

 

                                                
29 O atual prefeito Elias Gomes já foi administrador do município do Cabo de Santo Agostinho e de Fernando de 

Noronha.  
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A pesquisa social trabalha com gente, com atores sociais em relação, com 

grupos específicos. Esses sujeitos de investigação, primeiramente, são 

construídos teoricamente enquanto componentes do objeto de estudo. No 
campo, fazem parte de uma relação de intersubjetividade, de interação social 

com o pesquisador, daí resultando um produto novo e confrontante com a 

realidade concreta como com as hipóteses e pressupostos teóricos, num 

processo mais amplo de construção de conhecimentos (MINAYO, 2000, p. 
105). 

 

 
 

 A colocação de Minayo nos remete a compreender a importância da interação entre 

sujeito e campo de estudo, a medida que é preciso compreender que cada qual possui suas 

especificidades/subjetividades. No entanto, em contato com o olhar do pesquisador podem 

produzir um produto novo, associado aos pressupostos teóricos. 

 Dessa forma, nosso quadro de sujeitos vem composto de  

 Conselheiros de 8 (oito) escolas previamente determinadas pela secretaria de 

educação
30

.  

 Chefes de núcleos e interlocutores da secretaria de educação. 

 Pais e alunos das escolas que não participam do Conselho. 

 

Considerando que a pesquisa qualitativa não implica na participação de um expressivo 

número de sujeitos, tendo em vista que os discursos são constituídos de artifícios subjetivos, 

imbuídos de sentidos, valores e representações que não podem ser mensurados, selecionamos 

16 sujeitos (conselheiros escolares, sendo 2
31

 de cada escola selecionada), 2 sujeitos 

representantes da secretaria de educação e alguns que não integram nenhum mecanismo 

participativo na escola. 

Ainda sobre a escolha dos nossos sujeitos, a seleção das escolas que enviariam seus 

conselheiros para compor o grupo focal, nosso procedimento, deu-se de modo a contemplar 

também a política de descentralização que vem sendo vivenciada no município, que foi 

dividido em regionais. Para tanto, as escolas foram selecionadas levando-se em consideração 

alguns elementos tais como: a) A regional em que está inserida, ou seja, era preciso 

contemplar escolas de cada uma das regionais; b) A indicação da secretaria de educação 

                                                
30 Por meio da informação da SEDUC de que não havia nenhum mecanismo de avaliação ou acompanhamento 

das escolas com relação à gestão democrática, acatamos as indicações da chefe do núcleo responsável pelo 

trabalho com os Conselhos Escolares. 
31 Tendo em vista a necessidade de formar dois grupos focais levando-se em conta as especificidades de cada 

grupo, assim como diante do número de 8 escolhas, entendemos que precisaríamos de um número mínimo de 16 

sujeitos. 
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através do Núcleo de Interlocução Escolar e Comunitária e c) O interesse em participar da 

pesquisa, levando-se em conta que se a escola se sentisse coagida a participar pela imposição 

da secretaria, o grupo focal não ocorreria como esperado. 

Assim, chegamos a um número de 8 escolas da rede municipal do Jaboatão dos 

Guararapes na Região metropolitana do Recife e com o intuito de proteger a identidade das 

escolas selecionadas usamos de codinomes, os quais estão definidos no quadro abaixo, assim 

como o número de sujeito enviados por cada um, a fim de participar dos grupos focais:  

 

Observando o quadro de sujeitos, percebemos que é composto por um número de (5) 

cinco professores, (6) seis funcionários, (1) um representante da sociedade civil, (2) dois do 

segmento dos pais, (1) um dos segmentos dos alunos e (1) uma gestora.  

 

 

Quadro de sujeitos – Escolas 

Segmentos 

 

                 

Escolas 

Pais  Funcionários Gestores Alunos Professores Sociedade 

civil 

       

Verde 1    1  

Azul  1  1   

Amarela 1    1  

Roxa  1    1 

Vermelha  1  1    

Branca  1   1  

Rosa  1   1  

Laranja  1   1  
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4.3.  Procedimentos Metodológicos 

Um dos eixos fundamentais do processo investigativo é o caminho metodológico. 

Gomes (2005, p.7) afirma que a união entre a metodologia, o panorama teórico e a habilidade 

do investigador constituem o tríptico que sustenta a investigação científica. No entanto, ainda 

segundo o autor, mesmo diante da evidência dessa afirmação, a metodologia ainda se constitui 

na grande preocupação dos pesquisadores, levando em conta a importância desse momento na 

pesquisa.  

Para apreendermos as ações desempenhadas pelo Conselho e sua contribuição na 

construção da gestão democrática, selecionamos como procedimento metodológico o Grupo 

Focal, a análise de documentos e conversas informais
32

.  

 

4.3.1 Grupo Focal 

 

Buscando apreender como vem ocorrendo a materialização da gestão democrática 

através das ações dos Conselhos Escolares elegemos como um dos procedimentos 

metodológicos o Grupo Focal. 

Segundo Gomes (2005), o grupo focal (focus group) é uma técnica de coleta de dados 

qualitativa, que tem sua origem em uma proposta do sociólogo estadunidense Robert King 

Merton (1910 – 2003), que tinha por finalidade obter respostas de grupos a textos, filmes e 

questões. De início, a proposta girava em torno da necessidade de compreender como os 

sujeitos se comportavam em contato com outros e como esse contato influenciava 

mutuamente de forma a levar os sujeitos a trocar informações diversas sobre um determinado 

tema, tendo como principal finalidade extrair das atitudes e respostas dos participantes do 

grupo sentimentos, opiniões e reações que resultariam em um novo conhecimento. 

Gatti (2005), afirma que o grupo focal resulta da união de diferentes técnicas de 

trabalho com pesquisas em grupo desenvolvidas na psicologia social, tendo em vista que 

nessa área a maioria dos estudos se desenvolve de forma coletiva. A autora indica ainda que 

existem critérios que precisam ser seguidos com o intuito de concretizar a realização do grupo 

                                                
32 Segundo Gil (2008) esse tipo de entrevista é menos estruturado e distingue-se da simples conversação porque 

tem como objetivo básico a coleta de dados. A finalidade do uso desse tipo de entrevistas é uma visão geral do 

problema pesquisado, bem como a identificação de alguns aspectos da personalidade geral do entrevistado, em 

nosso caso, a seduc.  
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focal, a fim de que este traga respostas aos objetivos que levaram a sua escolha como 

procedimento para levantamento de dados.  

De acordo com Gatti (apud Morgan e Krueger 1993) a pesquisa com grupos focais tem 

como principal finalidade captar, a partir das trocas realizadas no grupo, conceitos, 

sentimentos, atitudes, crenças, experiências e reações, de um modo que não seria possível 

com outros métodos, como por exemplo, a observação, a entrevista ou questionários. Desta 

forma, esse tipo de mecanismo favorece a apreensão de múltiplos pontos de vista e processos 

emocionais que são criados pelo próprio contexto da interação e que em outros meios 

poderiam ser difíceis de manifestar. 

O diálogo, o debate, a reflexão, o falar e o ouvir permitem a aprendizagem dos 

sujeitos. Dessa forma, acreditando no potencial de informações que podem ser levantadas por 

meio da interação de vários sujeitos, dispostos a debater sobre um determinado tema é que 

escolhemos a técnica de Grupo Focal. Conforme Gatti (2005), a técnica de Grupo Focal (GF), 

ao propiciar a exposição ampla de ideias e perspectivas, permite o surgimento de respostas 

mais completas e possibilita verificar a lógica ou as representações que conduzem a respostas, 

que, com outros meios, poderiam ser difíceis de captar. Os dados fundamentais, utilizados na 

análise dessa interação, são as transcrições das discussões dos grupos. 

Estudos, como o de Dias (2000) e Placco (2005) corroboram com o olhar de que o 

Grupo Focal é uma técnica ideal para se entender atitudes, preferências, necessidades, 

sentimentos e ideias dos participantes acerca de um determinado assunto. Segundo Placco 

(2005) o grupo focal pode ser definido como: 

 

[...] uma técnica de discussão não diretiva em grupo, que reúne pessoas com 
alguma característica ou experiência comum para discussão de um tema ou 

área de interesse. Tendo em foco um determinado assunto, a discussão não 

busca o consenso, mas levantar as diferentes opiniões, atitudes, pensamentos 
e sentimentos, expressos verbalmente ou não, em um tempo relativamente 

curto. (PLACCO, 2005, p. 302). 

 

Considerando que o grupo focal consiste em uma técnica de interação e debate, onde 

subsídios podem se sobressair mediante o contato coletivo, entendemos que esse instrumento 

nos fornecerá os elementos necessários para a compreensão do papel do Conselho Escolar no 

desenvolvimento de ações participativas e na materialização da gestão democrática. O uso 

desse mecanismo, enquanto instrumento de coleta de informações surge como relevante para 

a produção do estudo, à medida que através dele poderíamos estar percebendo também, a 
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relação entre discurso e prática, tendo em vista que através das contradições originadas 

durante o grupo, essa relação poderia ser aflorada. 

A definição dos membros que fizeram parte do Grupo Focal foi ponderada diante do 

fato de que esses sujeitos deveriam participar do Grupo espontaneamente e contribuir com os 

objetivos da pesquisa
33

. A amostra é intencional e os critérios (sexo, idade, escolaridade, 

diferenças culturais, estado civil e outros) podem variar, devendo, todavia, ter pelo menos um 

traço comum importante para o estudo proposto (GATTI 2005). Em nosso caso, escolhemos 

como pontos em comum para a formulação dos grupos focais, a divisão por segmentos. No 

primeiro grupo tivemos professores, funcionários e a direção da escola. Enquanto que no 

segundo grupo, participaram pais, alunos e representantes da comunidade civil.  

 Assim, tendo como objetivo reunir os sujeitos para a realização da coleta de dados, 

contactamos as escolas no sentido de fomentar o convite a qualquer um dos conselheiros 

(incluindo a direção
34

) que se dispusesse a conversar de forma coletiva sobre o órgão 

colegiado, suas ações, seus deveres e suas responsabilidades.  Desse modo, as escolas foram 

convidadas a participar da pesquisa enviando cada uma dois conselheiros que perfizeram um 

total de 16. É importante ressaltar que o convite ficou estendido a outros sujeitos caso 

houvesse necessidade de um maior número de participantes para compor o grupo. 

 Outro fator importante seria a homogeneidade necessária para a realização do grupo. 

Assim, solicitamos que para um primeiro grupo fossem enviados representantes de 

professores e/ou funcionários, à medida que para o segundo grupo, fossem enviados pais, 

alunos e/ou representantes da comunidade civil. Diante dessa formação, marcamos os grupos 

para dias e horários que fossem viáveis para todos os convidados, em local confortável e 

com fácil acesso levando-se em conta que as escolas localizavam-se em regionais 

diferenciadas. 

 Ressalte-se que é por meio das influências mútuas que ocorrem no grupo, através da 

ação do moderador (nosso papel), que o caráter positivo do grupo se evidencia, 

representando assim, momentos de aprendizado para os participantes, tanto nos aspectos 

                                                
33 Quando dizemos que os sujeitos deveriam participar espontaneamente, queremos com isso colocar nosso 

entendimento de que desejávamos que os sujeitos quisessem de fato participar da pesquisa, não sendo imposto 

pela escola, tão pouco pela secretaria. 
34 Inicialmente, tínhamos receio de que a presença da diretora pudesse ocasionar algum constrangimento de 

participação, especialmente se no grupo em que a gestora participasse tivesse também conselheiros de sua 

escola. No entanto, como para a formação do grupo devem-se levar em conta alguns elementos de 

homogeneidade, consideramos relevante a participação da gestora em um dos grupos. 
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“comunicacionais”, quanto nos cognitivos e afetivos, entendendo que no espaço do grupo 

focal não há hierarquia, tão pouco títulos que possam estar diferenciando os indivíduos.  

 É preciso constar aqui que na realização do Grupo Focal estava selado no 

compromisso de anonimato dos sujeitos através da apresentação dos resultados na análise. 

Segundo Minayo (2000) é importante assegurar essa cobertura aos sujeitos tendo em vista 

que esses se sentirão mais à vontade para expor em suas falas elementos próprios do 

cotidiano em que vive, em nosso caso, a escola.  

 

4.3.2 Análise do documentos. 

 Segundo Calado e Ferreira (2005) a análise de documento utilizada na maioria das 

investigações educacionais, pode ser usada segundo duas perspectivas:  

 servir para complementar informação obtida por outros métodos, esperando encontrar-

se nos documentos informações úteis para o objeto em estudo. 

 ser o método de pesquisa central, ou mesmo exclusivo, de um projeto e, neste caso, os 

documentos são alvos de estudo por si próprios.  

O estudo afirma, ainda, que para realizar-se uma análise documental é necessário 

explicitar a diferença entre os conceitos de dado, documento e análise de forma e que o 

primeiro suporta uma informação sobre a realidade, implicando em elaborar essa informação 

em uma forma conceitual. Documento poderia ser compreendido como uma impressão 

deixada pelo ser humano apresentando-se de diversas formas. Enquanto que a análise, de 

forma geral, consiste na detecção de unidades de significado num texto e no estudo das 

relações entre elas e em relação ao todo (FLORES, 1994).  

Assim, entendemos que a análise de documentos em nosso caso, nos ajudaria a 

compreender melhor ações da Seduc com relação aos Conselhos, assim como a 

institucionalização do colegiado no município e o significado desse órgão para o exercício da 

democracia na escola. Com isso, elencamos como documentos para análise, todos os que 

aqueles que estivessem direcionados ao Conselho Escolar e a materialização da gestão 

democrática, tais como documentos elaborados durante a 2ª Conferência Municipal, Ementas 

formuladas após a conferência, Leis sobre o sistema municipal de Ensino, Resoluções e o 

Regimento do Cise da rede municipal do Jaboatão dos Guararapes. 
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4.3.3 Entrevistas informais. 

Com o intuito ainda de compreender mais a fundo o “discurso” da Seduc sobre os 

CEs, como também descobrir como os colegiados são percebidos pelos demais atores que 

compõem a escola, mas não fazem parte do conselho, realizamos ainda, entrevistas informais.  

Segundo Gil (2008, p.111) a entrevista informal é menos estruturada que a formal e 

difere da simples conversação pelo fato de que tem um proposito que é o de atender aos 

objetivos da pesquisa mediante o levantamento dos dados. O autor afirma ainda que esse tipo 

de entrevista é recomendada para estudos com finalidade de complementar informações já 

obtidas de um parâmetro mais geral.  

Dessa forma, entendemos que diante do nosso objetivo em compreender como se dá a 

construção da gestão democrática através das ações dos Conselhos Escolares as entrevistas 

informais poderiam originar elementos que não estariam dispostos nos documentos, tão pouco 

nos grupos focais. 

 

4.3.4 Quadro de análise 

 

 Nosso estudo tomou por base a perspectiva teórica de Norman Faircloug (2008) – a 

teoria social do discurso – que aborda a dimensão crítica da linguagem em articulação com a 

teoria social, com a perspectiva de investigar as mudanças culturais que incidem em um 

determinado contexto. 

Essa abordagem analítica originou-se nos anos de 1960, na França, mas só chegou ao 

Brasil na década de 1980 com o fim da ditadura militar. A análise do discurso, enquanto um 

campo de estudos nasceu na esfera da linguística e emerge a partir da interação de três áreas 

do conhecimento: a linguística, o marxismo e a psicanálise, mas não ficou restrita a esses 

campos, tendo em vista que a linguagem não é apenas veículo de comunicação do homem - 

instrumento linguístico, mas um elemento de construção histórica, diferenciando-se nos 

contextos histórico-social e cultural. Nesse sentido, os estudos discursivos vão além da análise 

da língua, devendo ser compreendido em sua exterioridade, no social, onde coexistem a 

linguagem, a história e a ideologia (FAIRCLOUGH, 2001; ORLANDI, 2007; FERNANDES, 

2007). 

A Teoria Social do Discurso (ADTO) proposta por Fairclough (2008) entende que o 

discurso deve ser analisado em uma perspectiva tridimensional, destacando que qualquer 
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evento ou exemplo de discurso pode ser compreendido, simultaneamente, como um texto, 

uma prática discursiva e uma prática social.   

 Essa concepção tridimensional do discurso implica nas seguintes dimensões: 

1) Discurso como texto: volta-se para a análise linguística dos textos, considerando o 

vocabulário (que trata das palavras individuais), a gramática (que trata das palavras 

combinadas em orações e frases), a coesão (que estabelece a ligação nas orações e frases) e a 

estrutura textual (que trata das propriedades organizacionais dos textos). Aqui, não nos 

detivemos a analisar as questões linguísticas e gramaticais, mas tentamos através de nossos 

dados, formular um quadro analítico dos discursos materializados nas entrevistas e nos grupos 

focais. Desses, extraímos frases que demonstrassem sentido e coerência, que pudessem 

evidenciar elementos sobre a participação, Conselho Escolar e Gestão Democrática. 

2) Discurso como prática discursiva: que consiste na análise dos processos de 

produção, distribuição e consumo textual considerando o contexto situacional em que são 

produzidos.  Fairclough (2008) afirma ainda que a análise da prática discursiva abarca uma 

microanálise que está relacionada ao modo como os participantes produzem e interpretam 

discursos e uma macroanálise  que seria um olhar sobre o contexto da produção de discurso 

que interferem na interpretação de discursos e contribui para a produção de novos 

significados. 

Nesta perspectiva de análise, poderíamos elencar as Leis – estejam elas dispostas em 

âmbito municipal, estadual e federal, assim como também os discursos produzidos nas 

entrevistas e grupo focal. 

3) Discurso como prática social: que corresponde à análise das ocorrências 

institucionais e organizacionais do evento discursivo, que são constituídas de elementos 

ideológicos e dos elementos advindos das relações de poder, como por exemplo, o discurso 

materializado nos documentos e nos discursos dos sujeitos participantes da pesquisa. Esse 

momento da pesquisa nos permitiu identificar as relações de poder, crenças e ideologias que 

transpassam os discursos mediante o entendimento de que a linguagem é organizada por 

diversos sentidos, significados sociais que são construídas na interação entre os sujeitos e o 

contexto social. 
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Ainda podemos elencar as categorias de intertextualidade
35

 e a interdiscursividade que 

também nos ajudaram a nos aproximar do nosso objeto de análise. O discurso enquanto texto, 

prática discursiva ou prática social não se constrói mediante uma ação individual e sim nas 

relações de poder que ocorrem nos contextos sócio - históricos. Esses panoramas podem 

emergir da combinação, assim como de confrontos entre os discursos de vários sujeitos, 

contribuindo para reprodução ou transformação das relações de poder. 

Nesse sentido, a intertextualidade para Fairclough (2008) é 

 

[...] basicamente a propriedade que têm os textos de ser cheios de fragmentos 

de outros textos, que podem ser delimitados explicitamente ou mesclados e 

que o texto pode assimilar, contradizer, ecoar ironicamente, e assim por 
diante (FAIRCLOUGH, 2008, p.114).   

 

Desse modo, as relações intertextuais pressupõem a capacidade dos sujeitos em 

articular e transformar textos, reestruturando os que já existem, produzindo novos, dando 

origem assim a novos conceitos, significados ideológicos, estejam estes a serviço da 

dominação ou da transformação dos sujeitos e da sociedade.  

Fairclough (2008) aponta ainda uma distinção entre as relações intertextuais
36

 que 

podem ser consideradas como intertextualidade manifesta, que se refere à união com textos de 

outros autores de forma explicita ou sendo marcadas por aspas, e intertextualidade 

constitutiva, que seria a inclusão dos conceitos e convenções que formulam a produção 

textual, sendo a este atribuído o termo de interdiscursividade. Essa diferença conceitual pode 

ser compreendida quando Fairclough (2008) nos diz que 

                                                
35

 Segundo Fairclough (2008), o termo intertextualidade foi cunhado por Kristeva no final dos anos de 1960 e 

fortemente utilizado por Bakhtin para análise de textos, considerando que a linguística não analisa as funções da 

comunicação da linguagem e nem se preocupa com o modo com que os textos e enunciados vão sendo 

constituídos e reestruturados. Fairclough prefere o uso da expressão "textos", evidenciando que os textos são 

constituídos de outros textos, por isso, intertextuais. Além disso, a intertextualidade possui um conteúdo 

histórico posto que os textos são construídos e reconfigurados a partir de textos passados que são reveladores de 

aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais e ideológicos de um dado contexto histórico. A historicidade 

inerente aos textos também nos permite observar e compreender que as mudanças nas convenções sociais e o 

surgimento de outras ordens discursivas retratam aspectos da realidade social. Por isso, sugere que a 

intertextualidade deve ser o aspecto central na Análise do Discurso.  

36
 Fairclough se propõe a usar a intertextualidade de uma forma geral, isto é, sem fazer distinção desses termos 

(manifesta e constitutiva), mas introduz o termo interdiscursividade (atribuída a intertextualidade constitutiva) 

quando a for necessário evidenciar as convenções discursivas presentes no texto e não o texto em si (2008, p. 

136-137). 
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 A intertextualidade manifesta é o caso em que se recorre explicitamente a 

outros textos específicos em um texto, enquanto a interdiscursividade é uma 

questão de como um tipo de discurso é constituído por meio de uma 
combinação de elementos de ordens de discurso (FAIRCLOUGH, 2008, p. 

152). 

 

 

Assim, podemos entender a interdiscursividade como a relação do discurso do sujeito 

com outros discursos, através da articulação e diálogo "[...] entre diferentes formações 

discursivas ou entre diferentes textos" (FAIRCLOUGH, 2008, p. 71). As relações 

interdiscursivas se diferenciam de acordo com os campos de presença (conceitos, enunciados 

formulados em outro lugar e que são trazidos e validados no discurso), concomitância 

(enunciados originados em diferentes formações discursivas e que se relacionam) e memória 

(quando o sujeito recorre a enunciados que não são mais discutidos, 'ultrapassados' e que são 

resgatados pela memória dos sujeitos) a qual se relacione. 

Procuramos perceber essas categorias nas situações de entrevista quando os sujeitos 

trazem evidências de um discurso que pode ser permeado pela prática de gestão, como 

também ser influenciado pelos diversos estudos que vem sendo realizado na área de gestão 

educacional.  

Aliado à ideia de intertextualidade (relação entre os textos) e interdiscursividade 

(relação entre formações discursivas por onde circulam diferentes conceitos, que vão se 

tornando convenções sociais ou ordens discursivas) evidenciados por Fairclough (2008) nos 

remete à concepção do sujeito discursivo, conceituado por Fernandes (2007) como: 

 

[...] um ser social apreendido em um espaço coletivo; portanto, trata-se de 

um sujeito não fundamentado em uma individualidade, em um “eu” 

individualizado, e sim um sujeito que tem existência em um espaço social e 

ideológico, em um dado momento da história e não em outro 

(FERNANDES, 2007, p. 33).  

  

Dessa forma, o sujeito discursivo como ser social é constituído por distintas vozes 

sociais, sendo, portanto polifônico, dialógico e heterogêneo, instituindo-se enquanto tal na 

interatividade com os discursos cotidianos de outros sujeitos.   

A partir das afirmações aqui dispostas, assim como mediante a reflexão sobre os 

discursos dos sujeitos da pesquisa sobre as ações dos Conselhos Escolares para a 
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materialização da gestão democrática, sentimos a necessidade de conceituar também o termo 

discurso, levando-se em conta que este também pode assumir diversos sentidos. 

 Para Fairclough (2008), o conceito de discurso, contrário à perspectiva linguista 

tradicional, deve ser compreendido como “[...] uso de linguagem como forma de prática social 

e não como atividade puramente individual ou reflexa de variáveis situacionais” 

(FAIRCLOUGH, 2008, p. 90). Ou seja, o conceito de discurso suplanta o da perspectiva dos 

linguistas tradicionais (que entendiam o discurso em uma perspectiva individual, sendo 

utilizada em favor de seus desejos e intenções) e dos sociolinguistas (que compreendiam o 

discurso como reflexo das variáveis sociais, mas sem reconhecer que a linguagem também 

influenciava na transformação social).   

 Dessa forma, o discurso deve ser compreendido sob o ponto de vista dialético, 

construído e ressignificado nas relações sociais que o sujeito estabelece na sociedade, 

contribuindo tanto para a reprodução da estrutura social quanto para as transformações dos 

indivíduos e da sociedade.   

Sobre isso, Fairclough (2008) afirma que: 

 

O discurso contribui para as constituições de todas as dimensões da 

estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas 
próprias normas e convenções, como também relações, identidades e 

instituições que lhe são subjacentes. O discurso é uma prática, não apenas de 

representação no mundo, mas de significação do mundo, constituindo e 
construindo o mundo em significados (FAIRCLOUGH, 2008, p.91). 

 

 

Corroborando com Fairclough, Orlandi (2001) nos diz que, etimologicamente, a 

palavra discurso remete a palavra em movimento, referindo-se “[...] a ideia de curso de, de 

percurso, de correr por, de movimento”, distanciando da ideia de fala e comunicação 

(ORLANDI, 2001, p.10).    É nesse sentido que a análise de discurso, como seu nome indica, 

não trata da língua e nem da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Tem como 

objeto de estudo o discurso, no qual se materializam sentidos ideológicos.  

Fairclough (2008) trata ainda em seus estudos que o discurso representa uma forma de 

expressão, compreensão e de posicionamento do indivíduo na sociedade, uma vez que a 

linguagem possui dimensões de sentido que se inter-relacionam:  
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* Discurso construindo identidades sociais e influenciando a posição de sujeitos. Logo, a 

linguagem possui uma função identitária. 

* Discurso construindo as relações sociais entre as pessoas, onde a ideologia e as relações 

de poder co-existem. Isto é, a linguagem com função relacional. 

* Discurso construindo crenças, opiniões e sistemas de conhecimentos. Logo, a linguagem 

dotada da função ideacional.  

É nesse sentido, que o discurso é posto pelo autor como uma prática política 

ideológica que se materializa no contexto da prática social, sendo formado e transformado 

dialeticamente nas relações interativas que os sujeitos discursivos estabelecem com outros 

homens e em sociedade.  

Por compreender que a ADTO privilegia a análise dos processos discursivos de 

produção e de interpretação textual, na busca de perceber os efeitos sociais do discurso e suas 

implicações na mudança social e cultural, acreditamos que essa abordagem analítica se 

justifica nessa pesquisa na medida em que nos possibilita analisar os sentidos explícitos e 

implícitos que circulam nos discursos dos sujeitos participantes da pesquisa a respeito das 

ações dos Conselhos Escolares na construção e materialização da gestão democrática na 

educação. 
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                        Capítulo 5 

 

O Conselho Escolar na Construção da Gestão Democrática 

 

Partindo da premissa de que o nosso estudo busca identificar as formas de constituição 

da gestão democrática, nas unidades escolares de Jaboatão, através da atuação do Conselho 

Escolar, consideramos importante compreender como esse mecanismo se materializa no 

sistema educacional de Pernambuco. No ano de 1989, o Estado de Pernambuco promulga sua 

Carta Magna, onde no Capítulo II, artigos VI e VII, constam, respectivamente, que a educação 

se dará através do pluralismo de ideias e gestão democrática nas escolas públicas. Isso 

representou uma forte influencia dos acontecimentos relacionados à redemocratização do país 

e a todo o processo histórico já apresentado nos capítulos anteriores. 

As transformações no campo educacional, que já foram abordadas nos capítulos 1 e 2 

deste estudo, voltam-se para a abertura de espaços onde a sociedade estivesse “controlando” 

os aparelhos do Estado, de forma que esse espaço não consistiria apenas em promover uma 

mudança de cunho gerencial
37

, mas sim de viabilizar a materialização da participação que era 

um dos anseios da sociedade. Luck (2010, p.64) aponta essa transformação como uma 

mudança de paradigma que suplantava os seguintes aspectos do sistema de administração 

gerencial: a) a óptica fragmentada divulgada pelo paradigma da administração; b) da 

limitação da sua responsabilidade; c) centralização da autoridade; d) a burocratização e 

hierarquização; e) a ação individual.  

Para Vaz (2006, p. 2), permitir que a sociedade desempenhe seu direito à informação e 

à participação deve estar entre os objetivos de um governo que se comprometa com a 

solidificação da democracia, entendendo que 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 representa mais que a materialização das lutas. 

Significa a inclusão e incorporação de categorias e grupos sociais envolvidos direta ou 

indiretamente no processo educativo, e que, normalmente, estão excluídos das decisões (pais, 

alunos, funcionários, professores). Ou seja, exprime a retirada dos governantes e dos técnicos 

                                                
37 Na perspectiva Neoliberal a gestão democrática educacional é colocada como um mecanismo de 

desburocratização dos Aparelhos do Estado, de forma que esta coloca sobre a sociedade a tarefa de administrar, 

que é sua responsabilidade.  
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na área do monopólio de determinar os rumos da educação, seja no âmbito federal, estadual 

ou municipal. 

Ainda segundo o autor, não deveria ser difícil mobilizar profissionais, pais e alunos 

para estar integrando o cotidiano da escola, isso por ser a educação uma política de grande 

visibilidade que atinge diretamente grande parte das famílias. Para isso, entendemos que: 

 

É necessário que os mecanismos de democratização da gestão da educação 

alcancem todos os níveis do sistema de ensino. Devem existir 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). Em qualquer 

instância, os mecanismos institucionais criados devem garantir a 
participação do mais amplo leque de interessados possível. Quanto mais 

representatividade houver, maior será a capacidade de intervenção e 

fiscalização da sociedade civil. (Vaz, 2006, p.2 grifos nossos). 

  

A nosso ver, essa participação não ocorrerá apenas através da promulgação de leis e 

abertura de espaços, mas sim com o engajamento da sociedade nesses processos participativos 

(MARQUES, 2007). É dessa forma, que ao analisar a importância do papel dos Conselhos 

Escolares na construção de uma gestão democrática, percebemos aspectos interessantes que 

apontam para um desafio, tendo em vista que a gestão democrática, apesar de estar no centro 

das discussões na atualidade, é recente.  

Neste capítulo, estaremos apresentando a análise realizada a partir dos dados obtidos, 

os quais fomentarão a importância em se buscar maiores discussões e reflexões quanto à 

gestão democrática e seus mecanismos. Na primeira parte estaremos discorrendo sobre as 

concepções quanto o papel do Conselho Escolar, estando este relacionado aos processos de 

rotina gestionária ou a co-gestão da educação pública. Para tanto, nesse momento, o nosso 

estudo trará os personagens que compõem nosso quadro de sujeitos, apresentando-os de forma 

a vinculá-los aos seus segmentos e as especificidades do colegiado no município de Jaboatão 

dos Guararapes. 
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Em seguida buscamos perceber as concepções dos atores sobre a constituição do órgão 

e sua contribuição para a materialização da gestão democrática, ao mesmo tempo em que se 

analisa o contexto de atuação do Sistema Municipal de Ensino de Jaboatão. 

Em outro momento, estaremos dispondo sobre a importância do trabalho conjunto 

entre os diretores (atualmente denominados de gestores) e o Conselho Escolar, de forma a 

perceber como se relaciona o gestor com o colegiado, as discrepâncias e concordâncias, assim 

como ocorre a denominada co-gestão. Dessa forma ansiamos por perceber também como 

essas ações vem sendo compreendidas pelos sujeitos da escola que não fazem parte da 

composição do Conselho Escolar, entendendo que estes podem identificar mudanças 

decorrentes da união entre os gestores e o colegiado. 

Por fim, pretendemos estar apresentando um panorama de como a gestão democrática 

vem se materializando através das ações do Conselho Escolar, tendo como finalidade apontar 

quais funções vem sendo atribuídas ao órgão tomando como base as leis, projetos, discussões 

e formações.  

Esse esforço para a percepção sobre como os CE‟s atuam de forma a materializar a 

gestão democrática, nos indica elementos que se fazem necessário para a compreensão do 

processo democratizante da gestão de órgãos públicos, especificamente em nosso caso, a 

educação, tendo em vista que mesmo tendo alguns anos de promulgação em lei, ainda se 

apresenta de forma incipiente. Tudo isso, por entendermos que da mesma forma que a gestão 

democrática vem estando atualmente em círculos atuais de discussões, ainda existem entraves 

para a consolidação da mesma na escola. Nesse sentido, propomos nesse capítulo, expor 

nossas percepções a partir do trabalho com os grupos focais acerca do papel dos Conselhos 

Escolares na construção de uma gestão democrática no município do Jaboatão dos 

Guararapes. 

 

5.1 O conselho escolar e seus atores: os personagens da nossa pesquisa. 

 

Entendendo que o Conselho Escolar utiliza o princípio da pluralidade em sua 

constituição obedecendo ao disposto em lei, com relação à participação social na gestão da 

educação e que esta “deve” se dar de forma democrática, percebemos já na escolha dos 
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sujeitos para compor os grupos focais, o surgimento de elementos importantes relacionados 

ao discurso promulgado em Jaboatão com relação à participação e aos Conselhos Escolares.  

 Ao procurarmos a Secretaria de Educação para compor o quadro de escolas que 

poderiam participar da pesquisa enviando os sujeitos para participar do grupo focal, nosso 

questionamento foi o de que parâmetro era utilizado para constatar quais escolas vivenciavam 

uma gestão democrática e tivemos como resposta de que não haveria nenhum mecanismo 

voltado para o acompanhamento e avaliação dessa gestão. 

A partir desta informação iniciamos nossas inferências, nesse caso, sobre dois olhares. 

O primeiro de que essa ausência de avaliação do processo de gestão democrática gera uma 

lacuna, uma vez que não há o acompanhamento por parte da secretaria nesse sentido, assim 

como poderíamos igualmente refletir sobre o fato que essa retirada do Estado em um possível 

processo avaliativo, pode indicar um fornecimento de autonomia para que as escolas, diante 

da posse do Regimento do Cise e do Projeto Político Administrativo Pedagógico, estruturem 

sua dinâmica conforme o seu entendimento
38

. 

 Nesse sentido, a própria fala de um dos sujeitos que compõe o Núcleo responsável 

pelo trabalho com os Conselhos Escolares, aponta mecanismos que podem ser utilizados 

como instrumentos de acompanhamento, mas não necessariamente funcionem como 

aparelhos avaliativos do processo de gestão democrática. 

 

 “Nosso trabalho ainda está se constituindo nessa nova gestão municipal 

(pausa/pensando) Vínhamos trabalhando na gestão anterior, mas não na 

mesma intensidade como na atual. É um processo! No início do ano letivo, 
solicitamos um cronograma com as datas e horários das reuniões ordinárias. 

Temos procurado participar destas reuniões, após contato prévio com as 

escolas, procurando respeitar o momento mais viável para a nossa 

intervenção. Observamos a dinâmica da reunião, depois fazemos algumas 
inferências, esclarecemos dúvidas dos conselheiros. Além das visitas, 

também realizamos atendimento na SEDUC e realizamos formações 

com os conselheiros por segmento e regionais.” (grifos nossos) 
 

 

 No discurso acima, percebemos que não há um programa que desenvolva mecanismos 

de avaliação que verifiquem como vem se dando a concretização da gestão democrática
39

 nas 

                                                
38 Entendemos também que a não avaliação permite uma brecha para que a gestão da escola seja comandada 

segundo as diretrizes de seu gestor, podendo ou não ser democrática. 
39 Essa mesma equipe gestora em outro município e época realizou um Projeto que consistia na realização de 

seminários, formação continuada para gestores, conselheiros e os demais mecanismos de participação com a 

finalidade de fornecer os subsídios teóricos, aconselhamento prático e acompanhamento destes órgãos (Marques, 

2007, pg. 142) 
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escolas, levando-se em conta que não é apenas a disposição em leis que materializa a gestão 

democrática. Com isso, entendemos que, uma avaliação poderia auxiliar no conhecimento de 

como as coisas ocorrem, assim como ajudar na busca de soluções para problemas que podem 

estar originando obstáculos à democratização da gestão. 

  Entretanto, nosso olhar não pode ser conclusivo, no sentido de estabelecer que essa 

não avaliação corresponde a uma falha da equipe e sim, um entendimento de que a 

necessidade em avaliar a gestão democrática requer mais que um parâmetro de perguntas e 

respostas. Em nossa compreensão, uma verificação que pudesse perceber a forma como os 

discursos materializam-se nas ações e como essas expressam significados, seria relevante de 

maneira que a secretaria de educação estaria acompanhando formalmente e constantemente o 

andamento da gestão democrática, descobrindo os entraves e os êxitos. 

 Sobre esse nosso olhar da necessidade de acompanhamento, Werle (2007, pg. 61) 

assinala que estamos regredindo, nos voltando a um modelo de Estado que tem “ampla tutela 

e controle” com a gestão da sociedade, particularmente com a educacional, levando-se em 

conta que a educação é um dos mais importantes meios de propagação das políticas para a 

sociedade. Nesse aspecto, esse “controle” e talvez aqui a nossa percepção da falta de 

avaliação da gestão democrática, não condiga com o proposto em lei quanto à democratização 

da gestão.  

Neste sentido, entendemos que essa ausência de avaliação pode também ser 

ocasionada pelo elemento apatia, ou seja, o hiato causado por uma falta de avaliação da gestão 

democrática nas escolas exprime uma ausência também de Estado enquanto regulador que 

coordena e mobiliza os agentes sociais. Assim, entendemos que um mecanismo de 

acompanhamento constante, além das formações, mas que não interferisse na dinâmica da 

escola poderia trazer uma maior credibilidade aos mecanismos de participação, podendo 

suprimir e até mesmo eliminar a apatia e o desinteresse de alguns sujeitos com relação à vida 

da escola.  

Diante da informação de que não havia um mecanismo avaliativo das escolas com 

relação à gestão democrática, resolvemos aceitar a indicação da Secretaria de Educação tendo 

em vista que percebemos um anseio em apontar as escolas que contemplassem um bom 

trabalho com o Conselho Escolar. Essa indicação foi importante à medida que fortaleceu 

nossa impressão sobre a atuação do sujeito chefe do núcleo de interlocução com Conselhos 

Escolares.  
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Percebemos uma intensa atuação desse sujeito especificamente sem que seja uma 

dinâmica da secretaria de educação enquanto promotora das ações para o sistema de ensino. A 

atuação desse sujeito aponta para uma compreensão do fato de que apenas a lei não 

materializa a democracia e a existência de espaços participativos. Faz-se necessário a 

existência de uma cultura democrática que suplante o entendimento de mecanismos 

centralizadores. 

 Ainda sobre os sujeitos de nossa pesquisa, com a indicação da secretaria das escolas 

que poderiam participar da pesquisa e através do contato com essas instituições, construímos 

nosso quadro de sujeitos mostrado em nosso capítulo de metodologia
40

, constituído por atores 

da escola e comunidade civil, eleitos para ocupar o cargo de conselheiros para um mandato de 

dois anos.  

 Seguindo a orientação de Gatti (2005), os grupos focais deveriam ser formados 

levando-se em conta pontos em comum entre os sujeitos. Dessa forma, compusemos os 

grupos focais da seguinte forma:  

a) Primeiro Grupo focal: composto por Diretor, professores e funcionários. Foram 

tomados como pontos em comum a escolaridade e o fato de serem funcionários da 

prefeitura de Jaboatão. 

b) Segundo Grupo focal: composto por mães, pais, alunos e representante da 

comunidade civil. Tomamos como ponto comum entre eles não fazerem parte do 

corpo técnico-administrativo-pedagógico das escolas estudadas.  

Cada um dos grupos ocasionou um direcionamento específico. Entendemos isso como 

um elemento da pluralidade existente na representação dos segmentos, pois cada sujeito tem 

experiências e juízos diferentes sobre o que é participação, gestão democrática, educação, 

política, entre outros assuntos. A seguir estaremos apresentando com maiores detalhes, os 

resultados da pesquisa, desde a formação até as discussões arroladas durante os grupos focais. 

 

5.2 O Conselho sob os olhares de quem o compõe: a opinião dos conselheiros. 

 

 Considerando que o nosso estudo não se constitui em observar a dinâmica das escolas 

com relação à gestão democrática e sim em analisar o discurso como uma prática social é que 

                                                
40 Quadro 2, capítulo 4 
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não apontamos elementos estruturais como o número de alunos, professores, salas, entre 

outros, por entendermos que: 

 [...] o trabalho educacional, por sua natureza demanda um esforço 
compartilhado, realizado a partir da participação coletiva e integrado dos 

membros de todos os segmentos envolvidos [...] tal gestão consiste no 

envolvimento de todos os que fazem direta ou indiretamente no processo 
educacional [...] (SCHNEKENBERG e ZANLORENÇO, 2008, p.6). 

 

 Em nossa visão, a materialização da gestão democrática demanda mais do que uma 

grande estrutura e um número grande de recursos humanos. A concretização de uma gestão 

participativa vai para além de aspectos materiais, requerendo que existam espaços 

democráticos e abertos à participação de todos os sujeitos inseridos direta ou indiretamente no 

ambiente da escola. A esse respeito Hora (2002) assegura que a gestão democrática tem como 

marca principal a transformação dos processos administrativos no espaço da escola mediante 

a participação da comunidade através dos mecanismos de eleições, assembléia, associações, 

grêmios, reuniões, entre outros.   

 Com o intuito de manter a homogeneidade necessária a realização do grupo focal, foi 

solicitado aos Conselhos que enviassem dois representantes de segmentos diferentes de forma 

que constituíssem dois grupos com características próprias e semelhantes. Nesse sentido, 

houve um contato constante com as escolas no sentido de que de que tentamos firmar que 

sujeitos a escola poderia estar enviando para compor nosso grupo focal. Ressaltamos que, 

apesar de estarmos mantendo esse contato com as escolas com relação ao segmento dos 

sujeitos enviados, deixamos à vontade a escolha de quais indivíduos estariam representando a 

escola, tendo em vista que as seleções poderiam nos remeter a elementos importantes para a 

nossa análise. 

 Mediante o disposto anteriormente, foram realizados dois grupos focais, de forma que 

nesses os sujeitos poderiam estar expondo suas opiniões acerca do CE, de suas funções, ações 

e suas relações com a gestão democrática. Os dois grupos focais foram realizados em um 

espaço cedido por uma das escolas, atendendo sempre ao requisito da centralidade, para que a 

distância não fosse apontada como obstáculo. 

 Segundo Gatti (2005, 17) para a realização do grupo focal, o ambiente precisa 

favorecer a interação do grupo, sem que beneficie a posição de um ou outro participante ou 

faça um determinado sujeito sobressair-se mais que outro. Dessa forma, no ambiente 
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escolhido foi montado um círculo que em nossa visão seria o tipo de posicionamento que 

daria oportunidade a todos os sujeitos que se olhassem à medida que trocassem suas falas, em 

uma sala arejada. 

 De início foi explicado à necessidade de que aquele momento fosse gravado (o áudio) 

e filmado. Garantimos aos sujeitos o sigilo da identidade e solicitamos a permissão dos 

mesmos para estar utilizando suas falas e o material coletado em nossa pesquisa. Após a 

concordância de todos, iniciamos o primeiro grupo focal/
41

 com a seguinte questão: de que 

forma vocês compreendem o CE? O que é o CE? 

 É interessante notar a diversidade de entendimento e compreensão encontrada nas 

respostas. A maioria percebe o CE como um espaço onde as pessoas da escola se reúnem 

para discutir sobre tudo, “até mesmo
42

, sobre o destino que será dado as verbas”. Ainda 

sobre nosso primeiro questionamento, houve a fala de uma diretora
43

 que demonstrou uma 

visão que aponta a dificuldade de enfrentar o entendimento do o CE como um espaço 

destinado apenas às questões financeiras. A sua fala apresenta pontos relevantes. Veja-se,   

 

“As pessoas às vezes pensam que o CE é apenas para gastar as verbas, mas 
não é assim...(pensando). O CE é mais que isso! O problema está no fato de 

que a maioria das pessoas não querem participar e quando entram fazem 

quase que por “pressão”. Daí, o CE fica a mercê desses pensamentos . Não 
pode ser assim! É preciso pensar diferente! Ter um olhar diferente! Se não, 

não sai dessa conversa de que o CE é para gastar verba.”(Diretora – G1) 

 

 Percebemos na fala da diretora a necessidade de modificar essa visão de que a única função do 

Conselho é financeira e que apenas para isso os colegiados se reúnem. Essa ideia representa um 

retrocesso, pois mesmo com a tarefa de perceber as necessidades da escola e tentar solucioná-las com 

a verba recebida, o Conselho não deveria ter sua atuação restrita apenas as questões financeiras. Além 

do mais o mecanismo de participação – conselho escolar – é fruto de um grande processo de luta 

histórica.  

                                                
41

 Os grupos focais tinham a princípio a mesma estrutura de questionamentos, mas conforme o entendimento de 

que os grupos eram formados por sujeitos diferentes, com especificidades e entendimentos diversos, os 

questionamentos precisaram ser alternados de forma a atender a necessidade de cada grupo. 
42 O termo até mesmo, foi utilizado por um dos componentes do grupo representante dos professores e esse 

termo nos aponta um entendimento diferente desse conselheiro sobre o Conselho Escolar. Segundo a fala desse 

sujeito, o colegiado reflete e delibera sobre diversos assuntos até mesmo sobre o destino dado as verbas e isso 

nos mostra que há uma visão diferenciada em alguns sujeitos sobre as possibilidades de trabalho do Conselho e 

não apenas direcionar a existência do colegiado as práticas financeiras.  
43 Salientamos aqui que a diretora é membro nato do conselho e não representa nenhum segmento. 
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 Diante da fala da diretora, indagamos sobre de que forma era preciso pensar o CE? Nesse 

instante, a diretora rebate a fala do representante dos funcionários
44

 que durante sua fala 

afirmara que “no grosso é assim mesmo! O conselho só funciona para receber e gastar as 

verbas. Só somos convidados para isso!” (Representante dos funcionários – G1). Sobre 

isso, a diretora coloca que:  

 

“Não precisa ser assim! (Tom alto). Na minha escola já foi, mas hoje não é 

mais! (pensando)...Não posso negar que deu trabalho mudar as coisas. Ainda 

estamos trabalhando para termos um conselho autônomo, atuante e 
independente da articulação da equipe gestora da escola. Mas somos 

insistentes (risos) e a princípio tentamos colocar a necessidade da existência 

do órgão para o recebimento de verbas, mas lembrando S-E-M-P-R-E 
(alteração no tom da voz) que essa importância origina outras e causa uma 

luta coletiva e responsabilidade de TODOS (alteração no tom da voz). 

Inclusive daqueles que não fazem parte do CE. (Diretora – G1)”. 

 

 Na fala da diretora podemos apontar alguns pontos interessantes que podem render 

elementos importantes para nossa análise sobre o CE. De início podemos perceber que há um 

interesse dessa diretora, especificamente, em fazer com que o trabalho do CE seja algo feito 

pelo coletivo para o benefício da escola. Sobre esse aspecto Paro (1996) diz que:  

 

Administrar a escola pública não se reduz apenas à aplicação de uma 

infinidade de métodos e técnicas. A administração escolar ou gestão escolar 
é portadora de especificidades que a diferenciam da administração 

capitalista, que tem como objetivo principal o lucro. Essa escola precisa ser 

um ambiente escolar em que todos possam conviver como sujeitos, com 
direitos e deveres percebidos a partir da discussão aberta de todas as 

questões que afetam a vida de todos na escola (PARO, 1996, p.113). 

 

 

 Na fala acima, Paro indica aspectos que estavam também no discurso da diretora, 

quando a mesma aponta o entendimento quanto à necessidade do trabalho e da 

responsabilidade coletiva na gestão democrática. Assim, entendemos que os entraves 

existentes para o funcionamento do CE podem não estar apenas na questão da posição 

hierárquica do Gestor e sim no fato do CE ser visto ainda apenas como o meio para utilizar as 

verbas.  

                                                
44 O referido funcionário que se contrapõe à diretora, não é da mesma escola.  
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 Essa visão do CE apenas relacionada às questões financeiras da escola aparece 

ultrapassada no Caderno 12 do Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares  que 

defende que:  

 

 

Não é possível criar conselhos escolares no Brasil esquecidos que, em cada 

unidade de ensino onde se pretende criar um Conselho Escolar, há 
indivíduos providos de suas individualidades. São essas individualidades, 

são esses seres viventes que devolverão corpo e espírito ao criador quando 

morrer, que precisam comprometer-se mutuamente com a defesa do 

Conselho Escolar enquanto um espaço de diálogo, de convivência da 
diferença e fomentador de uma educação humanizadora. Portanto, não é por 

ter “vontade de fundar” um Conselho Escolar que uma pessoa está provida 

do direito de impor a alguém que crie e participe do mesmo. As raízes 
profundas de um Conselho Escolar germinam no interior das pessoas que 

têm necessidade de melhorar a escola do seu filho, ou de educadores que 

acreditam nas pessoas que educam. É preciso saber dos aspectos legais, da 

história e do sentido que o Conselho Escolar assume enquanto uma 
estratégia para efetivar um projeto de educação que contribua com 

educadores e educandos, para realização de sua vocação ontológica, 

melhorando como ser humano. (PROGRAMA DE FORTALECIMENTO 
DOS CONSELHOS ESCOLARES, 2009) 

 

 
  

 No trecho acima, verificamos a existência de uma relação entre o CE e o próprio papel 

da educação, o qual foi contemplado na fala da diretora e de Paro (1996) e que denota o ideal 

da educação democrática, que abarca a todos os sujeitos sem distinção, promovendo “um 

espaço de diálogo, de convivência da diferença e fomentador de uma educação 

humanizadora”. 

 Sobre o fato de que é preciso suplantar a visão do CE apenas como um mecanismo de 

caráter financeiro, a representante dos professores exprime-se mediante o seguinte argumento:  

 

“A maioria dos representantes, dos conselheiros, recebem formação da 

secretaria sobre as funções dos conselhos. Agora, até recebemos uma 

cartilha explicando de uma forma bem pedagógica o que deve ser o conselho 
e como devem ser. Mas é como já colocaram aqui. Não há um espaço 

democrático – pelo menos, não na minha escola- onde as pessoas discutam 

os problemas e os êxitos da escola. Até a pauta é elaborada antes sem 
consulta ao grupo e na hora das reuniões se discute o que o diretor quer. Por 

isso, não enxergo o conselho como um espaço coletivo”. (Representante 

dos professores – G1). 
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 Corroborando com a ideia da professora, no segundo grupo focal, o representante dos 

alunos expõe sua opinião de que “o Conselho deveria realizar mais reuniões com todos, 

ver o que as pessoas querem discutir, mas quando chegamos na reunião as falas já estão 

prontas e só se fala sobre assuntos que os professores ou o diretor quer. Assim, 

sabe...não podemos nem sugerir um assunto que dizem; fica pra próxima” 

(Representante dos alunos – G2). 

 Entendemos diante da fala do aluno, que ainda existe uma conduta centralizadora na 

medida em que o diretor formula a pauta de reunião sem discussão com o coletivo e sem 

espaço para alterações e esse comportamento não é combatido pelos demais conselheiros. 

Entendemos essa atitude como uma cultura não democrática, tanto por parte dos diretores que 

tentam manter as decisões centralizadas, como por parte dos outros conselheiros que não 

combatem e cobram seus direitos.  

 Cury (2004) compreende que o Conselho Escolar será um instrumento de tradução dos 

anseios da comunidade, não de legitimação da voz da direção, reiterando assim a ideia 

levantada na fala da diretora sobre o trabalho coletivo. O autor coloca ainda que seja 

fundamental que o conselho congregue em si a síntese do significado social da escola, para 

que possa constituir-se na voz da pluralidade dos atores sociais a quem a escola pertence.  

 Ainda apoiados na fala de Cury, entendemos que parte dessa legitimação da 

centralidade do poder na pessoa do diretor decorre do fato de que este é o único membro do 

Conselho que não é eleito através de consulta à comunidade. Em nossa visão essa ocupação 

de uma das vagas do Colegiado pela pessoa do diretor da forma como ocorre atualmente, 

transmite a impressão de que este sujeito detenha mais poder que os demais membros. 

 O documento oficial do município direcionado aos órgãos colegiados denominado de 

Regimento
45

 do Conselho de Integração Sócio – Educativo
46

, que está em vigor desde a 

gestão anterior, determina no Capítulo II, Seção II, Art. 18 que “à direção da escola não é 

permitido candidatar-se ou responder pela função de Presidente, Vice-presidente e 

Tesoureiro” do Conselho Escolar. Essa determinação nos leva a perceber a pessoa do diretor 

como representante da comunidade escolar que responde pela liderança da escola, assim como 

pelas questões concernentes ao trabalho administrativo e documental. Porém entendemos que, 

na constituição do conselho ele é conselheiro assim como os demais, tendo sob sua 

responsabilidade compartilhar todas as questões e encontrar em conjunto com o coletivo as 

soluções devidas.  

                                                
45 O Regimento é um documento único para todas as escolas do município. 
46 CISE 



100 

 

 Fizemos ao segundo Grupo Focal, a mesma pergunta realizada ao primeiro – o que 

vocês compreendem por Conselho Escolar? O que é Conselho Escolar? O discurso destes 

Conselheiros apresenta diferenças em relação ao do grupo anterior. Veja-se,  

 

 

“O CE é um espaço onde podemos encontrar a solução para aqueles 
problemas que ninguém mais pode resolver – a direção, o coordenador, a 

secretaria... Por isso, faço tanta questão de sempre participar ou indicar 

alguém que tenha muito compromisso, que participe das reuniões e que fale 
pelos nossos filhos.” (Representante dos pais – G2) 

 

“Quando estamos com muita nota baixa, mas somos bem comportados, 

ajudamos na escola, os professores e os alunos que são representantes, levam 
para o CE a nossa situação e eles decidem como podem fazer para que a 

gente não reprove de ano...pra a gente não se prejudicar. Por isso a gente 

(alguns) tenta não bagunçar, nem faltar com educação com ninguém. 

(Representante dos alunos – G2) 

 

 

 O discurso dos conselheiros aponta que o Conselho tem diversas conotações e isso se 

deve também ao fato da diversidade que cada sujeito traz de suas vivências, de suas 

experiências e das próprias impressões que adquirem ao participar dos mecanismos de 

democratização da gestão. Contudo, percebemos que o representante dos alunos em sua fala 

indica uma ação com relação às notas, que é realizada entre os professores no conselho de 

classe e não no Conselho Escolar. Isso não quer dizer que o colegiado escolar não esteja apto 

a refletir sobre esses aspectos, mas sim o que desejamos mostrar aqui é o grande leque de 

assuntos sobre os quais o Conselho pode deliberar.  

  Sentimos a necessidade de questioná-los sobre a relação do CE com as verbas, tendo 

em vista que no primeiro Grupo originaram-se muitas falas com relação ao aspecto financeiro 

do CE. Eis algumas das respostas apresentadas: 

 

“Eu sei que o CE é o órgão que recebe e gasta o dinheiro da escola. Mas, a 

verba quando chega à gente se reúne e decide como gastar o dinheiro com 

o que a escola tá precisando. Geralmente a diretora, que conhece melhor 

a escola, diz para a gente o que a escola tá precisando e a gente libera a 

compra. Mas, o CE é para resolver os problemas mesmo e gasto de 

dinheiro não é problema...é?” (Representante dos pais – G2) 
 

“Acho que o conselho funciona muito mais como “o que gasta a verba” do 

que para resolver problemas, pois a gente só é chamado para reunião poucas 
vezes...algumas por problemas com alunos (que estão dando muito trabalho 

na escola) e outras vezes para liberar as compras que já foram decididas 

pela diretora e pelos professores. Sabe como é, né? Eles sabem mais do 
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que a escola precisa e por isso, decidem e depois passam para a gente.” 

(Representante dos alunos – G2) 

 

 

 De maneira oposta ao primeiro grupo focal os conselheiros percebem o CE não apenas 

como um instrumento financeiro da escola, apesar de compreenderem que os colegiados 

também abarcam essa função. Porém o que mais nos chamou atenção foi à visão dos 

conselheiros sobre a capacidade que a diretora tem em perceber todas as necessidades da 

escola, mais que qualquer outro representante do colegiado. Essa conduta pode colaborar 

como mantenedora da centralização das decisões na pessoa do diretor, contrariando o ideal de 

democracia na gestão.  

 Essa concentração de poder nas mãos do gestor ocasiona também um sentimento de 

impotência por não poder intervir nas decisões. Dessa impotência emerge comportamentos 

como indiferença, renúncia, abdicação, transferência, entre outros que se estabelecem como 

obstáculos a materialização da gestão democrática. 

 Ainda podemos destacar na fala do representante dos alunos um trecho em que ele 

coloca “[...] a gente só é chamado para reunião poucas vezes...algumas por problemas com 

alunos (que estão dando muito trabalho na escola) e outras vezes para liberar as compras 

que já foram decididas pela diretora e pelos professores [...]. Esse fragmento da fala do 

aluno, nos leva a perceber que os próprios sujeitos sentem-se impotentes diante da situação de 

que só são convocados para aprovar o destino das verbas que já foram decididas. Podemos 

então classificar esse colegiado não como um espaço democrático e sim de ações que 

mascaram a ausência de democracia.  

 Remetendo as falas aqui dispostas aos documentos analisados, destacamos o 

regimento do Cise do município de Jaboatão. Esse documento define o Conselho Escolar 

como um órgão representativo da comunidade da escola, sem fins lucrativos, de 

natureza deliberativa, consultiva, financeira e fiscalizadora. Ainda encontramos nesse 

instrumento oficial a definição da natureza do Conselho, como também as atribuições do 

órgão. Assim de acordo com o discurso dos Conselheiros, entendemos que algumas dessas atribuições 

não estão sendo compartilhadas de fato, tolhendo o caráter democrático do órgão. Isso é trazido ainda 

nesse mesmo documento através do trecho que indica que:  

 

 “O Conselho Escolar é um órgão colegiado de direção (grifo nosso) e 

deverá ser constituído pelos princípios da representatividade democrática, da 
legitimidade e da coletividade, sem os quais perde sua finalidade e função 

político pedagógico na gestão escolar (grifo nosso).” (Regimento do 

Conselho de Integração Sócio Educativo – 2009). 
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 Entendemos que a finalidade do Conselho é o compartilhamento do espaço 

democrático e à medida que esse não se concretiza, perde seu objetivo principal como 

colocado no documento do município. Dessa forma, podemos afirmar que a adoção de 

práticas participativas não materializa a gestão democrática se essas ações não integram de 

fato sujeitos que entendam a necessidade de espaços democráticos. Essa ideia é corroborada 

por Marques (2007, p.75) quando a autora afirma que a gestão democrática não é instituída 

através de leis ou normatizações, mas sim se constrói através das práticas das pessoas. 

 A autora traz ainda em seu estudo o conceito de Cultura Escolar, o que pode esclarecer 

aspectos importantes na fala dos conselheiros participantes do Grupo Focal. Tendo em vista 

que em cada escola a construção de relações democráticas pode acontecer de forma 

diferenciada, encontramos no conceito de cultura escolar um caminho para compreender 

alguns comportamentos.  

 Questionamos os sujeitos do segundo grupo focal, como eles percebiam a participação 

do colegiado no cotidiano da escola. Surpreendentemente escutamos dos próprios 

conselheiros que: 

 

“Quase ninguém conhece o conselho. Sabem que existem, mas não conhece 

o que fazemos. Acho até que só divulgam mais o conselho quando vai ter 

eleição pra ver se alguém quer participar. No final das contas, termina 
ficando quem é mais próximo dos professores e da diretora.” 

(Representante das mães – G2) 
 
“Isso é comum. Mas como quase ninguém se interessa, como na minha 

escola que é grande e precisamos de muitos conselheiros, temos que ficar 

correndo atrás das pessoas para que elas façam parte do conselho. Às vezes 

as coisas acontecem assim, pois as pessoas mesmo não querem participar e 
não por que as diretoras querem assim.” (Representante dos pais – G2) 

 

 

 Sendo assim, entendemos que essa percepção por parte dos pais, origina um 

sentimento de apatia quanto aos processos decisórios, à medida que esses momentos deveriam 

constituir um espaço onde todos os sujeitos que compõem o colegiado poderiam expor suas 

visões sobre as necessidades da escola diante dos seus entendimentos sobre as mesmas e 

buscar soluções em conjunto, respeitando a ideia de pluralidade que vem disposta na LDB 

9394/96 como princípio norteador da gestão democrática. 

 Analisando historicamente a escola, entendemos que a apatia também está relacionada 

ao tempo em que a escola repassou aos pais e alunos a ideia de que apenas os professores e 
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especialistas estavam aptos a discutir os rumos da educação. E nesse panorama, os pais 

apenas participavam quando eram convocados para reuniões sobre programas sociais e 

comportamentos. 

 Ainda sobre a apatia, Brito (2003) conclui em seu estudo que a apatia se consolidou na 

maioria das sociedades democráticas pela decepção com as políticas que ao longo dos anos 

apenas estigmatizou parte da população deixando esses sujeitos à margem das políticas 

públicas, sem espaço de luta ou de participação. O autor indica ainda em seu estudo que “o 

caminho para superar a apatia é o fortalecimento dos espaços participativos fomentando o 

combate às práticas excludentes e autoritárias”. 

 Ainda assim, nos questionamos sobre o quanto os discursos aqui apresentados 

demonstram essa apatia, mesmo em escolas aonde vem se estabelecendo práticas 

participativas, nesse sentido, concordamos com Gutierrez (2004, p.33) quando esse 

compreende que vivenciar a democracia através de espaços participativos vem sendo um 

grande desafio.  

 Entendemos que nesse desafio de combater as práticas excludentes, manipuladoras e 

de caráter hierárquico, a escola não pode ser considerada um local neutro, de aquisição de 

simples conhecimentos (Marques, 2007, p. 59), mas de aprendizado de outros, como a prática 

da democracia. E nesse sentido, a autora aponta que os intercâmbios que ocorrem no 

cotidiano escolar ocasionam mudanças no pensamento, sentimentos e conduta da comunidade 

escolar, construindo identidades. Nesta perspectiva, podemos considerar a participação no 

Conselho Escolar como construtora da identidade dos membros da comunidade escolar. 

 Assim, entendemos que o Conselho Escolar ao ser instituído como espaço 

democrático, materializa esse entendimento de que cada sujeito/ator da escola merece estar 

integrado nos momentos decisórios e não apenas consentir com as decisões tomadas 

previamente, conforme vimos nos discursos dos representantes dos pais e dos alunos. Essa 

prática de tomar as decisões previamente sem consulta do Conselho e levá-las ao colegiado 

apenas para sanção da mesma, não se constitui em uma prática democrática e distorce o 

significado da participação.  

 Sentimos a necessidade de compreender o que os nossos sujeitos entendiam como 

participação, já que esta é uma das palavras mais usadas no contexto do Conselho Escolar, 

mesmo que “camuflada” 
47

. Diante de nossa pergunta, recebemos as seguintes respostas: 

                                                
47 Entendemos que o uso da palavra participação no contexto do Conselho Escolar, nem sempre é usado para a 

promoção da participação de fato. Percebemos através de algumas falas que convocam os sujeitos a participar, 

mas apenas para disfarçar comportamentos autoritários.  
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“Participação é quando todos tem oportunidade de falar o que pensam e isso 

que é falado, é ouvido e respeitado. É quando as pessoas não precisam 

apenas marcar presença e estar no grupo para apoiar uma decisão que já foi 

tomada.” (Representantes dos funcionários – G1) 
 

“Concordo quando o colega coloca que a participação é quando temos nosso 

direito de fala respeitado, mas acho que não adianta termos o direito a fala e 
não sermos respeitado enquanto sujeitos participantes. O fato de termos o 

direito à fala, nem sempre nos dá o direito à participação. Participação quer 

dizer bem mais que falar; é fazer parte, tomar a responsabilidade de agir para 
si quando for preciso, é cobrar, é cumprir os deveres, é ser responsável e 

compromissado com aquilo a que se participa...enfim...tem muitos 

sentidos...”(Representante dos professores – G1) 

 
“Não sei dizer o que é participação, mas fiquei surpreso quando fui 

convidado para participar do Conselho Escolar. Não entendi bem o que tinha 

levado a esse convite, mas depois a diretora explicou que agora o Conselho 
tinha que ter um representante da sociedade civil e já que era para ter 

alguém, ela estava me convidando porque eu era bastante conhecido da 

escola. Eu fico com a chave da escola, quando precisam de alguma 

ferramenta eu ajudo...e é assim. Acho que eu participo do 
conselho.”(Representante da sociedade civil – G2) 

 

  

 De início, podemos afirmar que as falas apresentam a esperada diversidade diante da 

pergunta. Cada uma das falas apontam elementos que merecem nossa atenção.  Enquanto que 

um sujeito aponta a participação como o direito à fala, outro rebate afirmando que não apenas 

isso promove a participação e que essa se constitui em algo mais amplo do que apenas 

expressar pensamentos e por fim o terceiro sujeito surpreende-se com o convite para 

participar, mas vê suas ações como o de alguém que participa da vida da escola ao ajudar com 

a chave e com ferramentas. Percebem-se, assim, diferentes concepções de participação no 

discurso destes sujeitos. Enquanto para os funcionários participar é falar, para o professor é 

bem mais do que isto, porque participar é tomar parte, o que implica em compromissos e 

responsabilidades. Nesta perspectiva, o sujeito participante seria aquele que toma parte e que 

assume compromissos com a escola. O discurso do professor aponta na mesma direção das 

assertivas de Luck (2010, p. 47), para a qual, 

 

Participação, em seu sentido pleno, corresponde, portanto, a uma atuação 

conjunta superadora das expressões de alienação e passividade, de um lado, 
e de autoritarismo do outro, intermediados por cobrança e controle. 

 

 

 Dessa forma, entendemos que o ato de participar, trabalhado no primeiro capítulo 

desse estudo, emerge das lutas sociais provocando uma mudança nos comportamentos 
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culturais dos sujeitos sociais, tornando-se assim um conceito polissêmico e dependente das 

compreensões dos sujeitos mediante suas vivências. Ou seja, se esses indivíduos sentem que 

participam da vida da escola, por meio do fato de que está de posse da chave na ausência do 

representante maior da mesma, isso se deve as impressões que a própria escola passou a esse 

sujeito, de forma que para ele não é mais ou menos importante expor suas opiniões e sim 

apenas o fato de ele ser necessário para guardar a chave.  

 Contrariamente, a ideia passada através do discurso da professora nos remete ao 

princípio de participação enquanto inclusão de sujeitos diversos, respeitando a pluralidade dos 

sujeitos que compõem o colegiado. A professora percebe ainda que a participação não se 

estabelece apenas quando o sujeito fala e expõe suas opiniões. No trecho da fala da 

professora, onde a mesma afirma que „Participação quer dizer bem mais que falar; é fazer 

parte, tomar a responsabilidade de agir para si quando for preciso, é cobrar, é cumprir os 

deveres, é ser responsável e compromissado com aquilo a que se participa...enfim...tem 

muitos sentidos‟, encontramos a indicação de ações pelo coletivo quando a mesma utiliza os 

termos cobrar, cumprir deveres, tomar responsabilidades.  

 Isso nos remete a refletir sobre o fato de que a cultura escolar constrói-se a partir das 

ações dos sujeitos. Assim, se uma escola promove ações participativas que de fato estejam 

materializando espaços de discussão, reflexão e deliberação, ela conseguirá estimular os 

sujeitos a agirem democraticamente contribuindo, assim, na formação de sua identidade e 

construindo uma cultura democrática no espaço escolar. Ao contrário de uma escola que tenta 

manter a neutralidade e a parcialidade nas discussões, fazendo com que seus atores sigam 

inertes as necessidades da escola e não se sintam responsáveis em ajudar a buscar soluções 

para essas necessidades.  

 Sobre a discrepância entre os discursos de gestão democrática do representante da 

comunidade, funcionário e do professor, nos apoiamos em Fairclough (2009) quando assevera 

que analisar as práticas discursivas está intimamente relacionada à análise dos aspectos 

hegemônicos e ideológicos na instância discursiva analisada, entendendo que esses elementos 

são constitutivos do discurso como prática social e que eles emergem da construção histórica 

da sociedade.  

 Nesta perspectiva, entendemos que o discurso de gestão democrática na escola pode 

ser considerado como prática social tendo em vista que é construído e constrói a sociedade de 

forma ativa. No contexto de nossa pesquisa, a prática discursiva aparece como o elemento que 

articula, desarticula e rearticula os pontos discursivos, cooperando assim com a reprodução ou 
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transformação da ordem social existente, ocasionando assim uma prática política que envolve 

relações de poder e conhecimento (Marques, 2007). 

 Isso pode ser claramente demonstrado nas falas a seguir: 

 

“Os Conselhos são organizados para receber e gastar verbas, não existem 

outros motivos para além desse que sejam imprescindíveis para o 

funcionamento do órgão...Aliás...existem sim (silêncio). Quando uma 
diretora não vai com a cara de um determinado funcionário e ela não 

consegue mediante dar conta dessa situação, o que ela faz? (risos irônicos) 

Ela simplesmente pede ao conselho que aprove a devolução desse 

funcionário...Devolução mesmo, como se fosse um objeto, lixo...ou algo 
assim.  É para isso que o conselho é convocado na maioria das vezes. Digo, 

em segundo lugar, já que o primeiro motivo são as verbas. Se no regimento 

diz que devemos ter uma certa quantidade de reuniões, diminua isso e 
muito...quase não temos reuniões...a não ser pelo velho e bom motivo que 

todos já sabem...” (Representante dos funcionários – G1) 

 
“Em algumas escolas a questão da hierarquia é tão séria, que se formos 

contra as decisões da direção...gestora, corremos o risco de represálias. Há 

um sentimento narcisista repassado entre as gestoras de que são elas quem 

mandam na escola e no Conselho Escolar. Não há uma compreensão de 
trabalho coletivo onde gestão da escola e Conselho, Grêmio, APMs, 

caminhem juntos e busquem melhorar a qualidade da escola, solucionar 

problemas...Não há isso, você entende? (Representante dos Professores – 

G1)  

 

 Novamente, nos deparamos aqui com situações de conflitos colocadas através do 

discurso de combate à ação de algumas gestoras com relação ao Colegiado. Levando-se em 

conta que mesmo diante do processo eleitoral dos gestores nas escolas do município, e com a 

promulgação da lei sobre a gestão democrática, a pessoa do gestor detém uma posição de 

poder, de decisão e de manipulação das situações, ocupando, portanto, uma posição de 

liderança na escola.   

 Percebemos diante da fala do funcionário que a diretora, apesar do jogo de poder 

existente dentro do órgão colegiado, precisa da aprovação do grupo para devolver o 

funcionário. A diretora, no entanto poderá ter do colegiado duas atitudes. Ora o Conselho 

Escolar pode decidir pela devolução do funcionário, ora podem decidir pela não devolução. 

Nesse sentido, entendemos que apesar do seu poder de influência sobre diversas áreas da 

escola, a diretora não toma nenhuma atitude sem consultar o conselho e isso representa um 

aspecto importante, tendo em vista que o Conselho Escolar é um órgão de gestão colegiada e 

por esse motivo a diretora não detém poder sobre o órgão, devendo colocar em prática as 

decisões tomadas coletivamente.  
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 Entendemos que muitas vezes, o jogo de influências se dá pelo próprio cargo ocupado 

na escola, assim como no Conselho escolar, onde poderíamos usar a máxima popular de que 

“você vale o que tem”. Logo, percebemos que a diretora pela posição ocupada no espaço 

escolar, cria uma impressão de que detém mais poder que os outros.  Sobre isso Werle 

(2003) entende que as relações de poder  muitas vezes são constituídas mediante o domínio da palavra, 

da comunicação oral, da representação que os segmentos assumem na estrutura formal da escola e o 

nível de escolarização. A afirmação da autora pode nos auxiliar no entendimento das relações entre os 

Gestores e o Conselho, com o intuito de perceber os avanços e os problemas que essa relação pode 

ocasionar ao trabalho do colegiado, que será melhor tratada no próximo tópico, onde estaremos 

percebendo como ocorre a gestão democrática quando existem a união de gestores e Conselho Escolar. 

 

 

5.3 Os gestores e os Conselhos juntos na gestão das unidades escolares 

 

 Conforme viemos abordando até o presente tópico, os Conselhos Escolares se 

constituem em um espaço de exercício democrático. No entanto, percebemos através dos 

discursos analisados no tópico anterior, que a relação entre a direção da escola e o Conselho 

ainda parece se constituir sobre muitos entraves. Entretanto, compreendemos que a gestão 

democrática precisa ser vista como um processo em construção e que precisa ser praticada no 

cotidiano da escola através das interações intersubjetivas, nas negociações de propósitos, na 

definição clara de objetivos e estratégias de ação e, principalmente, na mediação de conflitos 

(AGUIAR, 2009). 

 É importante salientar que quando falamos em gestão democrática, estamos indicando 

a gestão compartilhada onde direção e demais mecanismos de participação caminham juntos 

em prol de uma escola de melhor qualidade. Para isso, entendemos que precisa haver uma 

quebra de um elemento que parece representar ainda um enorme entrave para a materialização 

da gestão democrática: a hierarquia dentro do ambiente escolar. 

 Santos, T. (2006, p.19) afirma que,  

 

[...] compete aos profissionais da educação, em suas práticas sociais, atuarem 
na direção da superação do dilema entre a doutrina hegemônica do 

neoliberalismo e a ideologia dela decorrente, na qual a competitividade, um 

dos seus principais pilares, é geradora de exclusão, porque não há espaço 
para todos e nem a qualificação da escola para enfrentá-la e construir a 

inclusão, a solidariedade, a cooperação, a democracia cidadã, enfim, outra 

qualidade. 
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 O pensamento de Santos corrobora com o discurso da diretora participante da 

pesquisa. Veja-se 

 

Eu entendo a reação de alguns conselheiros aqui quando são indagados sobre 

o que é o Conselho e qual seu papel na escola. Mas não podemos 

generalizar...[pensando] Sou diretora há 9 anos. Ainda não tenho em minha 
escola a prática democrática que eu gostaria de ter. Ao contrário do que 

tenho ouvido aqui até agora, eu procuro fazer com que todos tenham espaço, 

independente de ser do Conselho, do Grêmio ou da Associação de Pais e 
Mestres. Mas é difícil conseguir pessoas que queiram e tenham compromisso 

com a causa. O conselho não é uma atividade remunerada e a maioria das 

pessoas quer ver retorno [a diretora faz gestos expressando finanças com as 
mãos – respira fundo e retoma]. Sei que antes de qualquer coisa, é 

fundamental eu, enquanto representante da escola, entender que fui eleita 

pela comunidade e tenho responsabilidade com ela.  No entanto, eu também 

reconheço que existem diretoras que quando assumem o cargo, se sentem 
porta-voz do governo e sentem obrigação de materializar isso nas escolas, 

sendo burocratas, centralizadoras, antidemocráticas... É uma realidade em 

nossa rede. Mas isso não pode ser colocado como um obstáculo para que 
nós, que acreditamos na gestão democrática deixemos de crer que é possível 

[emocionada]. (Diretora – G1) 

 

 

 O discurso da diretora expressa a credibilidade na democratização da gestão. Como 

alguém que tem propriedade do que fala, mediante a experiência frente à gestão de uma 

unidade de ensino, a diretora aponta em sua fala a responsabilidade em trabalhar em prol 

daquela comunidade. Outro ponto importante em seu discurso vem na frase “Sou diretora há 

9 anos. Ainda não tenho em minha escola a prática democrática que eu gostaria de ter. 

Ao contrário do que tenho ouvido aqui até agora, eu procuro fazer com que todos 

tenham espaço, independente de ser do Conselho, do Grêmio ou da associação de pais e 

mestres”. Ora, esse discurso nos remete ao assunto tratado em nosso primeiro capítulo: a 

apatia. 

 Muitos pais, funcionários, professores, alunos e representantes da sociedade civil, 

ainda não compreendem a importância dessa pluralidade de sujeitos para dirigir uma escola e 

acabam por concentrar as decisões nas mãos das gestoras/diretoras que em muitos casos são 

imbuídas de um sentimento hierárquico e nem sequer se preocupam em proporcionar a 

abertura dos processos decisórios. 

 Outro fator para essa apatia também pode ser o comportamento das diretoras que 

mantém restrito os processos decisórios, como se apenas a pessoa que ocupa esse cargo, fosse 

o centro de toda a vida da escola. Sobre isso Santos T.,  (2006, p.20) afirma que: 
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Aliás, esse fantasma ditatorial ainda não se afastou dos profissionais da 

educação, desde o Sistema até a sala de aula, passando até pelas 
organizações corporativas da categoria: Na realidade, todos os dirigentes de 

processos educacionais revelam em suas práticas esse espírito ditatorial. 

 

 

 Não podemos entender que apenas esse comportamento de viés autoritário seja 

responsável pela origem da apatia. É importante entendermos que a gestão democrática ainda 

é um processo em construção que tem como finalidade superar os valores autocráticos e 

tradicionais que insistem em permear a prática educativa, que constituem, a cultura da escola.  

 No seguinte fragmento da fala da diretora “[...]„No entanto, eu também reconheço que 

existem diretoras que quando assumem o cargo, se sentem porta-voz do governo e sentem obrigação 

de materializar isso nas escolas, sendo burocratas, centralizadoras, antidemocráticas... É uma 

realidade em nossa rede‟ [...]” podemos perceber uma forte relação entre o diretor e o governo, 

como se esse segundo tivesse plenos poderes sobre o primeiro.  

 O discurso da representante das mães aponta um pouco dessa relação entre as gestoras 

e o governo municipal. 

  

“Tivemos eleições para gestor esse ano. Mas o processo foi tanto diferente 
que assustou. Houve até uma „briga‟ entre o pessoal do SINPROJA e a 

prefeitura, porque o sindicato não aceitava o modo como às coisas iam ser. 

Depois que passou e as diretoras assumiram, não vimos mais nenhuma 
fazendo discórdia com a prefeitura. A escola pode estar sem água, sem 

energia, sem vassoura, sem professor, mas a diretora fala sempre que a 

prefeitura está fazendo o possível para resolver. Tinha uma professora que 

brigava muito com a diretora (ela se reelegeu – a diretora, sabe né? Chapa 
única!). Ela dizia que era para os pais se reunirem e brigarem pelos direitos 

dos filhos a uma escola boa e com professores. De repente essa figura sumiu. 

Disseram que ela precisou ir para outra escola mais perto de casa, mas nós 
sabemos que ela foi tirada da escola por causa disso. As diretoras são olhos e 

ouvidos mesmo do governo. Nada contra o governo...mas acho que não era 

para ser assim! (Representante das mães – G2)
48

 

 

 

 Torna-se claro na fala acima que teoria e prática não se combinam tendo em vista que 

se analisarmos os documentos estes apontam a democracia como princípio da gestão 

educacional. Contudo, o discurso da representante das mães expressa à existência de uma 

diretora autoritária na escola, incapaz de ouvir os sujeitos da escola quando esses se queixam 

de algo e que se reelegem, pois ninguém na escola deseja disputar a gestão da escola. O fato 

de que nenhum outro ator da escola deseje se candidatar para eleição de gestor também nos 

                                                
48 A mãe trabalha como contratada pela prefeitura na escola, mas se mostrou bastante insatisfeita com algumas 

ações da prefeitura. 
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expressa o sentimento de apatia quanto à tarefa de ser gestor da escola, como podemos 

expresso no discurso da professora. 

 

“Nunca me interessei em ser diretora. Primeiro por questão de princípio, pois 

eu não me via servindo de tapete para os assessores da prefeitura que na 

verdade querem um diretor que seja contra a categoria e a favor dos 
desmandos que ocorrem por parte da prefeitura.” (Representante dos 

professores – G1) 

  

 

 Assim como apresentamos anteriormente, o sentimento de apatia com relação aos 

processos de participação na gestão da escola, não está ligado apenas aos segmentos dos pais 

e dos alunos. Os professores e funcionários também demonstram indiferença quando se trata 

de participar dos espaços decisórios, mesmo que as deliberações tomadas interfiram no 

cotidiano do trabalho desses atores, eles não sentem necessidade de integrar mecanismos 

como o colegiado escolar.  

 

A análise dos documentos contraria o disposto nas falas da funcionária e da 

professora, de maneira que percebemos nos documentos a idealização da gestão democrática 

como um trabalho conjunto entre o Conselho Escolar e os gestores. Durante a 2ª conferência 

municipal de educação no ano de 2009
49

 foram elaboradas algumas resoluções
50

 dentre as 

quais gostaríamos de destacar os artigos abaixo:  

 

Art. 11- O Conselho Escolar é concebido, enquanto um instrumento de gestão colegiada e de 

participação da comunidade escolar, em uma perspectiva de democratização da escola 

pública. 

 

Art.12- O Conselho Escolar órgão colegiado de direção, deverá ser constituído pelos 

princípios da representatividade democrática, da legitimidade e da coletividade, sem os quais 

perde sua finalidade e função político pedagógica na gestão escolar. 

Art. 14- A ação do Conselho Escolar deverá estar fundamentada nos seguintes pressupostos: 

I- Educação como um direito inalienável de todos os cidadãos; 

                                                
49 A primeira conferência municipal de educação foi realizada nove anos antes. Mesmo tendo o sistema 

educacional de Jaboatão sido implementado pela lei 267 de 14 de setembro de 2004.  
50 Essas resoluções no ano de 2011 dariam forma ao Plano Municipal de Educação (PME). 
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II- a Escola deve garantir o acesso e permanência a todos que pretendem ingressar no 

ensino público; 

  III- a universalização e a gratuidade da educação básica é um dever do Estado; 

IV- a construção contínua e permanente da qualidade da educação publica está 

diretamente vinculada a um projeto de sociedade. 

V- qualidade de ensino e competência político-pedagógica são elementos 

indissociáveis em um projeto democrático de escola publica; 

VI- o trabalho pedagógico escolar, em uma perspectiva emancipadora, é organizado 

em uma dimensão coletiva; 

VII - a democratização da gestão escolar é responsabilidade de todos os sujeitos que 

constituem a comunidade escolar. 

VII - a gestão democrática privilegia a legitimidade, a transparência, a cooperação, a 

responsabilidade, o respeito, o diálogo e a interação em todos os aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros da unidade de ensino. 

 

Todos esses pontos indicam que a gestão democrática não está voltada para a ação 

solitária de um sujeito que assume toda a responsabilidade e as decisões a serem tomadas, 

mas sim indicam um caminho de construção coletiva pautada em valores estabelecidos em 

espaços de real participação e de real exercício da democracia que contribuiriam na formação 

de uma cultura democrática na escola. Compreendemos que esses documentos sinalizam 

meios de construir uma cultura democrática no ambiente escolar por meio da ação dos 

Conselhos Escolares.  

 Nesse sentido, estabelecemos relação entre os documentos da rede municipal de 

Jaboatão, a fala da diretora participante do grupo focal e o documento do Programa de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares quando este dispõe que:   

 

O conflito entre gestores e demais membros do Conselho Escolar vem 
caracterizando a trajetória de muitas escolas brasileiras que buscam 

encontrar um caminho de gestão democrática. Não devemos ignorar esse 

conflito, mas buscar nele os elementos que possam colaborar para que 

pessoas da comunidade escolar e local tornem-se livres. Sabemos que os 
gestores indicados ou eleitos são educadores que exercem uma função que os 

difere dos demais educadores em uma escola, especialmente porque recebem 

responsabilidades específicas e uma gratificação pelo exercício dessa função. 
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O dinheiro, enquanto uma mercadoria determina em muitos aspectos as 

relações entre os profissionais no interior de uma unidade de ensino. Essa 

gratificação faz com que muitos educadores relacionem-se com os gestores, 
atribuindo-lhes a responsabilidade de dirigir e decidir os rumos da escola 

sozinhos. Essa perspectiva diminui as possibilidades de uma proposta de 

participação coletiva desejada por gestores que compreendem a necessidade 

de uma gestão fundada na co-responsabilidade.  
 
 

 Podemos perceber um aspecto importante no trecho do caderno, quando este aponta o 

conflito como uma possibilidade de compreender o hiato existente entre gestão e demais 

atores da escola, tentando superá-lo de forma a estabelecer uma gestão compromissada com o 

respeito e a pluralidade.  

 Sobre a existência de conflitos no espaço do Conselho Escolar, a diretora argumenta 

da seguinte forma:  

 

“Na minha escola, eu tenho muitos conflitos dentro do Conselho Escolar. 
Isso por que cada segmento quer defender seus interesses. Isso quer dizer 

que o Conselho é ruim? Que não podemos deliberar em prol do que é melhor 

da escola? Não! (pensando) O que os conflitos representam, são as lutas 
coletivas e o entendimento de que precisamos nos articular de forma 

coletiva. No Conselho é preciso ainda ser melhor trabalhado o fato que não 

pode prevalecer à vontade de ninguém, mas a decisão do conjunto. 

(Diretora G1) 

 

 

 A diretora demonstra ter a compreensão de que o conflito é constitutivo da 

democracia, como aponta Mouffe (2003) e que o mesmo fortalece o trabalho em conjunto e a 

autonomia do órgão colegiado. Vale destacar que embora tenhamos percebido os conflitos 

como um dos obstáculos à materialização da gestão compartilhada, existem exemplos que 

denotam o contrário e expressam a possibilidade de consolidação de uma gestão democrática 

com a participação de diversos segmentos. É o que estaremos apresentando no tópico a seguir. 

 

 

5.4 O Conselho Escolar instituindo a gestão democrática em Jaboatão: a                      

materialização da gestão democrática. 

 

 A gestão democrática em Jaboatão está instituída através da lei nº 267 de 14 de 

setembro de 2004, onde através do Título IV Art. 10 fica estabelecido que “A gestão 

democrática da educação norteará as ações de planejamento, implementação e avaliação de 

políticas e planos de educação do município, garantindo a participação de docentes, pais, 
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alunos, funcionários, representantes da comunidade, das entidades que atuam no campo 

educacional e dos órgãos que integram esse sistema de ensino”.  

 Sobre os órgãos que integram o sistema de ensino, a lei dispõe ainda no Art. 11 que 

além dos mecanismos já instituídos por lei pelo poder executivo, o sistema educacional 

poderá contar ainda com os seguintes mecanismos de gestão democrática: conselho municipal 

de educação, comissão de gestão democrática da secretaria municipal de educação, conselho 

de integração sócio educativo, grêmios livres estudantis e comissões eleitorais instituídas 

pelos Cises na época das eleições para diretores das escolas municipais. 

 Por meio da lei, entendemos que Jaboatão, assim como vários outros municípios 

brasileiros, vem tentando estabelecer a gestão democrática primeiramente atendendo as novas 

regras instituídas pela LDB 9394/96 e em segundo pela necessidade de materializar as lutas 

que ocasionaram o novo panorama social, no qual os indivíduos são considerados sujeitos 

sociais com a responsabilidade em participar mais ativamente das decisões da sociedade. 

 Sendo assim, entendemos que os mecanismos de interação do cotidiano escolar são 

capazes de evidenciar as concepções e bases ideológicas com as quais a prefeitura de Jaboatão 

vem estabelecendo a gestão democrática, tendo em vista que da secretaria de educação partem 

os comandos para execução das ações nas escolas. 

 Conforme dispomos no capítulo dois deste estudo, o município de Jaboatão dos 

Guararapes vem vivenciando uma mudança nas práticas governistas que o aproxima dos 

governos de caráter popular. Isso significa uma mudança também no comportamento da 

população que vem intensificando sua presença nos espaços coletivos. 

 Sobre essa nova dinâmica que vem ocorrendo no município com relação aos processos 

participativos, questionamos a um dos sujeitos da gerência de gestão educacional quanto à 

relação entre a SEDUC, os conselheiros e desses com seus representantes, a resposta foi a 

seguinte:  

 

“Este é um aspecto que precisa ser aprimorado, pois, na maioria das vezes, 
quando os conselheiros estão numa reunião falam por si e não em nome dos 

seus pares; ou seja, se auto-representam. É preciso criar espaços na escola 

para que haja este momento de discussão dentro de cada segmento. Alguns 

fatores têm dificultado este movimento: falta de disponibilidade dos 
funcionários, por terem mais de um vínculo empregatício e a rotatividade 

dos funcionários, devido ao grande número de contratados na rede 

municipal, situação que está sendo modificada com a nomeação dos 
concursados”. 

 

 

  E outro sujeito da mesma gerência complementa:  
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“No início do ano letivo, solicitamos um cronograma com as datas e horários 

das reuniões ordinárias. Temos procurado participar destas reuniões, após 
contato prévio com as escolas, procurando respeitar o momento mais viável 

para a nossa intervenção. Observamos a dinâmica da reunião, depois 

fazemos algumas inferências, esclarecemos dúvidas dos conselheiros. Além 
das visitas, também realizamos atendimento na SEDUC e realizamos 

formações com os conselheiros por segmento e regionalizadas”. 

 

 

 Diante dessas falas entendemos que mesmo perante uma postura da prefeitura que 

denota uma mudança por meio da criação de espaços participativos, percebemos ainda uma 

falta de articulação estratégica por parte da secretaria que como já colocamos anteriormente, 

não dispõe de um mecanismo de acompanhamento da materialização da gestão democrática. 

Pelos dados apresentados, entendemos que parte das ações do sujeito chefe do núcleo de 

articulação, quando no início do ano letivo, ter um contato que propicie conhecer como se 

dará o cronograma de reuniões do Cise e se dispor em auxiliar no que for preciso, mas não 

entendemos essa ação como uma determinação da Seduc enquanto reguladora do sistema de 

ensino. Contudo, compreendemos que mesmo condicionadas às determinações do sistema de 

ensino, a escola desempenha um papel articulador das práticas democráticas, pois é em seu 

espaço que os processos participativos ocorrem. 

 Assim, compreendemos ainda que um instrumento de acompanhamento por parte da 

Seduc com relação ao Cise atenderia também a busca da compreensão dos conflitos existentes 

entre os diversos grupos com a gestão e vice-versa. Na verdade, essa compreensão dos 

conflitos existentes na escola e a busca de como solucioná-los pode ser uma tarefa atribuída 

ao Conselho Escolar, tendo em vista que dentro do próprio órgão existe o caráter plural, da 

diversidade. Entretanto, não descartamos a necessidade de uma ação da Seduc quanto a esse 

acompanhamento, compreendendo que um trabalho em conjunto nas escolas poderia 

favorecer a construção de uma cultura democrática nas Unidades Escolares.  

 Ainda tomando por base os grupos focais realizados, durante as intervenções 

percebemos que algumas colocações se voltavam para as formações dos conselheiros. Como 

em ambos os grupos surgiu assunto das formações, questionamos os sujeitos sobre a 

realização e importância das mesmas.   
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“...não dão conta de abarcar a diversidade de assuntos que demanda o tema 

gestão democrática e por isso, se tornam repetitivas e cansativas” 
51

. 

(Representante dos professores – G1) 

 

O problema principal é o fato de que as formações são dividas por 

segmentos e regionais então não têm como conhecer as experiências 

positivas do município e terminamos sempre discutindo sobre os mesmos 
assuntos. Mas, não podemos deixar de ver o lado positivo das formações. Se 

todos participam, temos como colocar nossas necessidades e fazer com que a 

secretaria modifique a estrutura da mesma trazendo as discussões que 
desejamos. (Representante dos funcionários – G1) 

As formações são difíceis de entender. Quando se trata então de falar das leis 

é que as coisas ficam mais difíceis. Eu pouco sou convidada, mas sempre 

fico sabendo que alguém foi. Se eu já fui a alguma formação? Sim, mas não 
gostei muito (pensando) fiquei o tempo todo calada apenas ouvindo os 

outros e quando cheguei na escola que fui falar as coisas que tinha escutado, 

ninguém fez questão de ouvir. (Representante dos pais G2) 

 

 

 

 A nosso ver, a classificação dada às formações como repetitivas e cansativas podem 

estar se referindo as estratégias utilizadas nas mesmas as quais, segundo o discurso dos 

sujeitos, parecem não contemplar determinados assuntos indicados pelos conselheiros como 

essenciais.  Mesmo diante dessa classificação dada as formações, os sujeitos não descartam a 

importância desse momento e o elevam enquanto um momento também de mediação ao passo 

que entendem esse espaço como um caminho de levar até a secretaria as necessidades do 

Cise. 

 Moreto e Buss (2007) afirmam que para o aperfeiçoamento da atuação dos Conselhos 

junto às escolas, faz-se necessário o conhecimento de experiências já vividas, assim como o 

entendimento sobre os limites e as possibilidades de atuação dos Colegiados, em um processo 

contínuo de prática e reflexão, buscando superar as falhas cometidas, aperfeiçoar os êxitos, 

criando novas propostas de ação para os problemas que ainda persistem no cotidiano escolar.  

Assim, entendemos que a participação exige aprendizado, assim como 

compreendemos que esse aprendizado se dá na vivência cotidiana e no desempenho das 

funções de conselheiro, mas não descartamos que esse aprendizado também ocorra por meio 

da formação continuada, lendo, refletindo e discutindo coletivamente sobre o papel e a 

atuação dos Conselhos junto às escolas. 

 Ainda sobre essa ação coletiva que gera o aprendizado, entendemos que ela já faz 

parte do cotidiano da escola pelo fato da vivência em diversidade no ambiente educacional. 

Da mesma forma, compreendemos que essa ação pode modificar o modo como às formações 

                                                
51 Fala da maioria dos Conselheiros durante o grupo focal quando questionados sobre as ações da Seduc com 

relação aos Conselhos Escolares. 
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vêm sendo realizadas, tentando articular com a secretaria um modo de melhor realizá-las 

contemplando os assuntos mais frequentes e necessários dentro do Conselho Escolar e no 

cotidiano da escola.  

 Conforme os objetivos desse estudo, entendemos existir a necessidade em perceber 

como os sujeitos da escola, aqueles que não participavam de nenhum mecanismo de 

participação, entendiam o Colegiado Escolar. Para tanto, utilizamos de entrevistas informais 

no sentido de obter informações que nos ajudassem a entender como as ações dos Conselhos 

Escolares materializam a gestão democrática.  

 Durante as nossas entrevistas, encontramos diversos olhares sobre o Colegiado, assim 

como sobre participação e democracia. Indagando a atores de forma aleatória sobre os 

colegiados, recebemos as seguintes respostas: 

 

 
A gente nem sabe quem são as pessoas que participam do Conselho, quanto 

mais saber do que eles decidem. Não tem nada divulgado aqui não! Agora, 

de tempos em tempos, ficam correndo atrás do povo, para fazer parte do 

Conselho, mas daí dizer que o Conselho conversa com a escola [...] ah! Isso 
não acontece não. (Pai de aluno - não conselheiro). 

 

 

Contrariamente a esse sujeito, encontramos uma fala diferenciada em outra escola. 

 

 
Quando há eleição para participar do Conselho Escolar, há divulgação, mas 

ninguém se interessa porque é muito cansativo e tem que ter muito 
compromisso. Eles colocam na parede um quadro bem grande com o que 

eles gastaram o dinheiro e quando precisamos resolver algum problema com 

um aluno bagunceiro, com um vizinho que pula o muro para usar droga na 
escola, com um professor que falta muito, nós procuramos o conselho. 

Participamos da reunião e falamos sobre os problemas. Eles conversam e 

decidem o que é melhor pra escola. Depois a decisão é divulgada ou através 
de um informativo ou nas reuniões. Aqui na escola eu vejo que ninguém 

decide nada sozinho, é um conjunto. Pode até não ser, mas é o que eu vejo. 

(Mãe de aluno - não conselheira) 

 
 

 Os discursos acima demonstram pontos de vistas díspares que denotam experiências 

diferentes nas escolas. Isso nos remete ao fato de que em cada escola constrói-se uma cultura, 

seja essa de caráter participativa ou autoritária. Refletimos sobre até onde as subjetividades de 

cada sujeito podem influenciar suas relações, seus pontos de vistas e a formação da cultura 

democrática ou autoritária.  

 Reconhecemos que mesmo diante das subjetividades de cada sujeito a questão da 

construção de uma cultura democrática também está relacionada às ações que a escola 
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desenvolve, sob o ponto de vista de que na escola se aprende a conviver coletivamente, assim 

como o exercício da democracia e da cidadania.  

 Questionamos os sujeitos sobre o fato de o Conselho se reunir com a escola no sentido 

de fomentar a discussão coletiva sobre as deliberações tomadas pelo colegiado e não apenas 

divulgando as informações em cartazes. Sobre isso, os sujeitos afirmam que: 

 

“Não há reunião com o grande grupo não. Há a divulgação como já foi 

falado, através dos cartazes. Eu particularmente vejo isso como uma falta de 
organização, pois se o Conselho tem que reunir todos em uma assembleia e 

não fazem o que podemos pensar? Que se eu entrar vai tudo ser diferente? 

Nunca muda (pensando) Fazem 6 anos que estou aqui e o Conselho gira 
sempre em torno das mesmas pessoas ou das conhecidas da que já estão no 

Conselho. De vez enquando eu ainda questiono se não vão divulgar as 

coisas, mas eles tem que fazer não por eu estar cobrando, mas por ter que ser 
feito. (Merendeira – não conselheira) 

 

  
“O Conselho se reuniu uma vez – que eu tenha visto – com todo mundo. 

Digo assim, se reuniu com os pais, depois com os alunos e por aí foi. De lá 

pra cá, eles não fazem reuniões grandes não. Mas acho bom. Já pensou se a 
gente tivesse que viver na escola? Decidindo como os professores vão 

trabalhar, que horas vão abrir o portão (pensando) Acho que isso eles podem 

fazer sozinhos.  (Mãe de aluno – não conselheira) 

 

 

 As falas acima expressam um pouco de como a escola ainda possui muitos sujeitos 

com condutas apáticas, onde o “não me interessa” ainda é bastante frequente. Entendemos que 

a ausência de cultura política pode ser ocasionada pelo próprio comportamento do Colegiado 

que não articula as deliberações tomadas no órgão com os demais sujeitos da escola. 

Compreendemos que à medida que o colegiado não demonstra essa interação com a 

comunidade escolar, assim como com a civil, não se constrói uma estrutura de participação 

democrática.    

 O fato do Conselho não articular as decisões tomadas coletivamente com os demais 

atores da escola ainda pode expressar a ideia da existência de ações centralizadas dentro do 

conselho, tendo em vista que comunidade escolar precisa estar a par das decisões. 

Entendemos que o Conselho é um órgão deliberativo, autônomo e responsável pela gestão da 

escola em conjunto com a pessoa do gestor, por isso destacamos que as decisões tomadas 

dentro das reuniões são soberanas levando-se em conta que há representantes dos diversos 

segmentos. Contudo, compreendemos que essas deliberações precisam ser levadas à 

assembléia geral e não apenas divulgadas através de cartazes, levando a credibilidade do 

exercício da democracia.  
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 Ainda encontramos outros sujeitos, não membros do Conselho, que apontam 

elementos importantes acerca do Colegiado: 

  

“Eu entendo que o Conselho Escolar é um órgão deliberativo, quer dizer, ele 

decide sobre a vida da escola junto com a direção. Por isso, a direção é 

membro nato do Conselho. Mas em todo esse tempo de experiência em 
escola eu tenho que admitir que não vejo muita atuação no conselho. Quando 

existe uma atuação é tão pequena que nem sentimos mudança de nada. 

Quem decide as coisas mesmo são as pessoas da equipe pedagógica. Quando 
a diretora não está, responde a secretaria e quando não estão nenhuma das 

duas, responde as supervisoras. Só sei que o conselho se reúne quando chega 

o dinheiro. Daí a diretora passa uma folha para a gente escrever o que 
queremos e depois eles decidem o que comprar. No mais, não percebo no 

meu dia-a-dia, nenhuma ação que modifique a vida da escola, nem pra 

melhor, nem pra pior”. (Professor da escola não conselheiro) 

 

 

 A fala acima indica novamente aspectos que ocasionam apatia na maioria dos atores 

da escola e nos levam novamente a refletir sobre a ausência de uma cultura democrática. A 

falta de articulação entre colegiado, comunidade, SEDUC, tem gerado incredibilidade 

conforme ainda podemos observar no discurso a seguir: 

 

 

“Quando o pessoal da Secretaria vem aqui na escola, sempre escutamos que 

devemos participar do conselho, que ele é a ferramenta para melhorarmos 

nossa escola. Falam de democracia e de cidadania. Mas quando eles 

saem...(risos) nada é como foi falado! O conselho é só de quem participa, 
nunca temos reuniões em grupo com o todo da escola. Se os conselheiros são 

representantes, custa nada eles se reunirem com a gente para dizer ao menos 

como eles estão trabalhando? Não quero participar do conselho, pois não 
quero ser assim. Muitas pessoas antes de participar são até mais 

comunicativas e quando passam a participar do órgão, não falam com mais 

ninguém, não dão satisfação nenhuma e quando perguntamos se podemos ou 
como fazemos para assistir uma reunião, eles não sabem informar. Ah!!! 

Faça-me o favor (indignada).” (Merendeira não conselheira) 

 

 

 Durante essa mesma conversa descobrimos que a merendeira já foi convidada diversas 

vezes para participar do Conselho, mas como não concorda com a organização e com algumas 

atitudes do Conselho, ela prefere não participar. 

 Com relação às ações dos Conselhos que são realizadas no âmbito da escola e que são 

percebidas pelos demais sujeitos que não compõem nenhum órgão de participação, 

percebemos que o colegiado ainda não é um espaço de representação que promova um 
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significado de mecanismo de participação, encontros coletivos que materializem a gestão 

democrática. 

 Nesse sentido, se entendemos que o fim da educação como coloca Paro (2002, p.77) é 

a universalização do saber produzido historicamente, de maneira que esse seja utilizado de 

forma ampla pelas camadas trabalhadoras, compreendemos também que a escola é um local 

político não neutro e que o fato de que esse ambiente propicia dotar amplos grupos sociais de 

conteúdos culturais já se constitui em uma ação política.  

 A nosso ver, as diferenças que se estabelecem estão relacionadas à cultura 

democrática, tendo em vista que essa se constrói nas relações entre os sujeitos. Conforme, 

Marques (2007) aponta que a cultura política insere-se em um processo de mudanças no 

cotidiano da escola, tendo em vista que esse ambiente possui uma dimensão política.  

 Segundo Lima (2001, p.112)  

 

As mudanças sociais e escolares, sendo influenciadas pelas mudanças 
ocorridas ao nível das decisões políticas centrais e dos modelos decretados, 

não seguem apenas regras impostas por estes, nem se subordinam 

necessariamente ao mesmo ritmo e condições. Não basta alterar as regras 
formais para mudar as realidades escolares, e estas mudam com frequência, 

mesmo quando as primeiras se mantêm inalteradas. Ou seja, não apenas os 

modelos decretados que influenciam as práticas de gestão; estas práticas são 
influenciadas por múltiplos fatores, objetivos, interesses, circunstâncias etc., 

que por sua vez não deixam de influenciar o entendimento e até a produção 

de modelos decretados.     

 

 

Entendemos mediante a fala de Lima, o resultado dos grupos focais realizados e a 

análise das entrevistas expostas anteriormente, que não apenas a legislação e a promulgação 

da criação dos mecanismos de participação fazem por si só que a escola seja um local de 

práticas democráticas. O discurso dos sujeitos nos mostram as discrepâncias e nos remetem a 

novamente olhar a democracia na escola sobre a ótica da cultura democrática que está para 

além da existência das leis. Assim, a democracia na escola se consolida pela prática dos 

sujeitos e, nesta direção, o Conselho Escolar como um dos principais mecanismos de 

democratização das Unidades Escolares públicas tem um papel fundamental.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
  

 Considerando o processo de democratização da escola pública é que tentamos ao 

longo desse estudo refletir sobre a dinâmica do Conselho Escolar para a sua construção e 

materialização nas escolas da rede de ensino do município de Jaboatão dos Guararapes. O 

histórico educacional desse município vem apresentando reformulações que decorrem do 

panorama nacional com a promulgação da carta magna de 1988 a qual institui a “gestão 

democrática do ensino público na forma da lei” como princípio da educação.  

 Entendemos que a instituição da gestão democrática nas escolas públicas se constituiu 

em um processo histórico de lutas e conquistas que culminou na promulgação da legislação, 

em âmbito nacional, estadual e municipal, que a institui como princípio da educação, 

particularmente a educação pública. Compreendemos que esses ideais foram se estendendo 

aos municípios dando-lhes o direito de organizarem os seus sistemas de ensino. Dessa forma, 

em Jaboatão o sistema de ensino foi institucionalizado através da lei municipal nº 267 de 14 

de setembro de 2004, a qual apresenta o Título IV, com os artigos 10 e 11 especificamente 

sobre a gestão democrática nas instituições de ensino públicas do município.  

 Em nosso estudo propusemo-nos a analisar o papel dos Conselhos Escolares no 

processo de construção e materialização da gestão democrática a partir da análise dos 

discursos dos conselheiros escolares e dos documentos normativos. Para tal, buscamos através 

do estudo teórico sobre as categorias participação, gestão democrática, Conselho Escolar e 

democracia, resgatar o processo histórico de materialização dos mecanismos de participação 

na sociedade e na educação e relacioná-los aos dados coletados nos grupos focais, na análise 

de documentos e nas entrevistas informais.  

Constatamos que entre os anos de 2007 e 2011, houve uma mobilização relevante da 

prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, que compreende parte do governo do Ex-Prefeito 

Newton Carneiro e parte do atual Governo do Prefeito Elias Gomes no sentido da construção 

da gestão democrática nas escolas públicas municipais. Podemos perceber que as ações com 

os Conselhos Escolares têm suas atividades iniciadas, mesmo que de forma não tão intensa, 

anteriormente a gestão do Prefeito Elias Gomes. Essas atividades são expostas por meio da 

fala dos sujeitos no Núcleo de gestão democrática
52

 quando os mesmos entendem que já 

                                                
52 A criação do núcleo deu-se na atual gestão. Antes as atividades dos sujeitos desse núcleo correspondiam a um 

departamento de ações voltadas para orientação aos Conselhos Escolares enquanto ao aspecto Unidade 

Executora. 
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existia um trabalho com os Conselhos Escolar, de forma menos veemente que na atual gestão 

e afirmam ainda que o trabalho que vem realizando ainda está em construção. 

Conforme vimos em nosso estudo, a atual gestão do município de Jaboatão vem 

adotando práticas de maior abertura à população do município. Consequentemente, a 

população tem sentido uma maior promoção de espaços para debate, reflexões acerca da vida 

do município e tem participado ativamente da busca por soluções dos problemas da cidade.  

Nesse panorama de maior abertura, merece menção um espaço de debate e reflexão 

acerca da educação do município: a segunda conferência municipal de educação. O retorno 

dessa atividade ocasionou a geração de novos documentos voltados à gestão democrática e 

aos Conselhos Escolares. Sobretudo esses espaços de debate e reflexão como a conferência 

municipal de educação, alimentam a interlocução entre sociedade, SEDUC e as escolas, 

refletindo sobre os caminhos de vivência desta política no ambiente escolar.  

Entretanto a análise do material coletado indica os entraves que persistem na 

consolidação do processo de descentralização das decisões. Neste sentido, percebemos em 

nossos dados uma forte presença da figura do gestor como a pessoa capaz de decidir por todos 

os rumos que a escola deve tomar. Isso ficou claro nos discursos dos sujeitos que apontam o 

gestor como a pessoa que decide desde quem vai participar do Conselho até como as verbas 

vão ser gastas.    

Ao analisarmos o discurso dos sujeitos sobre os Conselhos Escolares percebemos que 

a maioria das falas evidencia a percepção de que a principal atividade do Colegiado é a gestão 

financeira. Dessa forma, entendemos que alguns sujeitos percebem o Conselho não como um 

espaço democrático de discussão, reflexão e tomada de decisões, mas sim como instância 

responsável pelas questões financeiras.  

A esse respeito, observamos uma disparidade entre os discursos de alguns sujeitos e os 

que se materializam nas leis, levando-se em conta a maior parte dos participantes dos grupos 

focais entendem as funções e responsabilidades do Conselho, participam das formações, mas 

não questionam o direcionamento das ações do colegiado ao aspecto financeiro.  

A nosso ver esse comportamento origina-se do sentimento de apatia, já trabalhado 

anteriormente por nós como um empecilho ao exercício dos Conselhos. Esse desinteresse 

ocasiona uma desarticulação entre as instâncias responsáveis pelo sistema de ensino e 

consequentemente gera um “círculo vicioso” de ações individualistas e voltadas para 

interesses próprios.  

A maioria dos sujeitos que estão atualmente integrando os conselhos são pessoas que 

não tinham interesse em compor o colegiado, mas abraçaram a causa pela necessidade de 
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instituição do órgão para as atividades escolares. Esse fato nos demonstrou uma forte 

fragilidade no órgão ao passo que a descentralização defendida na gestão democrática não 

ocorre de fato. No entanto, não podemos deixar de valorizar os primeiros passos dados para 

materializar a gestão democrática através da inserção dos mecanismos de participação. 

Entendemos que a implementação das leis e a existência dos instrumentos de 

democratização e participação na escola, não promovem por si só a materialização do 

exercício da democracia. Por isso, compreendemos que a falta de mobilização nas escolas e o 

desinteresse dentro do próprio órgão colegiado decorre da falta de diálogo entre os sujeitos de 

um modo geral. Foi possível perceber em algumas falas que os gestores e os professores 

definem algumas deliberações sem consulta a todo o grupo e apenas nas reuniões ordinárias 

informam suas decisões aos representantes dos funcionários, pais e alunos.  

Em nossa opinião a falta de diálogo juntamente com o sentimento de apatia constitui 

uma limitação aos processos de participação levando-se em conta que esses elementos criam 

uma atmosfera de descrédito dos instrumentos de democratização da gestão levando os 

sujeitos a transmitirem suas responsabilidades. Sobre isso, entendemos que a representação 

dos segmentos no Conselho Escolar deveria ser realizada em assembléia geral com todos os 

atores da escola, tomando por base a fala de muitos sujeitos de nossa pesquisa ao afirmarem 

que não conhecem seus representantes.  

Alguns sujeitos também percebem e lembram que quando vai haver as eleições para 

compor o Conselho Escolar há uma divulgação realizada através de cartazes a candidatura e 

as datas do processo. Porém entendemos que se feito dessa forma, a composição do Colegiado 

permite a indicação de pessoas próximas aos gestores formando um grupo submisso as ideias 

do gestor que é membro nato do Conselho.  

 O regimento do Cise em Jaboatão aponta que a formação dos Conselhos pode ocorrer 

através da aclamação dos sujeitos interessados em participar, porém entendemos que ainda 

assim para que a eleição seja realizada através de aclamação é necessária à convocação de 

assembléia dos atores da escola de um modo em geral, tendo em vista que se permite que essa 

escolha seja feita por uma aclamação dos sujeitos que já estão no Conselho, corre-se o risco 

de apadrinhamento de representantes.  

 Os contextos que reiteram o entendimento de que os sujeitos ligados às instâncias 

locais não estão ansiosos por participação quase sempre omitem a precariedade das condições 

para que a ação colegiada transcenda os limites da escola, levando o Conselho Escolar e as 

demais instâncias de participação a limitarem suas responsabilidades as questões financeiras 

da escola. Isso pode ser corroborado pelo fato de que muitos dos nossos sujeitos apontam com 
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muita clareza as dificuldades de participar do Conselho e destacam o compromisso e o tempo 

para participar das reuniões como se essas existissem constantemente, tendo em vista que 

outros sujeitos apontam que há poucas reuniões dos Conselhos, havendo urgência apenas 

quando a verba chega. 

 Constatamos também que essa falta de articulação e acompanhamento das ações do 

Conselho fere o exercício da autonomia do órgão, uma vez que não há uma prática sistemática 

de diálogo que auxilie o entendimento de como o Conselho vem trabalhando na escola para 

consolidar a gestão compartilhada. Entendemos que o Conselho escolar não vem se 

constituindo como um espaço de representação uma vez que sentimos nas falas uma ausência 

do elemento representatividade e esse vem ocasionando os sentimentos de desinteresse e 

apatia conforme colocamos anteriormente, além de que a ausência da democracia nos 

processos de participação da escola vai de encontro aos discursos de descentralização no 

âmbito da gestão educacional. 

 Ao início de nosso estudo nos questionávamos sobre as possíveis razões que 

ocasionavam a apatia em um contexto onde existem diversas formas de participação. 

Encontramos alguns pontos que ora originam esse sentimento, ora nutrem o desinteresse já 

existente e ora encaminha para a fragilidade do processo de participação. Entretanto, não 

podemos deixar de nos preocupar com as ações que estão sendo direcionadas para amenizar a 

aversão que vem se estabelecendo com relação aos processos de participação.  

 Não encontramos nos documentos da Seduc ou nas entrevistas informais, elementos 

que assegurassem um acompanhamento ou até mesmo a realização de ações que estimulassem 

a participação. Parece-nos mais falta de articulação e integração entre os mecanismos do 

sistema de educação tendo em vista que existem os momentos de formação, mas que esses 

não estão sendo utilizados como propulsores para os processos de participação.  Nesse 

sentido, entendemos que vem se tolhendo dos atores educacionais o exercício político ao 

passo que não se tem de fato o espaço para participação na gestão da escola.  

 Sobre isso, encontramos na própria fala da única diretora participante de nossa 

pesquisa, o desejo de promover ações participativas, mas em contrapartida a mesma elabora 

um panorama de dificuldades à realização dessas ações. Novamente, apontamos a necessidade 

de intervenção da Seduc nesses instantes, colaborando enquanto regulador do sistema 

favorecendo a materialização do disposto em lei.  

 Conforme apontamos acima, apenas uma diretora participou de nossos grupos focais 

nos fornecendo a impressão de que a maioria dos gestores ainda cria em torno de seus cargos 
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a figura do detentor do poder na escola. Com isso, refletimos sobre a ausência de atuação da 

Seduc nas escolas com relação a esse comportamento.  

 Apesar da conquista da implementação na constituição do princípio de participação e 

da gestão democrática da educação, não há uma explicitação de forma clara que defina o tipo 

de participação que se espera dos profissionais da educação e da comunidade escolar, nem tão 

pouco estabelece os mecanismos de como essa se dará.  A LDB estabelece a participação dos 

profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica e da comunidade escolar em 

conselhos escolares, mas deixa para os municípios as definições de como tudo isso ocorrerá 

no chão da escola. 

 Entendemos que atualmente a gestão democrática, a participação e os conselhos 

escolares ainda estão nos centros das discussões e refletimos sobre forte relação do Conselho 

com o caráter financeiro da escola. Compreendemos que a necessidade de instituir a Unidade 

Executora nas escolas para fins de repasse de verbas federais criou uma relação com o 

Conselho Escolar complicada de remover. Intencionalmente, as ações de institucionalização 

do Conselho em Jaboatão dos Guararapes, segundo a fala de um dos sujeitos do núcleo de 

gestão democrática, ocorrem para o repasse de verbas mesmo entendendo que havia algumas 

escolas que criaram seus colegiados antes da necessidade das UExs.  

 Compreendemos que a criação das Unidades Executoras, teve como finalidade 

promover a descentralização da gestão dos recursos, através do empenho da comunidade local 

na superação dos problemas vivenciados pela escola. Nesse caso, a participação no programa 

de repasse de verba se constitui em uma participação de caráter funcionalista, ou seja, a 

transformação dos conselhos escolares em Unidades Executoras buscava instituir um padrão 

institucional, delegando a responsabilidade da gestão dos recursos públicos descentralizados 

para uma instituição de natureza privada.  

 Mediante a afirmação acima, constatamos o entendimento da maioria dos nossos 

sujeitos de que o Conselho Escolar é o mecanismo responsável para o gasto de verbas e nada 

mais. Esse pensamento errôneo contribui para a manutenção de práticas centralizadoras 

estejam elas presentes no comportamento do gestor ou dos próprios Conselheiros com relação 

aos seus representantes.  

 Verificamos ainda que a potencialidade dos Conselhos não estaria sendo exploradas 

tendo em vista que a maioria dos sujeitos coloca que os Colegiados voltam suas ações para 

problemas de comportamento de alunos e de professores ou então limitando as ações do órgão 

a fiscalização e aplicação dos recursos. Essa limitação poderia ser considerada como um 

atenuante para a materialização do processo de participação na escola visando manter a ordem 
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e os sujeitos desinteressados. Porém, entendemos que a própria comunidade pode ser 

propulsora dos mecanismos de participação, propor e questionar os que já existem, como 

esses vem sendo organizados e como esses estão materializando a gestão democrática nas 

escolas.  

 Entendemos que a criação dos Conselhos Escolares não nasceu da necessidade das 

escolas e comunidade se articulares para o exercício democrático. Talvez por esse motivo os 

sujeitos ainda mantenham-se distante desse mecanismo. Essa ação da comunidade em busca 

da consolidação dos processos participativos pode ser um meio de exercício democrático e de 

conscientização da comunidade de seu papel na vida da escola, originando o desenvolvimento 

de uma cultura democrática. 

 A implantação da gestão democrática e da autonomia escolar não poderá ocorrer 

através de mecanismos democratizadores isolados e sim mediante a interação dos diversos 

mecanismos em uma política pública de educação que envolva a reorganização da estrutura 

dos níveis centrais dos sistemas de ensino para que possam ser conduzidas com resultados.  

A democracia, como afirma Paro (2002), não é algo que se concede a outro. É um 

processo que se realiza e se constrói através de mecanismos voltados para a democratização e 

um dos primeiros passos nesta direção é a busca pelo conhecimento crítico da realidade 

existente e a busca de meios para a sua superação que, se dá através da participação no 

processo de tomada de decisão, por meio da reflexão da realidade da escola e afiançando a 

qualidade do ensino com a formação de sujeitos políticos comprometidos com a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária. 

Com relação à gestão democrática no município de Jaboatão dos Guararapes, 

propomos alguns caminhos na perspectiva de que o processo de discussão e deliberação das 

políticas educacionais do município possa integrar a participação dos sujeitos vinculados à 

política municipal. Repensando o modelo atual da gestão educacional que tem no centro do 

sistema de ensino a Secretaria de Educação e perifericamente os demais mecanismos de 

participação, consideramos que poderíamos não ter um centro no sistema e sim a interlocução 

entre a seduc, os conselhos municipais de educação e alimentação, os grêmios estudantis, as 

instâncias responsáveis pela educação nas regionais e os Conselhos Escolares. 

Esse movimento estabeleceria a nosso ver uma maior abertura dos espaços de reflexão 

acerca da educação, não detendo apenas nas mãos de um órgão as decisões. Seria a 

materialização de uma relação dialógica sistêmica capaz de estabelecer a gestão democrática 

partindo do regulador do sistema de ensino municipal, possibilitando, assim, a formação de 

uma cultura democrática na gestão do sistema de ensino.  
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Salientamos que a gestão municipal vem demonstrando interesse na materialização 

desse processo, o que podemos comprovar através da realização da Conferência Municipal de 

Educação, tendo em vista que a primeira conferência foi realizada 9 anos antes e que esse se 

constitui em um instante de perceber coletivamente as necessidades da educação do município 

adaptando a legislação nacional em vigência, às demandas da sociedade e o reconhecimento 

do direito educacional.  

 Nesse caso, propomos que haja conferências municipais pelo menos a cada biênio 

como os Conselhos Escolares, levando-se em conta que assim poderíamos estar criando um 

espaço para as discussões coletivas de âmbito municipal, integrando todas as instâncias de 

participação, inclusive os Conselhos Escolares. A realização das conferências estabeleceria 

uma prática democrática e a criação de uma relação entre a Seduc, de modo que os 

representantes dos Conselhos Escolares poderiam estar discutindo e propondo a adequação 

das políticas educacionais mediante as suas convicções e conhecimentos.  

 Por fim, pensamos que seria interessante ainda que as formações assumam um caráter 

mais dinâmico e que contemple assuntos que levantem reflexões acerca dos conflitos 

existentes dentro do Colegiado, assim como com na gestão da escola. Esses momentos 

poderiam se constituir em espaços não separados por segmentos e sim por escolas e não 

necessariamente das mesmas regionais, compreendendo assim que haveria uma maior 

disposição de experiências tendo em vista a união de diversos segmentos e regionais. Outro 

fator relacionado às formações poderia estar na visão desta como um momento de 

aprendizado coletivo, entendendo que todos devem participar das mesmas, até aqueles que 

não são dos órgãos colegiados, mas interessam-se em compreender melhor a dinâmica do 

Conselho. Entendemos ainda que a cada formação relacionada aos colegiados escolares 

poderia gerar um documento propositivo e que nas conferências municipais esses deveriam 

ser analisados e aproveitados nas discussões acerca do sistema de educação municipal.  

 Finalmente, salientamos a pertinência de novos estudos relacionados à gestão 

democrática e as relações entre as instâncias de participação na formação de uma cultura 

democrática das escolas municipais diante do caráter financeiro muitas vezes assumido pelo 

Conselho Escolar.  
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Anexo I 

Roteiro de Entrevista a ser realizada com a pessoa da Seduc. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PESQUISADO. 

SETOR QUE ATUA _________________________________________ 

IDADE _____________________________________________________ 

SEXO: ______________________________________________________ 

CARGO/FUNÇÃO____________________________________________ 

FORMAÇÃO________________________________________________ 

TEMPO NA FUNÇÃO: _______________________________________ 

 

1) De que forma foi feita a implementação dos Conselhos em Jaboatão? 

2) Quais as bases (filosóficas) sobre as quais estão elaboradas as obrigações atribuídas aos 

Conselhos Escolares estão baseadas em que? 

3) O que significa participação? 

4) O que significa democracia? 

5) Comente sobre uma situação ou ação do Conselho Escolar onde a democracia esteja 

presente? 

6) Quais as mudanças ocorridas no Sistema de Ensino do Município que foram decorrentes 

da implementação dos Conselhos Escolares? 

7) Descreva a dinâmica de comunicação existentes entre os conselheiros e os segmentos que 

representam, bem como os mecanismos utilizados. 

8) De que forma a Secretaria de Educação Municipal acompanha a sistemática de 

funcionamento dos Conselhos Escolares? 

9) Como se dá a constituição dos Conselhos Escolares? 

10) Como são sistematizadas as reuniões? 

11) Quais são os assuntos e questões abordadas? 

12) Existe uma participação efetiva de todos os segmentos? 

13) Quais são as orientações para a criação dos Conselhos Escolares hoje na Seduc? 

14) Em qual ou quais legislações, a rede Municipal se baseia para a regulamentação da gestão 

democrática? 

15) Fale sobre a contribuição da rede municipal de Ensino para a construção do processo de 

gestão democrática no interior das escolas. 



 

16) As mudanças alcançadas na Rede Municipal de Ensino, até o momento, mais estão mais 

voltadas para a política e democratização do poder ou para tornar a gestão mais eficiente e 

eficaz? Por quê? 

17) Em sua opinião, os conselhos escolares tem contribuído para o desenvolvimento de uma 

gestão efetivamente democrática nas escolas? 

18) Quais os limites e possibilidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo II 

Perguntas realizadas nos grupos focais 

1) O que é Conselho Escolar? De que forma vocês compreendem o Conselho Escolar? 

2) Como é preciso pensar o Conselho Escolar? 

3) Que relações vocês percebem entre o Conselho Escolar e as verbas? 

4) Como vocês percebem a participação na escola? 

5) Alguém aqui teria interesse em ser gestor? 

6) Há conflitos no espaço do CE? Que tipos? 

7) Com relação à nova dinâmica dos processos participativos que a gestão municipal vem 

realizando, como vocês percebem a relação entre os conselhos e a Seduc? 

8) O que vocês acham das formações? 

9) Qual a relação entre os Conselhos e os gestores? 

 


