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RESUMO 
 

Este trabalho dissertativo inscreve-se na Linha de pesquisa “Estado, políticas e história 

da educação”, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Goiás. O estudo teve como objetivo analisar o processo de participação na tomada de 

decisões nas escolas municipais e o papel dos Conselhos Escolares na implantação da 

gestão democrática na Rede Municipal de Educação de Goiânia com o intuito de 

contribuir para o conhecimento da realidade e construir possibilidades de avanços. Para 

tanto, discute-seas características da democracia na sociedade brasileira que dão 

contorno às disputas entre sociedade civil e política acerca do princípio e da 

consolidação da gestão democrática do ensino público. Justifica-se pela importância 

dada à gestão escolar para a democratização da escola pública no Brasil, principalmente 

a partir do movimento de abertura democrática na década de 1980. A apreensão e 

análise do objeto pautaram-se na concepção de estudiosos brasileiros sobre Gramsci, 

confrontando a visão de participação sustentada na socialização do poder e em outra 

baseada nos pressupostos do mercado. Neste sentido, os Conselhos Escolares 

teoricamente se apresentam como espaço que possibilite a democratização das relações 

de poder que se estabelecem na escola, trazendo a expectativa de promover a inclusão 

da comunidade escolar nos processos de tomada da decisão. A pesquisa empírica foi 

realizada no início de 2015 e teve como estratégia metodológica a aplicação de 

questionário a todos os professores que fazem parte do Conselho Escolar de 25 escolas 

da Rede Municipal de Educação de Goiânia que oferecem todos os anos do ensino 

fundamental. O percurso metodológico e os resultados da pesquisa expressam a 

correlação de forças que interfere nos rumos de políticas públicas de Estado e apontam 

desafios e possibilidades para a consolidação de uma gestão democrática participativa. 

 

Palavras-chave: Conselho Escolar, Gestão democrática, Rede Municipal de Educação 

de Goiânia, professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 
 

ABSTRACT 
 

This dissertational work is part of the research line "State, policies and history of 

education" of the Graduate Program in Education of the Federal University of Goiás. 

The study aimed to analyze the process of participation in decision-making in municipal 

schools and the role of school boards in the implementation of democratic management 

in Municipal Education Network of Goiânia, in order to contribute to the knowledge of 

reality and build opportunities for advancement. To this end, it discusses the 

characteristics of democracy in Brazilian society that give contour to disputes between 

civil and political society about the principle and the consolidation of democratic 

management of public education. It is justified by the importance given to the school 

management for the democratization of public education in Brazil, especially from the 

democratic opening movement in the 1980s. The seizure and analysis of the object is 

guided in the design of Brazilian scholars on Gramsci, confronting the sustained 

participation of vision in the socialization of power and the other based on market 

assumptions. In this sense, the School Boards theoretically have a space that enables the 

democratization of power relations that are established in the school, bringing the 

expectation of promoting the inclusion of the school community in the decision making 

processes. The empirical survey was conducted in early 2015 and had as its 

methodological strategy the application of a questionnaire to all teachers who are part of 

the School Board of 25 schools of the Municipal Education Network of Goiânia 

offering each and every year of elementary school. The methodological approach and 

the survey results show the correlation of forces that interfere with the direction of 

public policies of State and point challenges and possibilities for the consolidation of a 

democratic participatory management. 

 

Keywords: School Board, Democratic Management, Municipal Education Network of 

Goiânia, teachers. 
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INTRODUÇÃO 
 

Na década de 1980 iniciou-se um período de efervescência no campo 

educacional brasileiro relacionado ao processo de gestão das instituições escolares. Isto 

ocorreu devido o movimento de abertura político-democrática que inspirava uma nova 

concepção de sociedade e, por consequência, um novo modelo de gestão.  

As lutas pela democratização do Estado brasileiro aconteceram em um cenário 

de disputa política e ideológica concernente à qual perspectiva de  governo se 

instauraria no país. Por um lado, a  os movimentos sociais lutam para que haja real 

partilha de poder e a participação nos processos de tomada de decisão política (PARO, 

1997, 2000; HORA, 2006; DOURADO, 2011). Em contrapartida,  a ala conservadora 

busca garantir seus privilégios  e diminuir a responsabilidade do Estado com os 

programas sociais,  eximindo o Estado da responsabilidade com a coisa pública por 

meio da transferência desta aos sujeitos, que devem executar tarefas e atingir resultados 

sem se envolver nos processos decisórios (SILVA, 2006). 

No contexto desta luta ideológica surge um modelo de gestão educacional com 

características conservadoras, alicerçado sob uma concepção economicista e baseado 

nos pressupostos do mercado. Este projeto ideológico impõe um conjunto de elementos 

à gestão educacional como a superação de metas e melhoria de desempenho, a coibição 

de desperdícios e utilização racional dos recursos disponíveis, a criação de mecanismos 

de descentralização, bem como uma nova perspectiva em relação aos processos de 

gestão e participação (SILVA, 2006). Contudo, este modelo de gestão causa uma 

sobreposição dos valores econômicos aos humanos, das relações de mercado às relações 

sociais, do capital sobre o humano, o que resulta no adoecimento social (GAULEJAC, 

2007). 

Neste sentido, a concepção de democracia que atravessa a formação do Estado 

brasileiro, as disputas que permearam a legalização da gestão democrática do ensino 

público, assim como as disputas em relação a efetivação deste princípio, interferem nas 

práticas de gestão das escolas públicas. A Rede Municipal de Educação de Goiânia 

(RME-Goiânia) não fica fora deste processo, o que se evidencia a partir do seu histórico 

de constituição, em que a luta dos movimentos sociais por participação popular nas 

políticas públicas instaurou mudanças nas suas práticas de gestão educacional. Diante 
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disso, chega-se em 2015 com mecanismos de participação como a eleição de diretores, a 

construção coletiva do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, a organização 

estudantil, o Conselho de Ciclo/Classe e os Conselhos Escolares (CEs) (GOIÂNIA. 

SME, 2004). 

Todos estes mecanismos supracitados, somados a crescente autonomia da escola 

e outras estratégias de democratização, exercem papel fundamental na gestão 

democrática do ensino público, contudo, cabe destacar o papel dos CEs. No aspecto 

macro, os Conselhos foram criados para responder  a necessidade de participação 

popular nas decisões relacionadas às políticas públicas com o fim de tornar o processo 

mais transparente, no micro, os CEs surgem, em tese,  como mecanismo para garantir a 

participação efetiva da comunidade local na gestão da escola. Nesta linha, o CE tem 

ganhadocada vez mais importância nos sistemas de ensino, debates e programas 

federais, tornando-se protagonista para a consolidação da gestão democrática do ensino 

público (BRASIL, MEC, 2004a). 

A priori, o interesse em estudar a gestão democrática na RME-Goiânia surgiu, 

principalmente, a partir das experiências vivenciadas na militância em greves e da 

participação no SIMSED
1
. A troca de experiências proporcionadas pelo contato direto 

com os pares de diversas instituições de ensino, reuniões do sindicato, participação em 

greves, despertou o interesse de pesquisar as relações de gestão que permeiam a escola. 

Entendendo a escola como espaço maior de construção de relações democráticas e a 

gestão como colaboradora no processo de emancipação política de toda comunidade 

escolar. 

A escolha da RME-Goiânia se justifica pela sua dimensão e processo de 

constituição histórica. Segundo dados oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação 

de Goiânia (SME), em 2015, a RME conta com uma sede e cinco Unidades Regionais 

(UREs), colocadas em pontos estratégicos para cobrir todas as regiões da cidade. Sendo 

composta de 168 escolas que atendem cerca de 107.000 alunos no ensino fundamental. 

São cerca de 8.000 professores no total, sendo que destes, aproximadamente 1.000 

trabalham sob regime de contrato especial. Principalmente partir da década de 1980, a 

                                                           
 

1
 Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia. Criado em dezembro de 2012 diante da 

desconfiança acerca da atuação do Sindicato Estadual (SINTEGO), o SIMSED organizou e participou de 

três grandes e extensas greves na RME-Goiânia, em 2013, 2014 e 2015. 
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Secretaria Municipal de Educação de Goiânia é palco de lutas e transformações que, 

com idas e vindas, podem ser consideradas pioneiras e progressistas (DOURADO, 

1990; CARMO, 1996; JESUS,2004).  

Segundo os documentos oficiais e a Proposta Político-Pedagógica da RME de 

Goiâniaconstatamos que a gestão nas escolas, a priori,devem ser pautadas pela 

participação ativa de toda comunidade escolar. (GOIÂNIA, 2004; GOIÂNIA. SME, 

2004). Legalmente existe o compromisso com uma gestão democrática, já que são 

previstos mecanismos como a participação dos profissionais da educação, pais e alunos 

na construção do PPP da escola, a criação grêmios estudantis, o conselho de 

classe/ciclo, a autonomia escolar, e todas as escolas da RME possuem CE.O presente 

trabalho pretende estabelecer um elo entre a base legal e a prática no cotidiano das 

instituições de ensino. 

Com o intuito de garantir que o objetivo proposto fosse alcançado, um dos 

primeiros desafios foi estabelecer os critérios de escolhados sujeitos para a realização da 

pesquisa. Cogitou-se realizar o estudo com diretores ou coordenadores, porém levando 

em consideração os critérios de representatividade e imparcialidade para a realização de 

uma pesquisa empírica decidiu-se por buscar a visão de sujeitos que não estivessem 

necessariamente ligados à equipe direitva
2
. Afim de ampliar o olhar sobre como a 

gestão democrática, através dos Conselhos Escolares, alcançam a comunidade escolar. 

Diante disso, a pesquisa poderia ater-se a outros atores como os pais, alunos ou 

servidores administrativos, afinal, a gestão democrática busca a ampliação da 

responsabilidade e participação coletiva de todos os segmentos da comunidade escolar 

na escola. Porém, vislumbrando a relação de proximidade que os  professores exercem 

 tanto em relação aos pais e alunos quanto aos  servidores administrativos e a equipe 

diretiva, entendendo também como a atitude do professor pode atuar de forma a ser a 

ponte de articulação política necessária entre seus pares na construção dessa gestão 

verdadeiramente democrática. Com o intuito, ainda,  de contribuir para a ampliação da 

consicência da importância do professor nesse processo para que os CE cumpram com o 

                                                           
 

2
A Direção da Escola é constituída pelo Diretor(a), Coordenadores de Turnos, Coordenação Pedagógica e 

Secretário(a) Geral, a qual desenvolverá suas atividades em parceria com o Conselho Escolar, coletivo de 

professores(as) e funcionários(as),viabilizando uma gestão compartilhada e democrática (GOIÂNIA. 

SME, 2004) 
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papel que lhes cabe, optou-se por afunilar o campo da pesquisa e estudar a visão dos 

professores em relação ao tema proposto. 

Com a definição do professor enquanto sujeito deste estudo era preciso fazer um 

recorte, afinal, a pesquisa não tem a intenção de ser um censo e atingir todos os 8000 

professores da RME-Goiânia. Nesta perspectiva,fez-se necessário delimitar alguns 

critérios  que possibilitassem uma investigação com maior probalidade de se tornar 

fidedigna aos objetivos propostos nesse trabalho de campo, mais precisamente ao que 

está relacionado às práticas de gestão democrática. Dialogando com os documentos, 

decidiu-se por tornar a pesquisa um pouco mais específica no sentido de analisar como 

os CE podem contribuir para a democratização ou não da gestão escolar. Os CE, 

enquanto espaço de diálogo, tem como premissa básica oportunizar ampla participação 

da comunidade escolar, sendo que estas podem  revelar contradições, possibilidades e 

dificuldades que envolvem as práticas relacionadas a uma gestão democrática. Além 

disso, este trabalho visa ampliar o referencial bibliográfico em relação a atuação dos 

CE, pois foi encontrado apenas um estudo que envolve o CE na RME-Goiânia, de 1996. 

  

Para a escolha das escolas em que foi realizado este estudo, considerou-se 

àquelas com possibilidade de revelar uma visão o mais ampliada possível em relação as 

práticas de gestão. Poderiam ser escolhidas as escolas mais antigas, as maiores, ou as 

que possuíssem CEs mais antigos, como exemplos, o que não seria um diferenciador 

que aglutinasse conteúdo qualitativo à pesquisa. Constatando que os  mecanismos, leis e 

pareceres que regem os CEs são os mesmos para todas as escolas da RME-Goiânia, 

cogitou-se a possibilidade de realizar um sorteio de um número X de escolas. Porém, a 

partir do momento em que a SME disponibilizou os dados sobre todas as instituições 

escolares da RME-Goiânia com suas respectivas modalidades de ensino, optou-se por 

utilizar as escolas que oferecem todos os anos do ensino fundamental, neste caso, 

Ciclos
3
 I, II e III e 1ª a 8ª séries do EAJA

4
, isto porque estas escolas apresentam maior 

complexidade de atuação dos CE, devido a grande diversidade de situações que possam 

                                                           
 

3
A proposta dos Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano foi implantada na RME de Goiânia em 

1998, segundo Aguiar (2009), como fator de inclusão educacional. O Ciclo I vai do primeiro ao terceiro 

ano, o II do quarto ao sexto, e o III do sétimo ao nono. 
4
 Segundo Goiânia (2010-2013) o objetivo do EAJA é ofertar oportunidade de escolarização que atendas 

as especificidades de jovens e adultos que não tiveram escolaridade em tempo regular ou dela foram 

excluídos. 



16 
 
 

exigir a tomada de decisões  nos diferentes turnos e etapas de Ensino, acreditou-se que 

sob esse ponto de vista esta escolha poderia ser mais representativa, o que traria melhor 

fundamentação à pesquisa.  

Ao analisar os documentos descobriu-se que as escolas de tempo integral e as 

que oferecem educação infantil junto ao ensino fundamental apresentam formas 

peculiares de gestão de verba, entre outras diferenças significativas que tornavam 

inviáveis a inclusão dessas neste trabalho de pesquisa, pois não atenderiam o critério de 

representatividade necessário para alcançar um resultado mais próximo ao real. 

 Também foram desconsideradas para a pesquisa as escolas conveniadas, pois o objetivo 

é entender as relações de gestão no ensino eminentemente público.  

Após todas essas consideracões, decidiu-se por realizar o estudo de campo com 

os professores das 25 escolas que oferecem todos os anos do ensino fundamental  na 

RME-Goiânia e, estes, devem necessariamente integrar o CE de sua instituição. 

Embora a delimitação do campo de pesquisa seja necessário para viabilizar a 

realização da pesquisa, espera-se que os dados obtidos possam dizer algo sobre o 

funcionamento e atuação dos CEs em todas as outras instituições da RME-Goiânia. Isto, 

porque os CEs estudados e também aqueles não estudados são produtos de uma mesma 

dialética sócio-histórica e previstos pelos mesmos mecanismos regulatórios. 

 O objetivo deste trabalho é, portanto, investigar a gestão democrática nas escolas 

que oferecem todos os anos do ensino fundamental na RME-Goiânia na visão dos 

professores membros do CE, buscando explicitar os desafios e possibilidades dos 

mesmos. Para tanto, inicia-se a discussão  a partir de uma concepção ampliada de 

Estado, que envolve sociedade política e sociedade civil (COUTINHO, 2000), os 

pressupostos e características da democracia brasileira, as mudanças na gestão do 

Estado e as perspectivas de participação que interferem na gestão democrática da 

escola, o surgimento e papel da SME neste modelo de gestão, os pressupostos e 

características dos CEs na RME-Goiânia e a visão dos professores membros do CE 

acerca da gestão democrática nestas escolas. Estas discussões contribuem para 

responder aos seguintes problemas: como vem ocorrendo a participação nos processos 

de tomada de decisão nas escolas da RME-Goiânia? Qual o papel dos Conselhos 

Escolares nas escolas desta rede atualmente? As práticas de gestão nas escolas da RME-

Goiânia coadunam com os princípios da gestão democrática? Quais os principais 

obstáculos a consolidação da gestão democrática nas escolas da RME-Goiânia? Este 
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modelo de gestão têm se efetivado no cotidiano das instituições ou  mantém-se  preso à 

discursos e aspectos legais? 

Este estudo é interdisciplinar, pois envolve dois ou mais campos do 

conhecimento, no caso, história, sociologia, política e educação. Os dados obtidos, por 

mais que os resultados possam interferir na solução dos problemas, tem objetivo de 

aumentar o corpo teórico da ciência e contribuir para ampliar tanto o conceito quanto a 

prática em relação a efetiva participação da comunidade na vida escolar. Quanto a 

procedência, os dados foram colhidos por meio da escolha criteriosa de professores que 

fazem parte do CE. Pela natureza do trabalho a pesquisa realizada foi descritiva ao 

buscar conhecer e descrever os pressupostos que envolvem as práticas dos atores 

envolvidos no processo de gestão escolar e explicativa na análise de dados, no intuito de 

avaliar e justificar os fatores que contribuem para que haja, ou não, a busca por práticas 

efetivamente democráticas. Para tanto, foi realizada uma consulta bibliográfica, 

documental e aplicado um questionário
5
.  

A bibliografia conta com referências de autores como Francisco Weffort (1992), 

Carlos Nelson Coutinho (2000), Francisco de Oliveira (1987), Luís Carlos Bresser 

Pereira (1998) e, especificamente sobre gestão democrática, autores como Vitor 

Henrique Paro (2000), Dinair Leal da Hora (2006), Luiz Fernando Dourado (1990; 

2003; 2011) e Silva (2006). Ainda, foram utilizadas teses e dissertações encontradas em 

banco de dados de universidades brasileiras (JESUS, 2000; CARMO, 1996; SILVA, 

2006), leis (Lei 9394/96; Lei 10172/2001; Lei 13005/2014; Constituição Federal de 

1988) e documentos do governo federal (BRASIL. MEC, 2004; 2007; FNE, 2011) e 

municipal (GOIÂNIA, 2000; GOIÂNIA. SME, 2004), entre outros. Além disso, são 

analisados documentos relacionados aos CEs como lista de membros, decretos e 

portarias que o estabelecem e o seu estatuto. O questionário aplicado buscou confrontar 

documentos e bibliografia com a prática. 

A população participante da pesquisa incluiu 116 professores membros dos CEs 

das 25 escolas que oferecem todos os anos do ensino  fundamental na RME-Goiânia. 

Em uma destas escolas não havia mais nenhum professor como membro do CE no 

momento da pesquisa. Houve uma significativa devolutiva dos questionários, pois 

                                                           
 

5
 Anexo D: Questionário aplicado aos professores membros do Conselho Escolar 
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foram entregues 102 aos professores e devolvidos 81 respondidos. A justificativa para 

não ter sido entregue a todos é que 10 professores saíram da instituição e 4 estavam de 

licença no momento de realização da pesquisa, de janeiro a março de 2015. Este período 

foi propício para a realização do estudo, pois a maioria dos CEs pesquisados estava nos 

últimos meses da gestão. Somente em cinco CEs o período de gestão não se encerrava 

em 2015.  

A SME forneceu a anuência para que as visitas acontecessem na escola durante a 

jornada de trabalho. A pesquisa de campo foi  iniciada com o pesquisador  ligando nas 

escolas e explicando os motivos da pesquisa ao participante do estudo e  marcando o 

melhor dia e horário para aplicação do questionário. Na data acordada, o pesquisador 

fez breve explanação acerca do questionário e o entregou para ser respondido de 

maneira imediata, para que o recolhimento acontecesse no mesmo instante; contudo, em 

alguns casos, isto não foi possível. Diante a impossibilidade do entrevistado de finalizar 

o questionário no mesmo dia o pesquisador deixou o questionário com o participante do 

estudo para recolhimento posterior. De maneira geral, o fato de o pesquisador participar 

ativamente da luta por melhorias na Educação demonstrou ser um facilitador para a 

realização da pesquisa, estabelecendo-se uma relação de confiança e colaboração entre 

os participantes. 

Para a coleta e análise de dados foram observados os seguintes passos: 

estabelecimento de categorias, tabulação, análise estatística dos dados, avaliação das 

generalizações obtidas com os dados, inferência de relações causais e interpretação dos 

dados.  

A organização dos dados coletados deu-se por agrupamentos das respostas em 

categorias.Estabelecendo-se, assim, as seguintes categorias:  identificação dos 

professores membros dos CEs; visão dos professores membros do CE da participação 

no PPP da escola; características e funções do CE; autonomia da escola e do professor; 

sistemas de ensino e o CE; outros mecanismos de participação: Conselho de 

Ciclo/Classe e Grêmio Estudantil; desafios à participação na gestão da escola na visão 

dos professores membros do CE;  identificação dos diretores das escolas pesquisadas; 

êxito da escola em aspectos relacionados a gestão democrática. A codificação 

transformou os dados brutos em notas que foram tabuladas. A tabulação agrupou e 

contou os casos que estão nas várias categorias de análise. Após a tabulação, foi 

realizada uma análise estatística e uma descrição no intuito de sistematizar os dados 
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obtidos. A partir da sistematização dos dados, utilizou-se o referencial teórico para a 

compreensão do empírico.  

A análise dos dados colocou paralelamente a teoria fundamentada nas 

referências estabelecidas e a visão dos professores membros do CE permitindorealizar 

uma reflexão sobre os pressupostos da gestão democrática com participação e 

socialização de poder na RME-Goiânia. Este modelo de gestão têm se efetivado no 

cotidiano das instituições ou  mantém-se  preso à discursos e aspectos legais? Nessa 

perspectiva de análise, a pesquisa revelou desafios à participação na gestão nas escolas 

que contém os todososanosdo ensino fundamental na RME-Goiânia. As conclusões 

acerca dos resultados obtidos e as limitações/perspectivas que se abrem é realizado nas 

considerações finais deste estudo.  

O percurso deste trabalho foi estruturado em 5 capítulos. No capítulo I, “Estado, 

democracia e participação”, foi delimitada a concepção de Estado adotada no presente 

estudo, fundamentada em autores que tem Gramsci como referência.  Em seguida, 

foram discutidas as características e pressupostos da democracia liberal que deram base 

às democracias modernas. Por fim, realizou-se uma contextualização histórica da 

democracia no Brasil até a promulgação da Constituição Federal de 1988, marco da 

redemocratização do país.  

O capítulo II, “gestão democrática do ensino público no contexto de reforma do 

Estado e na legislação”, primeiramente expôs a reforma de Estado que aconteceu no 

Brasil poucos anos após a promulgação da CF/1988, de modo a compreender os 

objetivos e as interferências provocadas pelo gerencialismo na gestão democrática do 

ensino público. A partir daí, foi possível ponderar sobre o conceito e as práticas da 

gestão democrática nas escolas pós CF/1998. 

No capítulo III, o objetivo é situar a SME e a sua estrutura burocrática no 

contexto de transformações históricas na sociedade brasileira com vistas a localizar os 

mecanismos de participação previsto na RME-Goiânia nos dias atuais. Para tanto, em 

primeiro momento, é realizada uma contextualização histórica da SME desde a sua 

criação, passando pelas mudanças nas políticas de Estado que instauram perspectivas 

progressivas e retrógadas nas décadas de 1980 e 1990, e chegando a eleição de um 

governo democrático popular em 2001, momento que poderia representar uma mudança 

paradigmática em relação à democratização da gestão da escola.  
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No capítulo IV, “pressupostos e caracterização dos Conselhos Escolares na 

RME-Goiânia em uma perspectiva de gestão democrática”, apontou-se a conjuntura que 

levou ao surgimentodos CEs como espaço de mediação entre comunidade escolar e 

gestão da escola, entendendo suas características, funções, estruturas e as 

especificidades destes mecanismos na RME-Goiânia ressaltando a sua pertinência na 

gestão democrática. 

O capítulo V, “A gestão democrática na RME-Goiânia na visão dos professores 

membros do Conselho Escolar: o que mostram os dados” apresenta os resultados da 

pesquisa empírica realizada com os professores membros do CE das 25 escolas que 

oferecem todos os anos do ensino fundamental da RME-Goiânia. O estudo, que contou 

com a aplicação de questionários aos participantes, buscou investigar se as práticas de 

gestão na RME-Goiânia na visão dos professores membros do CE destas escolas 

coadunam com os princípios de uma gestão democrática participativa. As considerações 

finais deste estudo expressam as avaliações finais acerca dos desafios e possibilidades 

de uma gestão democrática que preze pela participação popular na RME-Goiânia a 

partir da visão dos sujeitos que atuam em um mecanismo fundamental para o 

envolvimento da comunidade escolar na escola. Neste sentido, é importante que os 

professores membros dos CEsenfrentem os desafios institucionais, culturais e 

econômicos impostos pela sociedade de mercado e por interesses políticos eleitoreiros e 

busquem a participação efetiva e o trabalho coletivo. Assim, pode-se vislumbrar a 

democratização da escola pública e a consolidação de uma gestão verdadeiramente 

democrática. 
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CAPÍTULO I: ESTADO, DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO 
 

O movimento de abertura democrática no Brasil, que teve seu auge na 

promulgação da Constituição Federal de 1988(CF/1998), provocou mudanças nas 

instituições, processos de gestão e mecanismos de participação presentes no Estado 

brasileiro. A abertura de novas perspectivas acentuou as disputas entre sociedade civil e 

política sob duas bandeiras ideológicas antagônicas principais, a saber, dos movimentos 

sociais, que se estruturaram à esquerda do espectro político, e dos grupos neoliberais, 

estruturadas à direita. 

O objetivo deste capítulo é  discorrer sobre as referências conceituais de Estado, 

democracia e participação que permearam a elaboração da CF/1988 e fundamentam a 

natureza da sociedade brasileira. Para tanto, são consideradas as conjecturas e disputas 

pela hegemonia que permearam a estruturação da democracia no Brasil, ressaltando a 

participação da sociedade civil nesse processo. 

Este capítulo subdivide-se na apresentação da concepção de Estado utilizada 

como base para este estudo, os pressupostos da democracia liberal e participação que 

moldaram as democracias modernas e a brasileira e, por último, como ponto de partida 

para a discussão do capítulo II, acerca da gestão democrática do ensino público pós-

constituição de 1988 nas escolas, realizou-se uma reflexão do percurso da democracia 

no Brasil até chegar à CF/1988. 

1.1 Concepção de Estado 

 

O movimento de abertura político-democrático ocorrido no Brasil a partir de 

1985 é consequência de um anseio crescente pelo fim da ditadura, além de evidenciar a 

luta entre as concepções progressitas e conservadoras da sociedade. Segundo Coutinho 

(1980), o marxismo considera a gênese do Estado na divisão econômica de classes e na 

luta para conservá-la de modo a promover os interesses particulares de determinada 

classe como interesse geral da sociedade e, para tanto, utiliza-se principalmente o 

monopólio legal da coerção. Contudo, a tessitura de determinado Estado não se 

expressa somente a partir de suas forças repressoras, burocráticas ou instâncias 

políticas, mas também por meio de uma sociedade civil cada vez mais complexa e 

dotada de expectativas e interesses (COUTINHO, 1980). 
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Gramsci amplia a concepção defendida por Marx a partir da constatação que “o 

domínio de uma classe sobre a outra não depende apenas do poder econômico ou da 

força física, mas principalmente de persuadir a classe dominada a compartilhar valores 

sociais, culturais e morais da dominante” (JOLLS, 1979, p.08). Assim, a composição do 

Estado não se dá exclusivamente por coerção, mas também por uma corrente de 

ideologias que forma um pensamento hegemônico.  

Diante de uma realidade social de maior complexidade do fenômeno estatal, 

maior socialização da política, grandes partidos políticos e sindicatos, segundo 

Coutinho (1980), Gramsci sistematizou uma ciência marxista da ação política que 

apresentava estratégias para que a classe trabalhadora derrubasse o poder burguês e 

construísse o socialismo. Assim, para que os trabalhadores pudessem assumir o poder 

de Estado é preciso primeiro estabelecer um domínio ideológico. Isto, porque: 

A luta política não se trava apenas entre uma burguesia entrincheirada no 

Estado e as vanguardas ativas, mas restritas da classe operária. Todo um 

tecido complexo de organizações sociais e políticas, envolvendo também as 

camadas médias, espalha-se agora pelo conjunto da sociedade capitalista. 

Entre os aparelhos executivos (civis e militares) do Estado e os partidos de 

vanguarda do proletariado, criou-se uma rede de instituições com papel 

efetivo na vida política, na medida em que são peças decisivas nos 

mecanismos de reprodução global da sociedade como um todo (COUTINHO, 

1980, p.51). 

 

A disputa nas relações de poder não se restringe à dicotomia classe burguesa e 

operária, mas inclui uma rede de organizações sociais e políticas responsáveis pela 

elaboração e/ou difusão de ideologias,  as instituições educacionais, os parlamentos, as 

igrejas, os partidos políticos, organizações profissionais, sindicatos, meios de 

comunicação, instituições de caráter científico e artístico. Isto, pois estes aparelhos têm 

relativa autonomia e capacidade de produzir hegemonia. Portanto, as disputas envolvem 

a sociedade política e estes mecanismos que constituem a sociedade civil. 

Ambas, em conjunto, formam o Estado em sentido amplo, que Gramsci 

define como “sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia 

revestida de coerção”. Nesse sentido, ambas as esferas servem para conservar 

ou promover uma determinada base econômica, de acordo com os interesses 

de uma classe fundamental. Mas o modo de encaminhar esta promoção ou 

conservação varia nos dois casos. No âmbito da sociedade civil, as classes 

buscam exercer sua hegemonia, isto é, buscam ganhar aliados para as suas 

posições através da direção e do consenso. Por meio da sociedade política, ao 

contrário, exerce-se sempre uma ditadura, ou, mais precisamente, uma 

dominação mediante coerção. E, em segundo lugar, as duas esferas se 

distinguem por uma materialidade própria: enquanto a sociedade política tem 

seus portadores materiais na burocracia militar e executiva, os portadores 

materiais da sociedade civil são o que Gramsci chama de “aparelhos privados 

de hegemonia”, ou seja, organismos sociais relativamente autônomos do 

Estado (considerado em sentido estrito) (COUTINHO, 1980, p.52). 
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A concepção marxista de Estado é, portanto, ampliada por Gramsci a partir do 

entendimento acerca do papel da sociedade civil, que não pertence ao momento 

estrutural como acredita Marx, mas ao superestrutural. 

Em Marx e Engels (que nisso seguem essencialmente Hegel), “sociedade 

civil” designa sempre um conjunto de relações econômicas capitalistas, ou, 

em outras palavras, é sinônimo de infraestrutura ou base material. Em 

Gramsci, ao contrário, o termo sociedade “civil” designa um momento ou 

uma esfera da superestrutura. Designa um conjunto das organizações 

responsáveis pela elaboração ou difusão de ideologias compreendendo o 

sistema escolar, os parlamentos, as Igrejas, os partidos políticos, as 

organizações profissionais, os sindicatos, os meios de comunicação, as 

instituições de caráter científico e artístico e etc. (COUTINHO, 1980, p.52). 

 

As ideias da classe dominante, em determinado período, tornam-se as 

representações sociais dominantes na sociedade, pois quem detém o controle dos meios 

de produção material controla os meios de produção mental, de difusão das ideias e, 

quem não detém este controle, está sujeito a ele, o que explica o consentimento das 

classes subordinadas às dominantes. Na análise de Carnoy (2002), a chave para o 

consentimento está na hegemonia, no poder da consciência e da ideologia.  

O conceito gramsciano de hegemonia tem dois significados principais: o 

primeiro é um processo na sociedade civil pelo qual uma parte da classe 

dominante exerce o controle, através de sua liderança moral e intelectual, 

sobre outras frações aliadas da classe dominante. (...) O segundo é a relação 

entre as classes dominantes e as classes dominadas. A hegemonia 

compreende as tentativas bem sucedidas da classe dominante em usar sua 

liderança política, moral e intelectual para impor sua visão de mundo como 

inteiramente abrangente e universal, e para moldar os interesses e as 

necessidades dos grupos subordinados (CARNOY, 2002, p. 95). 

 

A hegemonia, então, explica a relação de poder que envolve a subordinação 

entre dirigidos e dirigentes. Contudo, esta relação não se dá por um determinismo 

histórico, mas por um processo dialético, o que, teoricamente, abre perspectivas para a 

transformação da sociedade a partir da conquista da hegemonia por parte da classe 

trabalhadora.  

Segundo Carnoy (2002), provocar uma crise na hegemonia é uma forma de 

promover a transformação radical da sociedade na visão de Gramsci, pois uma classe 

somente se torna dirigente a partir da conquista da hegemonia no conjunto da sociedade 

civil. Em suma, esta crise ocorre quando as classes dirigentes realizam atos impopulares 

ou quando as massas, anteriormente passivas, se tornam ativas politicamente.  
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O Estado assume lugar de destaque em uma crise da hegemonia, pois representa 

uma crise no sistema de representação e de crenças nas classes dirigentes. Mesmo 

assim, o controle do Estado não garante que a classe trabalhadora se torne dirigente.  

Uma vez que o Estado era muito mais do que as forças coercitivas da 

burguesia, uma vez que era parte da superestrutura ideológica (hegemônica) 

da sociedade civil dominada pela burguesia, ele devia ser enfocado como 

uma peça do sistema de poder, não necessariamente o elemento crucial do 

poder (CARNOY, 2002, p.108).  

 

O controle do Estado não seria suficiente para se construir uma hegemonia 

alternativa à burguesa que promova a transformação da sociedade em favor da classe 

trabalhadora. Nos estudos de Carnoy (2002) em Gramsci evidencia-se uma disputa entre 

a hegemonia proletária e a burguesa povocando um constante movimento de disputa 

entre quem vai conseguir dominar a ‘consciência’ das massas. Caso o proletariado 

consiga a hegemonia, esta se torna dominante antes, mas ainda não dirigente. Apenas 

após conquistar a hegemonia  faria sentido assumir o poder do Estado, pois só apartir 

dai a classe trabalhadora controlaria de fato os valores e normas sociais a ponto de ser 

capaz de construir uma nova sociedade usando o aparelho do Estado. Contudo, 

Gramsci não defende a construção da hegemonia proletária como um meio de 

sitiar o Estado burguês, mas como base para o novo Estado proletário: as 

instituições e organizações que fazem parte da hegemonia proletária no 

processo de realizar a guerra de posição tornam-se o alicerce da nova ordem 

moral e intelectual. (CARNOY, 2002, p. 111) 

 

Para  avançar ideologicamente e conquistar espaços na superestrutura de poder 

da sociedade capitalista com a intenção de promover uma transformação da sociedade 

em busca de um novo Estado proletário é preciso que a classe trabalhadora construa 

uma contra hegemonia por meio da guerra de posições. Isso só se tornaria possível se 

considerar a existência em todas as classes de uma categoria de intelectuais com 

concepções de mundo, arte, política, conduta moral e com existência política capaz de 

transformar os modos de pensar.  

Gramsci, em última análise, era, como Marx e Lênin, um educador. Contudo, 

ao contrário de Lênin, ele acreditava nas qualidades intelectuais das massas e 

em sua capacidade para criar, elas mesmas, a hegemonia de sua classe, ao 

invés de verem isso feito em nome delas por um partido de vanguarda, de 

elite ou por uma elite burocrática responsável pelas teorias e táticas 

revolucionárias. O desenvolvimento da classe trabalhadora, elemento crucial 

na teoria marxista, é para Gramsci o momento principal para explicar tanto o 

domínio do capitalismo quanto a sua derrocada (CARNOY, 2002, p.117). 

 

Diante do exposto, observa-se que o Estado compreende uma constante disputa 

de classes pelo exercício do poder. A correlação de forças neste processo de luta é 



25 
 
 

determinada pela capacidade de conquistar espaços na guerra de posições que se 

estabelece pelo domínio do pensamento hegemônico. Nesta perspectiva o controle do 

Estado não se dá apenas pela força coercitiva e sociedade política, mas envolve um 

conjunto de atores que constituem a sociedade civil. Este entendimento de Estado 

servirá de base para a investigação deste estudo, que inicialmente analisa o processo de 

construção da sociedade brasileira e seus referenciais de democracia e participação.  

Nesse contexto, de constante disputa de hegemonia, os detendores dos meios de 

produção precisam intensificar sua capacidade de coerção e persuação, construindo 

teorias cada dia mais solidificadas para legitimar seu poder e diminuir as crises. Os 

ideais liberais, que inicialmente surgem por idealistas que pensaram uma sociedade 

mais livre,  tornam-se ao longo dos tempos parte do aprofundamento de controle para 

manter a hegemonia.  

 

1.2 Democracia liberal 

 

A formação do Estado e da democracia brasileira perpassa por concepções e 

referenciais que fundaram o Estado moderno. Nesta perspectiva, é essencial discutir a 

democracia liberal, já que seus postulados fundamentam regimes democráticos na 

atualidade.  

O  homem, após deixar o estado de natureza para viver em sociedade necessitava 

de algo para garantir sua liberdade. Para se avançar na construção deste “algo”, 

pensadores defendiam conceitos básicos que deveriam ser garantidos ao homem. 

Existiam os que defendiam a paz interna e o bem comum, outros a garantia da 

liberdade, propriedade e a vida e, ainda alguns a liberdade e igualdade. Estes princípios, 

somados a separação de poderes preconizada por outroscontribuíram para a constituição 

do Estado liberal moderno e da democracia liberal (VIEIRA, 1997). Contudo, para 

Macpherson (1978) os pensadores liberais idealizaram uma democracia liberal para uma 

sociedade sem classes ou de classe única, em que todos têm acesso a propriedade. 

Somente a partir do século XIX com a constatação da divisão da sociedade em classes 

se instaurou a democracia liberal. 

Macpherson (1978) apresenta a democracia liberal a partir de modelos 

sucessíveis: a democracia protetora, a democracia desenvolvimentista e a democracia de 

equilíbrio.  
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Nesse modelo básico de democracia para uma sociedade industrial moderna, 

pois, não há entusiasmos algum pela democracia, nenhuma noção de que ela 

podia ser uma força transformadora do ponto de vista moral; ela nada mais é 

que uma exigência lógica para o governo de indivíduos inerentemente 

conflitando nos próprios interesses e que por hipótese são infinitamente 

cobiçosos de seus próprios interesses privados. A defesa dessa democracia 

repousa no pressuposto de que o homem é um consumidor ao infinito, que 

sua motivação preponderante é a maximização de suas satisfações ou 

utilidades, obtendo-as da sociedade para si mesmo, e que uma sociedade 

nacional nada mais é que um conjunto desses indivíduos. Um governo 

responsável, inclusive com grau de responsabilidade para com o eleitorado 

democrático, era necessário para a proteção dos indivíduos e fomento do 

Produto Nacional Bruto, e nada mais (MACPHERSON, 1978, p.49). 

 

Entretanto, as condições desumanas enfrentadas na sociedade pelas classes 

trabalhadoras e o crescimento de sua militância que colocava em risco a propriedade 

não poderiam ser desconsideradas pelos liberais. Assim, apresenta-se o modelo de 

democracia desenvolvimentista. 

O homem é um ser capaz de desenvolver as suas forças ou capacidades. A 

essência humana é exercê-las e desenvolvê-las. O homem não é em essência 

um consumidor e apropriador, mas aquele que exerce, desenvolve e desfruta 

de suas capacidades. A boa sociedade é aquela que permite e incentiva todos 

a agirem como exercedores, desenvolvedores e desfrutadores do exercício e 

desenvolvimento de suas capacidades (MACPHERSON, 1978, p.53). 

 

Assim sendo, esse modelo de democracia possibilita melhorias da humanidade, 

pois almejava o autodesenvolvimento pessoal de todos os membros da sociedade. 

Contudo, segundo Macpherson (1978), os desenvolvimentistas não perceberam que este 

ideal estava muito distante de efetivação real e, cada tentativa de aproximação do real, 

guardava uma lógica muito parecida com a de mercado. Percebe-se que em uma 

sociedade dominada por empresas ou vontades individuais o público democrático seria 

incapaz de se definir e reconhecer seus interesses. Nesta visão, o futuro da democracia 

depende de um modelo mais realista que se sustente na atitude científica, no empirismo 

e na racionalidade, no caso, a democracia de equilíbrio. Neste modelo 

O propósito da democracia é registrar os desejos do povo como são, e não 

contribuir para o que ele poderia ser ou desejaria ser. A democracia é tão 

somente um mecanismo de mercado: os votantes são os consumidores; os 

políticos são os empresários (MACPHERSON, 1978, p.82-83). 

 

A eficácia do sistema político se explica pelo equilíbrio estável produzido pela 

concorrência entre as exigências dos consumidores/eleitores. Contudo, a democracia de 

uma sociedade de mercado produz um equilíbro na desigualdade, pois no mercado 

político o poder do dinheiro interfere no financiamento a partidos, candidatos, ou 

grupos de pressão, além de comprar espaço nos meios de comunicação de massa. 
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Assim, a possibilidade de equilíbrio democrático onde há desigualdades de riquezas é 

mínima
6
 (MACPHERSON, 1978). 

Um sistema de governo que defende a lógica concorrencial considera a 

participação como algo indesejável, pois o mercado deve atuar da maneira mais 

autônoma possível. Neste contexto, o objetivo da democracia deve ser tornar a 

sociedade mais equânime e mais humana por meio da ampliação da participação 

política, então, o modelo da democracia de equilíbrio não é democrático e deve ser 

superado. Segundo este autor, para se atingir a democracia participativa é preciso 

considerar os desafios de um círculo virtuoso: 

temos, portanto, três pontos fracos no círculo vicioso: a consciência cada vez 

maior dos ônus do crescimento econômico; as dúvidas crescentes quanto à 

capacidade do capitalismo financeiro de satisfazer as necessidades do 

consumidor enquanto reproduzindo a desigualdade; a crescente consciência 

dos custos da apatia política. E se pode dizer que cada um desses pontos 

vulneráveis está contribuindo, dos modos como vimos, para possivelmente 

atingir as condições indispensáveis para a democracia de participação: juntos 

eles conduzem a um declínio da consciência do consumidor, a uma 

diminuição da desigualdade de classes, e ao aumento da participação política 

atual. As perspectivas para uma sociedade mais democrática não são, 

portanto, inteiramente infundadas. O movimento neste sentido exigirá e 

estimulará um grau crescente de participação (MACPHERSON, 1978, 

p.109). 

 

Portanto, a substituição da imagem do homem como consumidor e a redução da 

desigualdade social e econômica são pré-requisitos da democracia participativa e, ao 

mesmo tempo, ambos não são satisfeitos sem a participação democrática. Para melhor 

compreensão desta situação paradoxal é preciso recorrer a Weffort (1992). Este 

autorcaracteriza a democracia de acordo com as estruturas institucionais, as lideranças, 

a participação das massas e o contexto econômico, mas com a atenção voltada às 

questões sociais. 

No que tange as às estruturas institucionais, segundo Weffort (1992), a hipótese 

é que as novas democracias são regimes mistos, pois combinam instituições 

democráticas com resquícios do passado autoritário. Quanto às lideranças políticas, que 

não são somente as pessoas, mas também aos partidos, sindicatos, jornais, escolas, 

                                                           
 

6
 Além disso, a capacidade de gastar energia diretamente na política é menor para indivíduos de acordo 

com sua instrução ou ocupação, o que os deixa em clara desvantagem no processo. Assim, fica claro que 

não há soberania do consumidor no processo político, o que causa um sentimento de que não há escolha 

real. Outro problema que evidencia o caráter não democrático deste sistema é que quem formula as 

demandas são as elites. Esta vontade manufaturada contrapõe o pensamento de que as demandas livres do 

mercado se refletem no sistema político (MACPHERSON, 1978). 



28 
 
 

igrejas e outras organizações da sociedade civil, são fundamentais para a consolidação 

da democracia, desde que tenham consciência de sua importância e função democrática 

e não sejam autoritárias. 

Antes de discutir a questão da participação das massas e do contexto econômico 

em Weffort (1992), é importante destacar o pensamento de Bobbio (1986) em relação à 

democracia: 

o único modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia, 

entendida como contraproposta a todas as formas de governo autocrático, é o 

de considerá-la caracterizada por um conjunto de regras (primárias ou 

fundamentais) que estabelece quem está autorizado a tomar as decisões 

coletivas e com quais procedimentos (BOBBIO, 1986, p. 18). 

 

Desta constatação emergem duas peças fundamentais do jogo democrático: as 

regras e os procedimentos. As regras dizem respeito ao ordenamento que autoriza os 

indivíduos a tomar decisões que tenham valor a todos os membros do grupo e os 

procedimentos se relacionam aos processos de tomada de decisão, como o 

reconhecimento da maioria ou da unanimidade. Assim, o regime democrático se 

constitui por meio da submissão dos indivíduos as regras do jogo democrático, da 

legitimidade do processo de escolha dos representantes e da participação de um elevado 

número de indivíduos capazes de formar decisões em nome de uma maioria. É 

importante ressaltar que a obediência a essas regras e procedimentos garante o regime 

democrático, mas há regras preliminares que garantem o desenrolar do próprio jogo: 

liberdade de opinião, de expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação, 

entre outros direitos que nasceram à base do Estado liberal. Assim, a realização de um 

sistema de governo democrático se fundamenta nos princípios liberais e, segundo 

Bobbio (1986):  

o que é a democracia se não um conjunto de regras (as chamadas regras do 

jogo) para a solução dos conflitos sem derramamento de sangue? Em que 

consiste o governo democrático se não, acima de tudo, no rigoroso respeito a 

estas regras? (...) a democracia é o governo das leis por excelência (p. 171).  

 

Portanto, o conjunto de regras, o contrato, o governo das leis sobre os homens, 

são os trunfos da democracia. Caso isto não se realiza rapidamente a democracia se 

degeneraria em um governo autocrático. Já o respeito e funcionamento das “regras do 

jogo”, como o sufrágio universal, o voto secreto, eleições regulares, competição 

partidária e direito a associação, são ponto de partida para a participação democrática. 

Porém, Weffort (1992) aprofunda essa definição mínima em um sentido propositivo: “o 

funcionamento das regras mínimas de procedimento de uma democracia política implica 
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a existência de certas condições sociais mínimas” (p. 98). Para este autor, as “regras do 

jogo” não são formas vazias, mas sim providas de conteúdo social. 

Diante disso, a participação das massas, que como visto é uma característica da 

democracia para Weffort (1992), vai além das regras do jogo e adentra nas 

possibilidades de realização destas na prática social. Nesta perspectiva, de nada adianta 

uma igualdade democrática sem uma igualdade social. 

No que tange ao contexto econômico, Weffort (1992) afirma que as democracias 

modernas são divididas em liberais ou sociais. As sociais seriam as contemporâneas do 

Estado de bem-estar social e dizem respeito à organização da sociedade para fins da 

coletividade. Nestas, o Estado atua como fiscal de práticas que possam afetar o interesse 

público, coordenador da economia e preservador dos interesses da classe trabalhadora. 

Já as democracias liberais seriam apenas regulatórias, em que o Estado dedica-se a 

regulação da sociedade civil.  

Para Macpherson (1973), democracia participativa é o modelo ideal de 

democracia liberal, pois supera o modelo de democracia protetora, que se restringe à 

segurança do trabalho e dos frutos do próprio trabalho, o modelo desenvolvimentista, 

que focava na capacidade do ser humano em desenvolver ao máximo as suas 

capacidades, mas era idealistae se distanciava de uma efetivação real, e o modelo de 

equilíbrio, que era realista, porém impregnado de um esvaziamento moral e de uma 

visão de sociedade impregnada de mercado.  

Já para Bobbio (1986) democracia e liberalismo são interdependentes, pois são 

necessárias certas liberdades para o exercício da democracia e, ao mesmo tempo, é 

preciso democracia para que se garantir as liberdades fundamentais. Este autor aponta 

duas peças para o jogo democrático, as regras e os procedimentos.  

Weffort (1992) amplia este ponto de vista. Segundo este autor, as regras que 

envolvem o regime democrático dizem respeito à democracia política, mas para a 

consolidação democrática social é preciso se considerar também os aspectos 

sociais.Neste sentido, a democracia política pode ser construída em condições 

desfavoráveis como os regimes mistos, as lideranças autoritárias ea desigualdade social, 

mas para a consolidação de uma democracia social que envolva participação é 

necessário que sejam criadas condições para o exercício democrático.  

Portanto, segundo Weffort (1992) a democracia se caracteriza segundo suas 

instituições, que podem ser democráticas e manter resquícios de um passado autoritário; 
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suaslideranças políticas, que podem ser conscientes de seu papel democrático ou 

autoritárias; aparticipação das massas, que prevê condições sociais mínimas para que se 

estabeleça; e em modelo social ou liberal. Neste sentido, é preciso dar destaque à 

atuação do Estado, pois écompetência de suas instituições, lideranças, mecanismos de 

participação e regime adotado, estabelecer as condições necessárias para que a 

democracia se estabeleça. As lutas em torno na participação da definição de políticas de 

Estado são conseqüência de seu protagonismo nas relações de poder. Assim, é preciso 

compreender as disputas que envolveram processo de democratização do Estado 

brasileiro.  

 

1.3 A Democracia no Brasil até a chegada da Constituição Federal de 1988 

 

A democracia brasileira pode ser caracterizada, de maneira geral, como liberal 

(regulatória da sociedade civil), porém, com o advento da constituição de 1988, pode 

estar a caminho de uma democracia social (WEFFORT, 1992). Neste tópico, será 

discutido o caminho percorrido pela democracia no Brasil até a promulgação da 

CF/1988. Para tanto, leva-se em consideração a atuação da sociedade civil nas 

transformações que ocorreram no Estado brasileiro. 

A retomada de um regime democrático no Brasil é fruto de um processo 

dialético, desde modo, ocontexto nacional deve ser considerado para seu entendimento. 

Neste viés, Coutinho (2005) realiza uma análise da democracia brasileira e sua relação 

com a sociedade civil e a produção de hegemonia e o papel da constituição cultural 

nesse contexto. 

Segundo Coutinho, a cultura brasileira se erigiu por meio de uma dialética de 

incorporação a modelos e tendências culturais preconizadas fora do país em centros de 

produção de hegemonia.  

A história da cultura brasileira, portanto, pode ser esquematicamente definida 

como sendo a história dessa assimilação – mecânica ou crítica, passiva ou 

transformadora – da cultura universal (que é certamente uma cultura 

altamente diferenciada) pelas várias classes e camadas sociais brasileiras. Em 

suma: quando o pensamento brasileiro “importa” uma ideologia universal, 

isso é prova de que determinada classe ou camada social de nosso país 

encontrou (ou julgou encontrar) nessa ideologia a expressão de seus próprios 

interesses brasileiros de classe (COUTINHO, 2005, p.46). 

 

A incorporação de ideologias serve a interesses de determinada classe. Para 

manter sua condição de dominação, as elites brasileiras se apropriaram das ideologias 
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universais e adotaram concepções que parecem “fora do lugar”, mas que coadunam com 

o objetivo de consolidar um pensamento hegemônico. Segundo Coutinho (2005), o 

processo de adequação às ideias dos centros de produção de hegemonia se explica pelas 

vias de transformação por qual passou o contexto brasileiro em seus períodos de 

transição: independência, abolição, golpes de 1930, 1937, 1964 e 1985. As mudanças 

nestes períodos sempre se deram “pelo alto”, ou seja, seguiram uma “via prussiana” ou 

de uma “revolução passiva”. Deste modo, sempre se deram por meio de uma 

conciliação entre os grupos opositores da parte de cima sem se considerar nas decisões 

as camadas de baixo.  

 Esta via de transformação fica evidente a partir da observação do campo 

econômico brasileiro. Segundo Oliveira (1987), em 1930, o Brasil presencia o fim de 

um ciclo agrário-exportador e início de uma estrutura produtiva urbano-industrial. As 

mudanças nas regras do jogo que inclinavam a economia para o modelo agroexportador 

somada à criação de condições institucionais para a expansão de atividades ligadas ao 

mercado industrial interno introduziram um novo modo de acumulação. O populismo e 

a criação de leis trabalhistas
7
contribuíram para a formação de um pacto entre a nascente 

burguesia industrial e a classe trabalhadora urbana com o objetivo de modificar a 

estrutura de poder das antigas classes proprietárias rurais em favor das novas classes 

burguesas empresariais industriais. No entanto, o peso do setor agropecuário o mantém 

nas estruturas do poder, o que conduz a realidade brasileira a modos de acumulação 

distintos, não antagônicos, mas complementares. Evidencia-se aí a especificidade do 

modelo de expansão do capitalismo no Brasil: o progresso da acumulação não significa 

a destruição de um modelo anterior, os dois coexistem em uma conciliação entre o 

arcaico e o novo, a estrutura agropecuária e a estruturação da economia industrial-

urbana. Este processo conciliatório em favor da expansão da acumulação acontece entre 

as elites, em detrimento das camadas sociais historicamente desprivilegiadas, ficando, 

estas, longe das decisões (OLIVEIRA, 1987). 

Todavia, por mais que os processos de transição tenham se desenvolvido pelo 

alto com vistas a favorecer as classes dominantes, começa a surgir no Brasil a partir dos 

                                                           
 

7
 Mais do que bem-feitorias do Estado, estas leis tinham a intenção de favorecer a acumulação capitalista. 

A criação do salário mínimo, por exemplo, fixava os preços abaixo daqueles que seriam atingidos no 

movimento de barganha de um mercado livre. 
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anos 1920 uma sociedade civil e uma organização cultural de resistência exterior ao 

Estado. A revolução de 1930 buscou cooptar essas novas instâncias e incorporá-las ao 

aparelho de Estado, mas a diversificação da sociedade brasileira impulsionada pelo 

avanço do capitalismo continuava a dar corpo à sociedade civil. A ativação da sociedade 

civil continuou mesmo diante do golpe de 1937 e tomou ainda mais força com a 

reabertura democrática em 1945, o que trazia um clima favorável a democracia. 

Entretanto, o golpe de 1964 evidenciou que a democracia brasileira não tinha 

sustentação sólida. (COUTINHO, 2005). 

Para Oliveira (1987), os novos contornos da economia brasileira
8
com a chegada 

da ditadura em 1964 continuavam a favorecer a condição de expansão do capitalismo 

brasileiro e a manutenção das condições de acumulação aos estratos elevados, enquanto 

excluiu o acesso das classes menos privilegiadas aos ganhos da produtividade. Segundo 

este autor, esta situação se mantém mesmo após o fim do período militar e garante a 

manutenção do status quo e esmaga os apelos para a transformação do sistema em nome 

de justiça social.  

Coutinho (2005) afirma que a ditadura no Brasil em 1964 se apoiava em uma 

hegemonia do capitalismo monopolista que favorecia o processo de acumulação, as 

elites e a burguesia e, ao mesmo tempo, reprimia qualquer iniciativa que pudesse ser 

conflitante com estes os interesses do capital. Contudo, este autor avalia que, apesar de 

todas as forças para abafar a sociedade civil, à medida que se tentava modernizar o país 

e suas forças produtivas para favorecer o processo de acumulação eram criados os 

impulsos necessários para o recrudescimento da sociedade civil, o que contribuiu para a 

queda do regime em 1985. 

                                                           
 

8
 O foco do programa econômico passou para a contenção da inflação e o equilíbrio orçamentário. O 

objetivo era recriar o clima necessário para investimentos públicos e privados de modo a garantir a 

continuidade de expansão do sistema econômico. Outra concepção econômica sustentada no período do 

regime militar era a concentração de renda como resposta positiva para a acumulação no caminho para a 

expansão. Nesta linha, uma parcela menor da população, os estratos elevados, com predominância na 

participação na renda total comparativamente maior a parcela maior da população, tinham condições de 

aumentar o consumo de bens duráveis, o que favorecia a indústria. Com isso, a concentração nos estratos 

ricos que alimenta o mercado de bens duráveis atua como pilar da expansão capitalista. Neste sentido, 

para favorecer o consumo e a concentração de renda era necessário reduzir os custos da força de trabalho. 

ao máximo, o que gerou uma repressão salarial às camadas desfavorecidas. Esta lógica perversa conferia 

às classes mais pobres o ônus de sustentar e garantir o poder de compra das classes mais ricas.  Assim, 

por meio da repressão salarial se elevava a mais-valia absoluta e relativa e se produzia um superexcedente 

que serve dentro do sistema “a função de sustentar uma superacumulação, necessária esta última para que 

a acumulação real possa realizar-se” (OLIVEIRA, 1987, p.70).  
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Em relação ao fortalecimento da sociedade civil e a queda do regime militar, 

Germano esclareceque após 1970 começa a existir um conflito entre os militares no 

bloco de poder. Uns tinham por opção o recrudescimento da repressão, outros a 

amenização. O desgaste causado no período de “linha dura” levou o regime a buscar um 

chefe de Estado com concepções mais liberalizantes e características democráticas, o 

que levou a ascensão de Geisel em 1974, fato que gerou insatisfação das facções 

militares mais autoritárias e reacionárias. Estas divergências no bloco do poder somadas 

ao interesse das classes dominantes burguesas de participar dos processos de tomada de 

decisão concorriam para o desgaste do regime militar. Quem ganhou com esta situação 

foi à sociedade civil, pois os militares precisavam de apoio para se institucionalizar e os 

setores dominantes para garantir a eleição de opositores do regime. Portanto,  

a instabilidade no bloco do poder no Brasil – no período em questão – 

decorre em primeiro lugar dos conflitos entre as diferentes facções militares, 

bem como do enfraquecimento da aliança entre estes e setores da classe 

burguesa. Em segundo lugar, decorre também do crescimento da oposição ao 

regime, no âmbito da sociedade civil (GERMANO, 1993, p.211). 

 

A sociedade civil aderiu ao sentimento oposicionistaelegeu vários políticos do 

MDB
9
, principal partido de oposição a ditadura. Diante do crescimento da oposição, os 

militares voltaram a utilizar práticas da “linha dura” e até mudanças no jogo eleitoral, 

como Lei Falcão
10

, mas a oposição à ditadura só aumentava. Neste contexto, as eleições 

de 1982 se tornaram fundamentais. Os militares não queriam entregar o poder à 

oposição que continuava a crescer e, caso não conseguissem escolher o novo presidente, 

pelo menos tinham que garantir que o civil que assumisse a nação fosse um 

representante da “revolução” militar. As eleições tinham que parecer livres, mas o 

governo ditatorial manobrava e manipulava os eleitores com práticas clientelistas, o que 

garantiu relativo sucesso do regime nas eleições. Porém, a eleição de vários opositores 

evidenciava que a governo ditatorial não gozava de domínio tranquilo para a escolha do 

novo presidente em 1985 (GERMANO 1993). 

                                                           
 

9
 O Movimento Democrático Brasileiro é o antecessor do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 

fundado em 1980. 
10

Lei Falcão (Lei nº 6339/76). Em síntese, esta lei visava implementar mudanças em relação às 

propagandas eleitorais transmitidas por televisão. Outra determinação da lei era em relação ao tempo de 

duração do mandato presidencial, que passava de cinco para seis anos. 

Mais informações disponíveis em:                                                

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=99745&norma=123539 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=99745&norma=123539
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Diante da instabilidade nos blocos do poder, o recrudescimento da sociedade 

civil, o crescimento da oposição, a crise política e econômica, e a falta de domínio nas 

eleições de 1982, a queda do regime militar era eminente. Todavia, é importante 

destacar o papel da educação neste cenário. 

Segundo Germano, aeducação se sustentou no auge do regime militar na 

racionalização e tecnicismo voltado para o avanço do capitalismo e, no período de 

declínio, desempenhava papel fundamental na tentativa de cooptação das classes 

populares. As práticas clientelistas, programas compensatórios e um discurso positivo 

falacioso em relação à educação visavam uma resposta eleitoral que garantisse a 

sustentação no poder. Deste modo, no período de 1975-1985: 

a política educacional faz críticas contundentes à concentração de renda, faz, 

igualmente, apelos “participacionistas” e se propõe a ser um instrumento de 

correção das desigualdades sociais. O próprio sistema educacional seria 

assim uma instância de geração de emprego e renda, assumindo, portanto, a 

função de aparelho produtivo. Esse é o nível do discurso. Na prática a 

política educacional pós-64 caracterizou-se realmente por se constituir num 

mecanismo de exclusão social dos despossuídos da escola. Para se ter uma 

ideia, em 1984, 60,6% da população economicamente ativa estava incluída 

numa faixa que compreende os que nunca ficaram na escola, no máximo, até 

o primário, constituindo, por conseguinte, uma força de trabalho virtualmente 

analfabeta. Este processo acabou por desqualificar e degradar o ensino 

público, notadamente, de 1º e 2º graus e transformar a educação em 

mercadoria de alto custo. (GERMANO, 1993, p.266-267) 

 

As contradições em relação educação contribuíram para que a luta oposicionista 

atingisse o âmbito das universidades, escolas e entidades organizadas. Segundo 

Germano (1993), o movimento de contestação e oposição da sociedade civil no Brasil 

pode ser muito bem observado a partir da educação, que se organizou e se politizou. 

Cresce na esfera política representativa e sindical a mobilização e organização de 

professores
11

 e estudantes
12

e acontecem greves em escolas e universidades. 

Diante do exposto é possível identificar as bases para aretomada do regime 

democrático no Brasil. A eleição de Tancredo Neves e José Sarney (realizada pelo 

colégio eleitoral) representou uma conciliação entre as forças políticas e civis para 

                                                           
 

11
 A Confederação Brasileira de Professores se reorganiza e em 1980 é criada a Associação Nacional dos 

Docentes do Ensino Superior (Andes), advinda de associações docentes em diversas universidades 

brasileiras. Após a promulgação da CF/1988 passou a ser Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior, mas manteve a mesma sigla. 
12

Em 1976 Começam os debates visando a reconstrução da UNE e em 1979 acontece em Salvador o 

Congresso de reconstrução da entidade.  

Disponível em: http://www.une.org.br/2011/09/linha-do-tempo/ 

http://www.une.org.br/2011/09/linha-do-tempo/


35 
 
 

produção de uma nova hegemonia. Neste sentido, o governo Sarney
13

 não pode 

desconsiderar o crescimento da sociedade civil e minimizar sua pressão em torno do 

processo de mudanças do Estado brasileiro. Assim, o Congresso Nacional foi 

transformado em Assembleia constituinte para que se elaborasse a Carta Magna de 

1988.  

Segundo Weffort (1992), observando-se o texto constitucional, a democracia 

brasileira pode ser caracterizada como liberal, regulatória, com a responsabilidade 

exclusiva de regular as atividades da sociedade civil. Para este autor, a democracia 

brasileira está assentada em um igualitarismo político que estende o voto a toda a 

população e, como consequência, pode ampliar a participação popular para além do 

voto. Neste sentido, com o advento do sufrágio universal, o Brasil passa a viver uma 

democracia política das massas, mas pode alcançar uma democracia social das massas, 

desde que sejam criadas as condições para o exercício democrático.  

Se quisermos consolidar a democracia, precisamos lutar por mais equidade 

social no interior do quadro institucional vigente. É deste modo que a luta 

pela igualdade social pode contribuir para a consolidação e ampliação das 

atuais organizações e instituições. Trata-se, portanto, de promover um 

aumento da capacidade de organização democrática entre a população em 

geral e, particularmente, entre os segmentos mais pobres (p. 33). 

 

Um regime só se tornará mais democrático no momento em que aumentar a 

organização e a participação popular, o que ocorrerá mediante condições políticas e 

sociais favoráveis. Em condições sociais adversas a democracia representativa, modelo 

instituído pela CF/1988, tende a serdelegativa, onde a sociedade delega a um 

representante o direito de representá-lo, e de tomar as decisões que melhor favoreça os 

interesses de toda a população.  

Dito isso, segundo Weffort (1992), em uma sociedade em que as condições 

sociais são precárias e todos os cidadãos têm direito ao voto, só poderia se estabelecer 

uma relação de dependência entre os marginalizados votantes e o bloco do poder, o 

clientelismo. Neste viés, as classes populares extremamente desorganizadas pelas suas 

condições de vida terminam por reconhecer e eleger indivíduos que as dominam. As 

condições adversas criam uma relação em que é melhor receber uma migalha em troca 

do voto do que arriscar-se a nada ter. Para que isso mude é essencial que se 

                                                           
 

13
 Devido a morte de Tancredo Neves assume seu Vice, José Sarney (1985-1990) 
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estabeleçampolíticas distributivas. Para tanto, é necessário aumentar o nível de 

participação política das camadas menos privilegiadas para tornar possível a construção 

de uma sociedade organizada e integrada que todos participem das políticas públicas de 

Estado em busca de igualdade social, o que cria condições para o avanço democrático. 

Nesta perspectiva, a participação da sociedade civil organizada, através de um 

intenso trabalho de politização dos movimentos sociais e luta por direitos básicos da 

população abriu espaços para que muitas demandas sociais fizessem parte das 

discussões e fossem garantidas na CF/1988. No que tange a educação, por exemplo, 

foram incorporados ao texto constitucional clamores defendidos historicamente como 

gratuidade, qualidade, valorização de profissionais, liberdade e a gestão democrática do 

ensino público.  

 

Contudo, os avanços que poderiam representar a promulgação da CF/1988 não 

foram suficientes para garantir a efetivação de alguns princípios exatamente da maneira 

defendida pela sociedade civil. Em relação à gestão democrática do ensino público, 

percebe-se que os avanços ainda foram tímidos, pois para a efetivação de uma 

organização realmente democrática, onde a comunidade escolar decidisse coletivamente 

o melhor para a Educação poderiam esbarrarquestões que criariam impacto financeiro. 

Apesar de a CF/88 apresentar avanços significativos, por outro lado, é necessário a 

crescente organização dos movimentos populares para assegurar a garantia da Lei e 

promover a construção de caminhos cada dia mais democráticos e que possibilitem real 

participação popular na tomada das decisões. 

A CF/88 apresenta-se como mais um passo em direção à democratização das 

práticas de gestão escolar, mas o contexto de reforma do Estado e as disputas 

envolvendo a legislação que trata da gestão democrática se acentuariam após a 

CF/1988. Este é o assunto tratado no Capítulo II. 
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CAPÍTULO II: GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO 

NO CONTEXTO DA REFORMA DO ESTADO  
 

Com a promulgação da CF/1988 as disputas envolvendo o processo de 

consolidação do princípio da gestão democrática do ensino público se intensificam. O 

Estado brasileiro passa por um processo de reconfiguração que envolve sua dinâmica de 

funcionamento eas formas de administrá-lo. As alterações nas políticas de Estado, que 

já gozavam de atenção de vários países desenvolvidos, ganha destaque no Brasil a partir 

de 1995. 

O objetivo deste capítulo éfazer uma reflexão acerca da concepção de gestão 

democrática na legislação neste contexto de reforma do Estado. Para tanto, discute as 

características da Reforma Gerencial no Brasil e apresenta alguns contrapontos e 

problematizações em relação à tendência gerencialista.Em seguida, o foco passa a ser a 

gestão democrática nas escolas pós CF/1988, onde são expostos os debates e disputas 

que envolvem a concepção de gestão democrática do ensino público na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (LDB/1996), no Plano Nacional de Educação 

de 2001 (PNE) e nas Conferências Nacionais de Educação (CONAE) de 2010 e de 

2014.  

 

2.1 A Reforma gerencial no Brasil 

 

Bresser Pereira, ministro da Reforma do Estado no governo do período de 1995 

a 1999 e promotor da reforma gerencial no Brasil, afirma que 

a reforma Gerencial da administração pública, é uma resposta ao processo de 

globalização em curso, que ameaça reduzir a autonomia dos Estados na 

formulação e implementação de políticas públicas e, principalmente, à crise 

de Estado, que começou a se delinear em quase todo o mundo nos anos 70, 

mas que só assumiu plena definição nos anos 80 (BRESSER, 1998, p.31).  

 

Neste sentido, antes da reforma gerencial ser realizada no Brasil em 1995, uma 

geração de reformas atingiu de maneira mais drástica a Grã-Bretanha, Nova Zelândia e 

Austrália e, com menos vigor, Estados Unidos, Itália, Suécia, Chile, Argentina e Brasil 

(SILVA, 2006). São objetivos da reforma gerencial: 

Em primeiro lugar, e mais diretamente, ela visa aumentar a eficiência e a 

efetividade de órgãos ou agência de Estado [...] em segundo lugar, melhorar 

a qualidade das decisões estratégicas do governo e da sua burocracia, 

fortalecendo, assim, a capacidade do Estado de promover o desenvolvimento 

econômico e social, e criando condições para o investimento privado [...] 
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Finalmente, a Reforma Gerencial visa assegurar o caráter democrático da 

administração pública (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 110). 

 

Para a compreensão da reforma gerencial é preciso considerar o processo de 

construção do sistema político brasileiro tendo em vista outras reformas no âmbito 

nacional. 

Segundo Bresser Pereira (1998), aconteceu no Brasil em 1936 uma reforma 

burocrática que implantou um serviço público profissional e os princípios da 

administração burocrática. Esta reforma, que veio para substituir a administração 

patrimonialista, com os objetivos principais de reduzir os gastos do Governo, melhorar 

a eficiência dos serviços públicos e aumentar a governabilidade. Para isso propôs a 

criação de práticas inovadoras de administraçãocomo: preocupando-secom o sistema de 

mérito para ingresso e promoção no serviço público, a utilização do orçamento como 

plano de trabalho, a simplificação, racionalização e padronização como normas para 

aquisição de material, a institucionalização do treinamento de funcionário e a –

implementação das teorias administrativas, que previam açõescomo planejamento 

estratégico e as carreiras típicas de Estado. 

No entanto, o próprio texto da Reforma não abole completamente a ideia de 

burocracia, pois o mesma prevê um que seja realizado um fortalecimento e aumento da 

autonomia da burocracia estatal , deixando claro que a Reforma, nesse ponto, 

compartilhou da ideia de burocracia weberiana. Nesse sentido, essas amarras 

burocráticas se colocavam como um empecilho para o desenvolvimento. Sendo 

necessária avanços nesses aspetos o governo realizou uma reforma desenvolvimentista. 

“Em síntese, a Reforma desenvolvimentista foi uma tentativa de superação da rigidez 

burocrática, podendo ser considerada como um primeiro momento da administração 

gerencial do Brasil” (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 172).  

Para Bresser Pereirao Estado brasileiro deveria seguir em direção a reforma 

gerencial, entretanto, as disputas que envolveram a CF/1988 resultaram em um 

retrocesso burocrático: 

O capítulo da administração pública da Constituição de 1988 será o resultado 

de todas essas forças contraditórias, em que a ideologia da esquerda 

capturada pela burocracia terá ainda um papel dominante. A centro-esquerda 

burocrática, desenvolvimentista e nacionalista, que estava em crise no 

Primeiro Mundo desde os anos 70, no Brasil continuava ainda poderosa. Só 

no final da década entraria em crise definitiva. Sua influência na Constituição 

de 1988 foi, portanto, dominante. Embora muitos de seus membros 

estivessem comprometidos com a onda de populismo e de fisiologismo que 

ocorre com o advento da democracia, esses grupos burocráticos aproveitam o 
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fato para impor na nova constituição princípios burocráticos próprios do 

século passado, que a Reforma Desenvolvimentista de 1967 já havia 

desautorizado. Por isso, a constituição irá sacramentar os princípios de uma 

administração pública arcaica, burocrática ao extremo. Uma administração 

pública altamente centralizada, hierárquica e rígida, em que toda a prioridade 

será dada a administração direta ao invés da indireta. A Constituição de 1988 

ignorou completamente as novas orientações da administração pública 

(BRESSER, 1998, p.174-175). 

 

Neste entendimento, a CF/1988 representa mais os interesses de determinados 

grupos do que um compromisso com o país. Segundo Bresser Pereira (1988), “Os 

constituintes de 1988, entretanto, não perceberam a crise fiscal, muito menos a crise do 

aparelho de Estado. Não se deram conta, portanto, de que era necessário reconstruir o 

Estado” (p. 178). Assim, quando a crise chega ao seu auge em 1990, no Governo 

Collor
14

 inicia cortes de custos e reduz o tamanho da máquina do Estado, determinando 

demissões em massa de servidores, aumento de tarifas públicas e o início das privatizações. 

Já no Governo de Fernando Henrique Cardoso
15

, em 1995, é aprovado o Plano diretor 

da Reforma do Estadoqueapresenta reformas da administração pública brasileira na 

dimensão institucional, cultural e de gestão (p.217).  

Este Plano defende a identificação do cidadão como cliente e uma aproximação 

com a lógica do mercado privado. Neste sentido, 

É preciso, entretanto, ter claras as diferenças entre a administração pública e 

a administração de empresas, que derivam da natureza diferente da 

organização privada e da organização pública. São duas diferenças 

fundamentais, das quais derivam todas as outras: primeiro, a organização ou 

a empresa privada tem proprietários e visa o lucro, a organização pública 

pertence a todos e busca o interesse o público; segundo, a empresa é regida 

ou coordenada pelo mercado, que a teoria econômica estuda, enquanto o 

Estado é regido pela política, que a ciência política e o direito analisam 

(BRESSER PEREIRA, 1998, p.126). 

 

Contudo, é preciso fazer uma reflexão acerca desses pressupostos gerenciais 

adotados pelo Brasil. Isto, porque este modelo de gestão que se sustenta na eficácia e 

eficiência, na competição e meritocracia, na racionalidade e técnica, e na aproximação 

com a lógica do mercado, trazmudanças, diretas ou indiretamente, nas práticas de gestão 

nas instituiçõesescolares, pois a disseminação dessa mentalidade se prolifera em todos 

os âmbitos governamentais. Nesse período foram promulgadas e revistas várias leis, 
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O Governo Collor teve início em 15 de março de 1990 e fim em 02 de outubro de 1992, com seu 

afastamento por impeachment. Collor foi o primeiro presidente eleito diretamente após o regime militar. 
15

O Governo FHC teve início em janeiro de 1995 e final em janeiro de 2003, quando assumiu Luís Inácio 

Lula da Silva. 
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entre elas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996, entre a criação de vários 

documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais que visavam cumprir o papel 

de colocar a Educação como fonte da reprodução social das formas econômico‐sociais 

capitalistas. Para Gaulejac (2007) o gerencialismo sustenta-se em um novo modo de se 

enxergar o homem e suas relações com o trabalho. Para esse autor, “a sociedade 

gerencial nada mais é do que um sistema que tem, no centro, o universo econômico, 

social e cultural ditado pela empresa” (p.11). Neste entendimento, o aspecto econômico 

sobrepõe o humano e impõe as regras. Nas relações sociais e de trabalho, a sociedade é 

colocada a serviço da economia, o que transforma o ser humano em capital que deve ser 

produtivo. A gestão gerencial legitima este processo. 

Nesta perspectiva, por trás dos seus instrumentos, dos procedimentos, dos 

dispositivos de informação e de comunicação, encontra-se em ação na gestão gerencial 

uma visão de mundo e um sistema de crenças. Segundo Gaulejac (2007), os principais 

paradigmas em que se sustenta o gerencialismo são o objetivista, funcionalista, 

experimental, utilitarista e economista. 

O paradigma objetivista reduz a natureza humana a cálculos, assim, ao invés de 

medir para melhor compreender, se compreende somente aquilo que é mensurável. No 

paradigma funcionalista, não se analisa a realidade do funcionamento do indivíduo e da 

organização, mas se busca encontrar os meios de melhor adaptar um ao outro. O 

paradigma experimental se baseia na ideia de dominação da realidade instrumental por 

meio da aplicação de métodos e técnicas para medir a atividade humana. No paradigma 

utilitarista, cada ator procura maximizar suas utilidades e otimizar os resultados 

pessoais de sua ação com os recursos que tem. Tudo aquilo que não for útil, perde o 

sentido. Por último, o paradigma economista, traz uma visão acerca do ser humano 

como fator da empresa, o que leva a uma inversão da relação entre o econômico e social 

(GAULEJAC, 2007, p.77). 

A partir destes paradigmas foi criado o European for Quality Management 

(EFQM), que garantiu que o gerenciamento pela qualidade se espalhasse como o 

modelo a ser seguido pelo mundo todo. O EFQM difundiu um guia com o objetivo de 

melhorar o gerenciamento das empresas baseado no seguinte princípio:  

O ideal de qualidade e os meios de alcançá-la, declinados a partir de certo 

número de noções, formam uma equação “mágica”: Qualidade = Excelência 

= Sucesso = Progresso = Desempenho = Comprometimento = Satisfação das 

necessidades = Responsabilização = Reconhecimento = Qualidade... 

(GAULEJAC, 2007, p. 82). 
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A excelência implica um conjunto de autores e suas funções na corrida em 

direção a um ideal mítico inacessível; o sucesso, diz respeito à busca do ideal de 

perfeição sem fim por meio de uma competição exacerbada que exige sempre o melhor 

de cada um; o comprometimento se refere à visão da empresa de um ideal que deve ser 

seguido, almejado e aderido por todos; o progresso se explica na busca por um ideal de 

avanço e sucesso contínuo, que se faz a partir de uma análise positivista e linear, sempre 

para frente; o desempenho é a finalidade suprema, é preciso ser rápido, preciso, realizar 

tarefas mais e melhor; por último, a satisfação das necessidades dos clientes é a própria 

excelência, o resultado do equilíbrio alcançado entre satisfação de clientes, pessoal, 

fornecedores e coletividade (GAULEJAC, 2007).Mesmo com ideais que parecem 

inatingíveis, paradigmas da gestão gerencialista contam com ampla adesão. 

Para produzir adesão a estes pressupostos, o exercício do poder gerencialista 

utiliza a mobilização psíquica. A repressão do modelo Taylorista é 

substituída pela sedução, a imposição pela adesão, à obediência pelo 

reconhecimento. Assim, mais do que enquadrar corpos, o gerencialismo 

procura canalizar as pulsões e mobilizar os espíritos. A gestão deveria 

oferecer-nos instrumentos tão adequados, para avaliar esses custos sociais e 

psíquicos, quanto àqueles que ela criou para avaliar os benefícios e as perdas 

financeiras. Essa preocupação seria sinal que ela não é mais uma ideologia a 

serviço do poder dominante, mas uma ciência a serviço do interesse geral 

(GAULEJAC, 2007, p.232-233). 

 

Ao atuar nesta via, o gerencialismo agrava os problemas sociais advindos do 

processo de expansão capitalista e da globalização. Segundo Gaulejac (2007), a 

competição global coloca o mundo sob pressão, pois coloca aspessoas em oposição por 

meio da lutapor lugares. Nesta via, o interesse privado se torna mais importante do que 

o geral, o essencial é substituído pelo “útil”, as relações humanas são substituídas por 

comerciais e os cidadãos se tornam clientes.  

Diante do exposto, fica evidente que enquanto Bresser Pereira (1998) 

diagnostica um mundo em meio a uma crise econômica que deve ser resolvida por meio 

de uma gestão gerencial, Gaulejac (2007) via que: 

A “crise” que atravessamos não é uma crise econômica, pois nossas 

sociedades continuam a produzir riqueza. Ela é, antes de mais nada, uma 

crise simbólica, que atinge as relações entre o econômico, o político e o 

social. Em vez de gerar a sociedade para pô-la a serviço do desenvolvimento 

econômico, convém pensar uma economia a serviço do bem comum, 

lembrando, conforme Marcel Mauss, que a ligação é melhor que o bem 

(p.145-146). 

 

Assim, o gerencialismoinstituídono Estado coloca a sociedade a serviço do 

desenvolvimento econômico. A função do Estado passa a ser gerenciar os efeitos do 
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desenvolvimento econômico, ao invés de se buscar organizar a economia e colocá-la a 

serviço de um projeto de civilização que respeite o meio ambiente, os direitos do 

homem, a repartição harmoniosa da riqueza, a educação das crianças e transmissão da 

cultura. Neste sentido, segundo Gaulejac (2007), a política perde o seu sentido de ser e:  

Mais do que debater sobre a organização da cidade, da democracia, do bem-

estar da população, das finalidades da existência humana ou do bem comum, 

debate-se sobre taxas de crescimento, sobre impostos obrigatórios, sobre o 

montante de déficits públicos, sobre o saldo da balança comercial etc. citam-

se os indicadores estatísticos e financeiros, deixando de lado a discussão 

sobre o sentido destes indicadores, sobre aquilo que eles medem e sobre 

aquilo que eles se esquecem de medir. Por não poder medir o qualitativo, o 

debate se desloca sobre o quantitativo. As opções políticas são cada vez mais 

determinadas por considerações puramente financeiras (GAULEJAC, 2007, 

p.268). 

 

Para se atuar em outra perspectiva é preciso recuperar o sentido da ação política. 

Para tanto, a política deve ser capaz de considerar o interesse geral acima do individual. 

Sua finalidade não deve ser gerir os indivíduos a partir de sua funcionalidade 

econômica, mas sim valorizar o viver e agir junto, o cidadão enquanto sujeito, a 

construção da democracia. O resultado deste movimento será uma economia não mais 

pensada independente da sociedade, mas sustentada na preservação da ecologia, no 

desenvolvimento durável, no respeito pela espécie humana e pela sociedade, na 

consideração da vida psíquica, na satisfação do bem estar de cada um e o coletivo e na 

busca em desenvolver condições de vida harmoniosas fundadas sobre necessidades 

existenciais dos indivíduos. Para tanto, o trabalho deve ser visto como um meio de 

subsistência e não a finalidade da existência e a educação não deve se restringir a 

trabalhar mais, a acumular saberes pré-construídos, a se preparar para o mundo da 

produção, mas sim valorizar o “estar junto” (GAULEJAC, 2007, p.237).  

Entretanto, a lógica gerencial, com maior peso nas relações de poder que se 

instauram sob a ótica capitalista, tem prevalecido na definição das funções do Estado. 

Diante disso, os avanços em relação à gestão democrática após a promulgação da 

CF/1988 não se concretizaram da maneira pretendida pela sociedade civil organizada, 

pois esbarrava em uma lógica de racionalização do trabalho, contenção de gastos e 

supervalorização da técnica e agilidade administrativa. Assim, com o intuito de conter 

os impositivos do mercado e promover avanços na gestão gerencialista em busca de 

uma gestão democrática participativa são travadas disputas ideológicas que contam com 

uma participação crescente da sociedade civil, por meio da organização e politização 

dos movimentos sociais. O processo de luta em torno do princípio da gestão 
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democrática do ensino público no Brasil após a reforma gerencial de 1995 é tratado no 

próximo tópico. 

 

2.2 Gestão democrática do ensino público  

 

A CF/88 no seu artigo 206 inciso VI instituiu o princípio de gestão democrática 

para o Ensino Público. Porém as leis ao serem promulgadas necessitam de tempo e 

condições para que sejam aplicadas. Nessa perspectiva, a partir da Reforma Gerencial o 

Brasil passa por um período intenso de criação e reformulação das leis educacionais, 

sendo uma delas a reformulação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

LDB/96,implementando mudanças legais que visavam garantir a gestão democrática nas 

instituições educacionais, sendo isso constatados no artigo 14: “Os sistemas de ensino 

definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de 

acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:I - participação 

dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;II - 

participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” 

(BRASIL, 1996). 

 Porém, o Brasil passa por uma reforma gerencial que adota princípios de gestão 

com características tecnocráticas, economicistas e pautadas na diminuição das 

responsabilidades por parte do Estado. Uma subordinação ao processo de expansão do 

capital marcado pela diminuição da responsabilidade do Estado com as políticas sociais, 

práticas unilaterais de tomada de decisão e processos de descentralização que 

contrariavam os interesses das camadas populares e cria barreiras a sua participação. 

Este modelo de gestão interfere na nas práticas educacionais, além de provocar 

dificuldades na aplicação das leis e planos educacionais, principalmente no que diz 

respeito à gestão democrática na educação. Segundo Silva (2014), 

No campo da organização e gestão educacionais prolifera, sobretudo em 

relação às políticas públicas, o paradigma gerencial, que busca transferir 

para a especificidade da cultura institucional da escola a lógica, os processos 

e o padrão administrativo empresarial, centrado na eficiência e na eficácia. 

Nos tempos atuais, em especial apartir da década de 1990, com a 

predominância das políticas neoliberais e com a reforma gerencial de Estado 

disseminando-se por todos os setores públicos, essa lógica intensifica-se nas 

escolas, por meio dos princípios gerenciais específicos para a organização 

educacional (p.4). 

 

Um dos princípios democráticos fundamentais é a garantia de que as leis e as 

normas serão criadas com a participação de toda sociedade, onde exista igualdade e 
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respeito aos direitos humanos. No entanto, na prática é necessário que exista uma luta 

constante dos movimentos sociais para garantir o cumprimento das leis e normas que 

beneficiam a sociedade como um todo e garantam os direitos básicos da população. 

Esses movimentos exercem poder de pressão e por ser organizados e politizados 

conquistam alguns espaços. Além da CF/88,LDB/1996 tambémfoi consequênciade uma 

processo de disputas que envolveramasociedade política e civil. 

A primeira iniciativa para a elaboração da nova LDB foi encampada no 

Congresso pelo Deputado Octávio Elísio, em dezembro 1988, a partir de 

subsídios oferecidos pela Associação Nacional de Educação – ANDE. A 

Comissão de Educação e Cultura da Câmara, para discutir a proposta da nova 

LDB, constituiu um Grupo de Trabalho, tendo os deputados Florestan 

Fernandes como Presidente e Jorge Hage como relator (FNE, 2011, p.18). 

 

Isto evidencia que a sociedade civil organizada buscava oferecer subsídios para a 

elaboração da LDB/1996 desde 1988 e, posteriormente, há uma tentativa de intervenção 

mais efetiva: 

O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que havia atuado 

intensamente na Constituinte, voltou a articular-se, agora em torno da 

elaboração da nova LDB, organizando Fóruns Estaduais em 17 unidades da 

federação. Com discussões em inúmeros seminários e congressos chegou-se 

ao projeto de lei do Deputado Jorge Hage, conhecido como projeto da 

sociedade civil. (FNE, 2011, p.19) 

 

Este projeto discutido pela sociedade civil foi substituído por outro elaborado e 

aprovado à revelia da população. Deste modo, a nova LDB/1996 representou a adoção 

de um modelo de gestão democrática que prevê uma participação no momento de 

execução e não no planejamento e tomadas de decisão. Para atuar em outra perspectiva 

é preciso entender a gestão democrática nos aspectos internos eexternosa escola. 

Vemos que tanto a Constituição Federal, quanto a LDB, falam em “ensino 

público” e não em “escolas públicas”. Portanto, se entendemos que o ensino 

público é sinônimo de escola pública, então a gestão democrática está mesmo 

restrita à escola pública. No entanto, se entendemos que o ensino público 

envolve tanto as escolas, como os sistemas de ensino, isto é, as redes e 

Secretarias de Educação, então, podemos falar também em gestão dos 

sistemas de ensino. E é assim que aqui encaramos o processo de gestão 

democrática: nas escolas e nos sistemas de ensino. (BRASIL. MEC/SEB, 

2007, p.12) 

 

Pensando assim, o processo de gestão democrática se relaciona com as escolas e 

as redes de ensino. Em relação à escola, Libâneo (2001) caracteriza as formas de gestão 

da seguinte maneira: 

Concepção técnico-científica baseia-se na hierarquia de cargos e funções 

visando a racionalização do trabalho, a eficiência dos serviços escolares. 

Tende a seguir princípios e métodos da administração empresarial [...] A 

concepção autogestionáriabaseia-se na responsabilidade coletiva, ausência de 
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direção centralizada e acentuação da participação direta e por igual de todos 

os membros da instituição; [...] A concepção democrático-participativa 

baseia-se na relação orgânica entre a direção e a participação do pessoal da 

escola. Acentua a importância da busca de objetivos comuns assumidos por 

todos. Defende uma forma coletiva de gestão em que as decisões são tomadas 

coletivamente e discutidas publicamente. Entretanto, uma vez tomadas as 

decisões coletivamente, advoga que cada membro da equipe assuma a sua 

parte no trabalho, admitindo-se a coordenação e avaliação sistemática da 

operacionalização das decisões tomada dentro de uma tal diferenciação de 

funções e saberes (p.1-2). 

 

Dentre as formas de gestão destaca-se a democrático-participativa, que pode ser 

vista como referência para garantir e ampliar os ideais democráticos na escola, pois 

enfoca a participação nos processos de tomada de decisão. Segundo Hora, a participação 

é fundamental na efetivação de uma concepção democrática na escola.  

A possibilidade de uma ação administrativa na perspectiva de construção 

coletiva exige a participação de toda a comunidade escolar nas decisões do 

processo educativo, o que resultará na democratização das relações que se 

desenvolvem na escola, contribuindo para o aperfeiçoamento administrativo-

pedagógico (HORA, 1997, p. 49). 

 

Para que gestão escolar seja democrática, então, é imprescindível a participação 

da comunidade escolar. Paro (2000), realizou uma pesquisa em uma escola pública 

estadual de 1º grau instalada em um bairro de periferia urbana com população de baixa 

renda no município de São Paulo com o objetivo de examinar os problemas e 

perspectivas que se apresentam a participação da comunidade na gestão da escola 

pública fundamental. Segundo o autor os obstáculos a participação envolvem 

determinantes imediatos internos e externos à unidade escolar. 

com relação aos determinantes internos à unidade escolar, podemos falar em 

quatro tipos de condicionantes: materiais, institucionais, políticos sociais e 

ideológicos (PARO, 2000, p. 43). 

 

Já em relação aos condicionantes externos, à grosso modo são: 

condicionantes econômico-sociais, ou as reais condições de vida da 

população e a medida em que tais condições proporcionam tempo, condições 

materiais e disposição pessoal para participar; 2) condicionantes culturais, ou 

a visão das pessoas sobre a viabilidade e a possibilidade da participação, 

movidas por uma visão de mundo e de educação escolar que lhes favoreça ou 

não a vontade de participar; 3) condicionantes institucionais, ou os 

mecanismos coletivos, institucionalizados ou não, presentes em seu ambiente 

social mais próximo, dos quais a população pode dispor para encaminhar sua 

ação participativa (PARO, 2000, p.54). 

 

Para superar os condicionantes internos e externos são necessárias políticas 

públicas e ações organizadas que criem condições para a participação nas atividades 

desenvolvidas pelaescola. Nesta perspectiva, a construção da gestão democrática na 

escola 
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passa pela garantia de alguns princípios fundamentais, quais sejam: a 

participação política; a gratuidade do ensino; a universalização da educação 

básica; a coordenação, planejamento e a descentralização dos processos de 

decisão e de execução e o fortalecimento das unidades escolares; a operação 

dos conselhos municipais de educação, enquanto instância de consulta, 

articulação com a sociedade e deliberação em matérias educacionais; o 

financiamento da educação; a elaboração coletiva de diretrizes gerais, 

definindo uma base comum para a ação e a formação dos trabalhadores em 

educação e a exigência de planos de carreira que propiciem condições dignas 

de trabalho. (BRASIL. MEC/SEB, 2006, p.37) 

 

 Nesta linha, para que a gestão seja democrática é preciso que as esferas do poder 

articulem-se com a sociedade civil, pois somente com a ampliação da participação 

popular é possível uma política de longo prazo que vá além das expectativas 

imediatistas de governos. Deste modo, as ações relacionadas a educação devem se 

articular com as de planejamento do Estado, o que dá destaque ao papel dos planos de 

educação, assunto a ser tratado em seguida. 

2.3 Gestão democrática nos planos de Educação 

 

A educação brasileira se constituiu a partir de embates entre concepções distintas 

de Estado, o que afeta sua lógica de planejamento, gestão e organização. Cada momento 

histórico da sociedade brasileira deu contornos próprios em relação às iniciativas 

relacionadas aos planos de educação. 

Segundo Dourado (2011) a primeira manifestação com caráter de plano de 

educação veio com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932
16

. As ideias 

contidas no Manifesto contribuíram para que fosse estabelecida na Constituição 

Brasileira de 1934 a atribuição da União de fixar o Plano Nacional de Educação. 

Porém,devidoa política autocrática do Estado Novo que ocasionou o fechamento do 

Congresso em 1937, o plano não se efetivou.  

As discussões em relação a um plano nacional só retornariam a partir da 

Constituição de 1946, no momento em que a lógica do planejamento ganha força no 

Brasil. Contudo, a atribuição dada a União de legislar sobre as diretrizes e bases da 

educação secundarizou ideia do plano nacional, o que ocasionou seu engavetamento. 

Somente em 1962, após a promulgação da LDB em 1961, surge um projeto que podeser 

                                                           
 

16
O Manifesto dos Pioneiros Educação Nova (1932): a reconstrução educacional no Brasil - ao povo e ao 

governo. Disponível em http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb07a.htm 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb07a.htm
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considerado como Plano Nacional de Educação. De iniciativa do Ministério da 

Educação e Cultura, este plano baseava-se num conjunto de metas educacionais a serem 

alcançados em oito anos (DOURADO, 2011). 

Este primeiro PNE foi abandonado no período da ditadura e não chegou a se 

concretizar como projeto de lei.Segundo Dourado (2011), os diversos programas e 

reformas eram pautados em uma concepção tecnocrática, economicista, retirando 

qualquer viés político e participativo, subordinando-os ao sistema centralizador e 

autoritário do período. Somente a partir do processo de mobilização e luta em prol de 

direitos sociais que culminou na Constituição de 1988 foi aberto um novo campo de 

possibilidades em relação a participação popular nas políticas de planejamento e gestão 

e a possibilidade de criação de um Plano Nacional da Educação (PNE) pautado nos 

ideais democráticos.  

A gestão democrática nas instituições educacionais só se torna possível mediante 

o aumento da organização dos movimentos sociais e da sua participação nos processos 

decisórios das políticas públicas. Essa afirmação pode ser constatada após a 

reformulação da LDB/1996
17

, organizou-se o Fórum Nacional de Professores, e os I e II 

Congresso  Nacional de Educação, tendo como resultado efetivo a elaboração de uma 

proposta para o PNE que ficou conhecido como PNE–Sociedade Civil.  Percebendo a 

força que os movimentos sociais organizados estavam alcançando o Ministério da 

Educação também protocolou a sua proposta, sendo anexada ao PNE– Sociedade Civil. 

Nesta situação, o governo se viu pressionado a elaborar a sua proposta de plano. 

assim, duas propostas de Plano Nacional de Educação chegaram ao 

Congresso Nacional em fevereiro de 1998: a primeira, “da sociedade 

brasileira” (PL nº 4155/98), elaborado pelo Fórum Nacional em Defesa da 

Escola Pública e apresentado ao plenário da Câmara pelo Deputado Ivan 

Valente em 10/02/98, e a outra, “do executivo ao congresso nacional” 

(Mensagem 180/98, de 11/02/98) de iniciativa do MEC (FNE, 2011, p. 21). 

 

O texto aprovado tinha a intenção de fazer uma fusão entre as duas propostas, 

mas a aprovação do PNE 2001 não refletiu este ideal. A proposta da sociedade brasileira 

elaborada no II Congresso Nacional de Educação após um intenso trabalho por meio de 

conferências, apresentação de trabalhos e plenárias destacava a organização da 

                                                           
 

17
Que atribui à União a competência de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios e, ainda, de encaminhar ao Congresso Nacional no prazo de 

um ano uma proposta de PNE indicando diretrizes e metas para os dez anos seguintes (BRASIL 1996) 
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educação nacional para configuração de um Sistema Nacional de Educação, a gestão 

democrática e o financiamento da educação. Já o plano elaborado pelo executivo ao 

congresso, coordenado pelo MEC e INEP e com participação restrita ao Conselho 

Nacional de Educação (CNE), que era dependente do MEC, do Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (CONSED), e a União dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME), era eminentemente técnico e marcado por um excesso de medidas objetivas 

que não apresentavam uma visão da totalidade de educação (FNE, 2011). 

As duas propostas traduzem perspectivas divergentes em relação a uma política 

nacional. Segundo o FNE (2011), diante do impasse prevaleceu a estrutura montada 

pelo executivo, pouco aproveitando as propostas da sociedade, sendo que estas poucas 

propostas “aproveitadas” relacionavam-se principalmente com o financiamento e 

tiveram nove vetos recomendados pela área econômica do governo. 

Para exemplificar, enquanto o PNE da sociedade brasileira propôs aumentar, 

em dez anos, os gastos públicos com educação até cerca de 10% do PIB para 

o pleno atendimento das propostas contidas neste Plano, o PNE/2001 

aprovado pelo Congresso e sancionado por FHC determinou elevação, na 

década, através de esforço conjunto da União, estados, Distrito Federal e 

municípios, do percentual de gastos públicos em relação ao PIB, aplicados 

em educação, para atingir o mínimo de 7%. Como se não bastasse a diferença 

significativa de percentual, antes de sancionar a Lei nº. 10.172/2001, FHC 

vetou nove metas do PNE/2001 que implicavam aumento de recursos e 

investimentos para a educação, ciência e tecnologia, dentre elas a da 

ampliação de 7% do PIB em educação (MILITÃO; MILITÃO; PERBONI, 

2011, p. 8094). 

 

O PNE 2001-2010 não traduzia o esforço político das entidades da sociedade 

civil, mas sim a hegemonia governamental no Congresso Nacional que sobrepôs seus 

interesses alinhados ao ideário neoliberal. Mesmo assim, o plano foi aprovado pela Lei 

n°10.172 de 9/01/2001 (FNE, 2011). Em relação a gestão democrática, as 

reivindicações envolviam o fortalecimento da escola pública e a democratização da 

gestão, mas o governo buscava a centralização das decisões e transferência de 

responsabilidades para a sociedade. Dentre as medidas contidas no PNE 2001-2010,que 

deveriam ser cumpridas mesmo sem o devido financiamento, estão o estímulo a criação 

de Conselhos Municipais, a definição de normas de gestão com participação da 

comunidade, a descentralização, a autonomia administrativa e pedagógica e ampliação 

da autonomia financeira, os programas de avaliação e acompanhamento, entre outros.  

Porém, a presença no plano não garantia a consolidação destas medidas, mesmo com a 

chegada do Governo Lula em 2003, pois os vetos ao PNE 2001-2010 foram mantidos.  
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Depreende-se que o PNE/2001, importantíssimo instrumento legal da política 

educacional brasileira contemporânea, foi solenemente ignorado, tanto pelo 

Governo FHC quanto pelo Governo Lula (MILITÃO; MILITÃO; PERBONI, 

2011, p. 8094). 

 

A sociedade civil, por meio dos movimentos sociais organizados começa a 

participar cada vez mais efetivamente nas discussões em torno das políticas públicas. A 

partir de 2003,em um governo com viés popular, se cria a expectativa de sintonia entre 

sociedade e as esferas do governo. Neste período, segundo INEP
18

 (2009), o MEC tem 

iniciativas positivas visando assegurar a democratização dos processos de gestão. Em 

nível escolar houve o incentivo a criação e fortalecimento de Conselhos Escolares, ao 

processo de eleição para escolha dos diretores, à maior participação da comunidade 

escolar nos projetos escolares, além do surgimento de algumas iniciativas de autonomia 

financeira. Em relação aos sistemas de educação amplia-se a descentralização, a criação 

de fundos especiais, o estímulo a iniciativa e aos Conselhos Municipais de Educação e, 

principalmente, a tentativa de um regime de colaboração que viesse a articular os entes 

federados visando superar o caráter de sobreposição de uma esfera do poder sobre a 

outra. 

Ofortalecimento da sociedade civil estreitou a distância entre políticos e setores 

organizados da sociedade na dinâmica de Estado. Àpartir de comissões em câmaras e 

congressos, da iniciativa de sindicatos, associações, fóruns, entidades classistas, 

universidades, movimentos sociais institucionalizados ou não econselhos, foram 

realizadas diversas conferências para discutir os caminhos da educação nacional. A 

principal delas, devido a sua magnitude e alcance, a CONAE, de 2010que 

mobilizou cerca de 3,5 milhões de brasileiros e brasileiras, contando com a 

participação de 450 mil delegados e delegadas nas etapas municipal, 

intermunicipal, estadual e nacional, envolvendo, em torno de 2% da 

população do País. Essas vozes se fizeram representadas por meio dos/ as 

delegados/as eleitos/as em seus Estados, presentes na etapa nacional 

(CONAE, 2010 p.09). 

 

                                                           
 

18
 PESQUISA “AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS”. Coordenação geral: Dr. Luiz Fernandes Dourado – UFG. Disponível em 

http://fne.mec.gov.br/images/pdf/volume1.pdf, http://fne.mec.gov.br/images/pdf/volume2.pdf e 

http://fne.mec.gov.br/images/pdf/volume3.pdf 

http://fne.mec.gov.br/images/pdf/volume1.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/pdf/volume2.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/pdf/volume3.pdf
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A CONAE/2010
19

representou um esforço da sociedade civil em participar das 

decisões relativas à educação nacional efazerpartedos processos decisórios que se dão 

nas esferas de governo. Como resultado, foi apresentado um documento final
20

 com 

vistas a 

construção de políticas de Estado para a educação nacional, em que, de 

maneira articulada, níveis (educação básica e superior), etapas e modalidades, 

em sintonia com os marcos legais e ordenamentos jurídicos (Constituição 

Federal de 1988, PNE/2001, LDB/1996, dentre outros), expressem a 

efetivação do direito social à educação, com qualidade para todos. Tal 

perspectiva implica, ainda, a garantia de interfaces das políticas educacionais 

com outras políticas sociais, num momento em que o Brasil avança na 

promoção do desenvolvimento com inclusão social e efetiva sua inserção 

soberana no cenário mundial. (p.12) 

 

Essedocumentoapresenta diretrizes, metas e estratégias para a gestão 

democrática, principalmente no que tange aos processos de tomada de decisão e 

participação. São citados a institucionalização de um sistema nacional de educação, a 

regulamentação do regime de colaboração, a elaboração e implementação de planos em 

todas as esferas do poder com participação da comunidade escolar e sociedade, a 

criação e fortalecimento dos conselhos com autonomia, a organização dos sistemas 

municipais de ensino, a regulamentação da gestão democrática, a institucionalização de 

conferências, a garantia de livre organização sindical e estudantil e, em destaque, a 

criação de um Fórum Nacional de Educação e correspondentes fóruns estaduais e 

municipais. 

O FNE
21

, formalizado pela portaria n°1407/2010 e alterado pela portaria n° 

502/2012, traz novas perspectivas para a gestão democrática, pois tem o objetivo de 

fazer interlocução entre sociedade civil e Estado. O Fórum foi responsável pela 

organização da CONAE de 2014.  

O documento final da CONAE/2010 indicou ações e estratégias concretas para a 

elaboração do próximo PNE
22

, já a CONAE/2014 

                                                           
 

19
A conferência foi precedida de diversas outras reuniões e conferências com foco na participação dos 

mais variados segmentos ligados a educação o que indica, de antemão, o esforço em realizar um processo 

que coadune com princípios da gestão democrática, um dos eixos da CONAE 2010. 
20

 Documento final da CONAE 2010  
21

 O Fórum Nacional de Educação marca presença no PNE 2014-2024, Lei 13005 de junho de 2014.  
22

Segundo a CF/1988: Art. 214 A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com 

o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 

ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos 
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será um espaço democrático de construção de acordos entre atores sociais, 

que, expressando valores e posições diferenciados sobre os aspectos 

culturais, políticos, econômicos, apontará renovadas perspectivas para a 

organização da educação nacional e a consolidação do novo PNE, fruto do 

movimento desencadeado pela I Conae, ao indicar ações e estratégias 

concretas para as políticas de Estado de educação básica e superior, 

assentadas na defesa da construção do Sistema Nacional de Educação e na 

regulamentação do regime de colaboração entre os entes federados (CONAE, 

2014b, p.10) 

 

Os objetivos da CONAE/2014visavam garantir espaço democrático de 

construção da qualidade social da Educação Pública e teve como tema: O PNE na 

Articulação do Sistema Nacional de Educação: Participação Popular, Cooperação 

Federativa e Regime de Colaboração. Foi um espaço importante de consolidação e 

aprovação da Lei 13005, de 25 de junho de 2014
23

.Em uma perspectiva de concretizar 

uma unidade nacional em torno dos ideais democráticos da escola, uma importante 

deliberação da CONAE/2010 foi incorporada a Lei, a criação de um Sistema Nacional 

de Educação.  

Art. 13.  O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 (dois) 

anos da publicação desta Lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável 

pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para 

efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2014) 

 

Segundo a CONAE/2014 esse modo de organização contribui para atingir outras 

metas como o fortalecimento dos mecanismos de controle dos recursos públicos como 

fóruns e conselhos, o apoio técnico e financeiro garantindo autonomia da gestão em 

todos os níveis, a representação paritária nos fóruns decisórios de políticas públicas 

educacionais, o estímulo a participação da comunidade escolas nos projetos da escola e 

a criação de mecanismos de participação que promovam o exercício da cidadania para a 

democratização tanto dos sistemas de ensino quanto das instituições educacionais. 

Assim, o sistema nacional de educação é entendido como expressão 

institucional do esforço organizado, autônomo e permanente do Estado e da 

sociedade, compreendendo os sistemas de ensino da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, bem como outras instituições públicas ou 

privadas de educação.  

É vital que se estabeleça o SNE como forma de organização que viabilize o 

alcance dos fins da educação, em sintonia com o estatuto constitucional do 

regime de colaboração entre os sistemas de ensino (federal, estadual, distrital 

e municipal), tornando viável o que é comum às esferas do poder público 

                                                                                                                                                                          
 

das diferentes esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 

2009). 
23

 Lei 13005, de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
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(União, estados, DF e municípios): a garantia de acesso à cultura, à educação 

e à ciência (art. 23, inciso V) (CONAE, 2014a, p.19) 

 

A organização do Sistema Nacional de Educação apresentava-se como uma 

necessidade essencial para a consolidação de um Plano de Educação que busque 

garantir a participação da sociedade civil nas tomadas de decisões. Para que o PNE 

(2014-2024) não se configure como uma carta de intenções é essenciala incorporação 

maciça das deliberações tomadas pela sociedade civil por meio das CONAE. Contudo, 

percebe-se em relação a alguns pontos a permanência de pressupostos que não 

representam as expectativas da sociedade civil organizada. Em relação a gestão 

democrática, o PNE-apresenta como meta: 

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 

escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da 

educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica 

que regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a 

legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos 

diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, 

bem como a participação da comunidade escolar (BRASIL, 2014). 

 

É possível perceber que as disputas em torno dos processos de gestão na 

sociedade brasileira sofreram alterações de acordo com a dinâmica de funcionamento do 

Estado. Nos dias atuais, as pressões da sociedade civil nas políticas públicas abrem 

novas perspectivas para gestão, contudo, os pressupostos neoliberais e suas concepções 

gerenciais continuam a interferir decisivamente na promulgação e efetivação das leis 

relacionadas a educação, o que fica evidente na meta relacionada a gestão democrática 

do ensino público presente no PNE 2014-2024.  

Mesmo diante das dificuldades existentes na assunção de caminhar na 

contracorrente neoliberal, as lutas pela participação da sociedade civil na gestão 

possibilitam a criação e fortalecimento de diversos espaços de organização como: 

conselhos, fóruns, sindicatos, organizações sociais, associações, comunidades de base. 

Isto mostra que a partir do engajamento e a ação organizada é possível produzir as 

pressões necessárias em direção ao atendimento aos interesses das camadas 

populares.As instituições educacionais são locais importantes de construção de 

vivências que oportunizem o fortalecimento deste processo e da gestão democrática, 

contribuindo para que a participação da sociedade na luta por uma educação que atenda 

aos interesses populares. 
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No bojo das lutas por participação em busca de uma escola democrática foram 

criados mecanismosde democratização da gestão. A RME-Goiânia, ao longo de seu 

processo de constituição histórico, apresenta um percurso que envolve as disputas entre 

sociedade e governo em relação às políticas relacionadas a educação, o que levou ao 

estabelecimento de estratégias visando a gestão democrática em 2015. Neste sentido, 

para entender as políticas e mecanismos de participação adotados na SME, inclusive as 

que se relacionam ao CE, é preciso resgatar suas características e seu processo de 

constituição histórica.  
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CAPÍTULO III: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

GOIÂNIA: HISTÓRICO, CARACTERÍSTICAS E 

MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO 
 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) é o órgão responsável pelas 

políticas públicas em educação na RME-Goiânia. Entendendo a SME como a parte 

administrativa que gerencia e organiza o processo educativo e a RME o conjunto das 

instituições educacionais que tornam as ações pedagógicas possíveis. No ano de 2015, a 

pasta passa por uma reformulação e absorve a estrutura administrativa da secretaria de 

esportes em decorrência da reforma administrativa na prefeitura de Goiânia. O objetivo 

deste capítulo é situar a SME e a sua estrutura burocrática no contexto de 

transformações históricas na sociedade brasileira com vistas a localizar os mecanismos 

de participação previsto na RME-Goiânia nos dias atuais. Para tanto, em primeiro 

momento, é realizada uma contextualização histórica da SME desde a sua criação, 

passando pelas mudanças nas políticas de Estado que instauram perspectivas 

progressivas e retrógadas nas décadas de 1980 e 1990, e chegando a eleição de um 

governo democrático popular em 2001, momento que poderia representar uma mudança 

paradigmática em relação a democratização da gestão da escola.  

 

3.1 Histórico da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia 

 

As administrações em Goiânia estavam vinculadas ao governo estadual até 1961, 

quando se separaram. Segundo Clímaco (1991), em meio a este processo de separação 

surge a Secretaria Municipal de Educação, sucessora do Departamento de Educação, 

criado em 1959. 

Em 1935, Goiânia tinha apenas um grupo escolar municipal localizado em 

Campinas. As demais escolas situavam-se em três Distritos e em fazendas, posto que a 

maior solicitação de escolas vinha por parte de fazendeiros que queriam seus filhos 

alfabetizados e custeavam salas e demais encargos, restando ao município o pagamento 

dos professores. Até 1955 o prefeito era responsável pela coordenação das escolas, 

contratação de professores, apreciação de relatórios e visitas as escolas (CLÍMACO, 

1991). 

Em 1949, mesmo antes da criação da SME, a primeira Câmara Municipal de 

Goiânia, eleita em 1947, apresentava leis de criação de escolas municipais. 
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Suasatividades ligadas à educação se limitavam a este intuito. Considerando-se as leis 

aprovadas, de 1949 a 1974 foram criadas 183 escolas sob denominação de escolas 

isoladas (rurais), escolas municipais mistas e grupos escolares e escolas noturnas, 

contudo, apenas 58 estavam em funcionamento em 1987, principalmente devido a 

escassez de recursos. Foram aprovadas ainda 24 leis criando ginásios, 3 escolas normais 

e cursos variados como escola de alfabetização e adultos, curso científico, escola de 

comércio, supletivo (CLÍMACO, 1991). 

Segundo Clímaco (1991), de 1961 a 1965 a situação da educação municipal 

avançou no número de salas, matrículas, na formação, entre outros. Contudo,  

por todo período aqui considerado, os investimentos tidos como prioritários 

em cada Governo do Estado foram os destinados aos transportes e energia 

elétrica, aparecendo, às vezes, as comunicações e a construção de armazéns e 

silos. Os chamados investimentos sociais, principalmente sob os itens saúde e 

educação, estavam presentes apenas no momento dos discursos e do balanço 

das realizações (p. 105). 

 

Os recursos da educação eram deslocados para a conservação de prédios 

públicos, praças ruas, jardins, parques, limpeza e iluminação pública, todos com quota 

muito superior a da SME. Uma secundarizaçãoqueevidencia a falta de uma diretriz 

educacional que define prioridades e as executa nas instâncias federal, estadual e 

municipal. Sem política educacional não há recursos, assim, as iniciativas neste setor 

dependiam do secretário da educação. Seu sucessodependia da força que a SME tivesse 

dentro do conjunto da administração pública municipal e de sua capacidade de superar 

os limites políticos partidários e criar, improvisar e pedir recursos(CLÍMACO, 1991). 

As relações clientelísticas, a distância entre discurso e prática, a centralização e 

dependência do secretário a instâncias superiores, fazem parte da educação municipal de 

Goiânia no período analisado por Clímaco, 1961-1973. Segundo Jesus (2004)  

depreende-se das análises feitas que, por um lado, não estavam dadas ainda 

as condições para que neste espaço burocrático houvesse autonomia para a 

elaboração de propostas político pedagógicas específicas para a rede que se 

constituía, uma vez que neste período se tratava mais de adequá-las às 

diretrizes do MEC. Concomitantemente, evidencia-se a prioridade dada pela 

Sede ao atendimento de questões administrativas que garantissem o 

funcionamento das Instituições Educacionais [...] tem início assim a trajetória 

da educação pública de responsabilidade do município. Já neste momento 

submetida a questões político-administrativas, anunciam-se aqui também os 

desafios que a Secretaria enfrentará para romper com a lógica autoritária que 

dá conformidade às relações estabelecidas em seu interior, no âmbito da 

administração pública e mesmo entre sociedade civil e esta instituição do 

Poder executivo local (p.91). 
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Os desafios continuam no período posterior a 1973, sendo que mudanças no 

cenário político continuam a interferir decisivamente no processo de constituição e na 

atuação da SME-Goiânia. 

Em 1974, no início da crise do regime militar, as forças políticas de oposição aos 

governos militares constituíram o Movimento Democrático Brasileiro. Já neste ano, o 

MDB conseguiu quase metade dos votos para a Câmara dos Deputados, com resultados 

ainda melhores para o Senado. Em 1977, conquistou a maioria das prefeituras. O clima 

de transição democrática favorecia os resultados dos opositores a ditadura e fazia 

intensificar os discursos em favor da participação popular no poder, o que se pode ser 

comprovado no processo eleitoral a governador de Goiás em 1983, 

Os dois candidatos do PMDB e PDS foram contundentes nas promessas de 

construção de uma sociedade democrática. Sobretudo, o governador Iris 

Rezende, do PMDB, garantia que “no meu governo serei apenas um 

instrumento social nas decisões do poder”. Seu slogan de campanha e de 

mandato foi a promessa de um governo popular: “O povo no Poder” 
24

 

(CARMO, 1996, p. 36) 

 

 Íris Rezende foi eleito Governador de Goiás e, dando continuidade a legislação 

do regime militar, nomeou
25

 em 1983, Nion Albernaz para prefeito de Goiânia. Ao 

assumir a prefeitura, Nion optou por DalísiaDolles, professora e historiadora da 

Universidade Federal de Goiás, para assumir a Secretaria Municipal de Educação
26

.  

Segundo Carmo (1996) o quadro da Rede Municipal de Ensino era desolador à 

época em que o PMDB assumiu a prefeitura de Goiânia. O favoritismo político e o 

poder de influência de vereadores determinavam a localização das escolas, o que 

causava superlotação em algumas regiões e falta de vagas em outras. Mesmo com a 

existência de um regimento desde 1977, o que prevalecia eraa vontade e interesse de 

vereadores que tomavam conta das regiões e indicavam diretor e funcionários da escola. 

                                                           
 

24
Depois de eleito, o governador Iris Rezende demitiu mais de 20 mil servidores públicos, maior parte 

deles lotado na Secretaria de Educação. Os professores eram contratados por meio de apadrinhamento 

político sob regime pro labore e, posteriormente, efetivados no quadro definitivo, o que reforçava o 

clientelismo. A nomeação de diretores de escolas seguia critérios de filiação partidária, mesmo com a 

instituição legal da eleição para diretores, que veio a ocorrer de fato somente a partir de 1987, já com 

outro governador. O estatuto do magistério foi aprovado em 1984, a custa de muitas greves e, mesmo 

assim, não contemplou todas as questões colocadas reivindicadas pelos professores (CARMO, 1996). 
25

 O primeiro prefeito de Goiânia eleito diretamente após o golpe de 1964 foi Daniel Antônio de Oliveira, 

em 1986. 
26

 O objetivo de escolher alguém de fora dos quadros do partido era agradar ao movimento docente e 

intermediar as negociações, e não assumir desgastes dentro do partido por escolher um vereador em 

detrimento de outro (CARMO, 1996). 
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As condições de funcionamento e de trabalho eram péssimas, os professores tinham 

salários baixos e atrasados. Diante dessas condições o resultado só poderia ser o 

fracasso escolar. Diante disso,  

várias entidades da área educacional de 1980, particularmente o CPG, 

articulam-se objetivando a mudanças dessa realidade negativa no sistema de 

ensino. Uma mudança que passaria pela democratização do sistema de ensino 

com vistas à conquista de uma qualidade compatível com as necessidades e 

interesses populares. Com a professora DalísiaDolles na SME, 

estabeleceram-se metas como a qualidade do ensino e o resgate de sua 

credibilidade junto à população (CARMO, 1996, p.50-51). 

 

Para cumprir estas metasa secretária encaminhou uma proposta as instituições 

com três metas de ações. A primeira consistia na valorização e qualificação do servidor 

com a aprovação do Estatuto do Magistério (Lei nº6042, de 21 de outubro de 1983
27

) 

que estabelecia a carreira do magistério, concurso público de provas ou de provas e 

títulos, escolha de dirigente por meio de eleição direta, licença para aprimoramento 

profissional e estruturação do Conselho do Magistério. A segunda propunha a 

redefinição político pedagógica da educação escolar, com a realização de cursos para 

professores, supervisores e diretores. O Setor de ensino substituiria o Núcleo de 

Orientação de Supervisão, uma reorientação inovadora que seguia as novas posturas 

sobre o papel dos cursos de formação do educador. A terceira tratava da democratização 

do ensino. Neste sentido,  

A proposta da SME para o período (1983/1986) compreendia que o 

autoritarismo, presente de variadas formas na educação municipal, atuava 

como um fator determinante na qualidade de ensino. Para reverter aquela 

situação deveria se buscar a participação democrática no pensar e no agir da 

escola para combater uma estrutura voltada para o interesse das elites contra 

as aspirações populares. Por isso, a disposição era democratizar o processo de 

ensino, com a participação de todos os que estavam envolvidos na vida 

escolar (CARMO, 1996, p.54). 

 

A eleição para diretores foi um dos passos dado pela gestão para cumprir a 

terceira meta, demonstrando poucos avanços na participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar na tomada de decisões no cotidiano da escola, sobretudo a de pais e 

alunos.  No entanto o clamor por participação era recorrente, nesse sentido a SME em 

1984 cria o Setor de Apoio Estudantil, que foi transformado no Núcleo de Interação 

                                                           
 

27
 Lei nº6042, de 21 de outubro de 1983. 

Disponível em: http://cm-goiania.jusbrasil.com.br/legislacao/587321/lei-6042-83 

http://cm-goiania.jusbrasil.com.br/legislacao/587321/lei-6042-83
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Escola-comunidade e tinha o objetivo de criar e fortalecer os canais de participação dos 

pais e estudantes na gestão da escola (CARMO, 1996).  

Em 1985, Daniel Antônio (PMDB) assume a prefeitura de Goiânia e o quadro da 

gestão da SME é mantido. Segundo Carmo (1996), a expectativa era de continuidade 

das mudanças iniciadas em 1983 no período de 1986 a 1988, mas diantedenúncias de 

fraude na apuração dos votos o prefeito foi afastado e aconteceu uma intervenção do 

governo Estadual em Goiânia. Para não assumir o ônus das acusações a professora 

DalísiaDolles e sua equipe de assessores deixam a SME. A partir daí, o novo secretário 

a SME, Onofre de Castro, reabilitou práticas que abandonavam as iniciativas que 

apontavam para a democratização da educação municipal. Isso se intensificou com a 

entrada da secretária Maria de Fátima Avelino, que adotou medidas de caráter 

administrativo e pedagógico que representavam retrocesso, como a rearticulação do 

Núcleo de Orientação e Supervisão (CARMO, 1996). 

Ao realizar um balanço da década de 1980, Jesus (2004) constata inegáveis 

avanços nas ações implementadas nos dois primeiros anos de gestão da secretária 

DalísiaDolles (1983-1986). A primazia do diálogo em detrimento do cumprimento de 

ordens objetivava romper com a burocratização e o patrimonialismo. Porém, a saída da 

secretária instaurou uma volta a políticas de apelo eleitoral e impacto político.  

De 1990 a 1993, a gestão da educação pública municipal se dá sob a alternância 

de três secretários de educação, a mais significativa da professora MindéBadauy de 

Menezes, da Universidade Federal de Goiás. Segundo Jesus (2004), seu período de 

gestão é curto, mas seu plano de ação buscava uma nova prática coletiva de decisão, o 

que se comprova pelo esforço para a criação de núcleos regionais que deveriam 

viabilizar ações de democratização da gestão e descentralização administrativa. Além 

disto, estes núcleos continham uma proposta de envolvimento pedagógico mais amplo, 

no intuito de estimular, organizar e sistematizar a produção coletiva rumo a uma 

administração colegiada. Na gestão de 1993-1996 foram criados esses núcleos, 

entretanto, apenas as atividades da coordenadoria de ensino foram descentralizadas. Em 

1997, a partir da administração de Vera Regina Barea na SME, o ideal de 

democratização preconizado no início de 1993 é abandonado definitivamente e 

revertido em busca de uma administração que privilegiava o aspecto técnico burocrático 

(JESUS, 2004). 
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Na gestão de Nion Albernaz (PSDB, 1997 a 2000) assume a SME o Professor 

Jônathas. O quadro de chefias da gestão anterior praticamente inalterado. Para Jesus 

(2004) a estrutura de poder herdada mantinha no interior da SME uma estrutura de 

poder centralizadora e autoritária. O poder de decisão fica concentrado na Sede com a 

inexistência de processos que promovam a transferência de poder para as escolas. A 

cisão entre Sede e escolas se evidencia nas alterações profundas na dinâmica da escola 

que são realizadas a partir de projetos de gabinete e de comissões da SME, como a 

proposição de ciclos de formação
28

 e as salas de aceleração
29

. Deste modo, sem o 

conhecimento prévio e a participação dos profissionais da escola e da comunidade local, 

as instâncias centrais pensam e planejam, as escolas executam. Isto evidencia a 

permanência do autoritarismo e centralismo da SME mesmo frente a um novo processo 

de reconfiguração do Estado.  

Sob o discurso modernizante dentro do processo de reformulação administrativa, 

a SME se une as demandas da eficiência e da lógica gerencial e adota critérios de 

racionalidade, autonomia, participação da sociedade e descentralização de serviços. 

Contudo, ao invés de descentralizar e conceder autonomia aos órgãos periféricos buscou 

acomplexificação de sua estrutura burocrática e a adoção de projetos de 

desconcentração para conquistar maiores poderes para o centro. As coordenadorias se 

tornaram departamentos, divisões se tornaram núcleos e os núcleos regionais, 

mecanismos estratégicos de descentralização da gestão criados na gestão 1983-1986, 

tornam-se Unidades Regionais de Ensino (URE’s).  

No que concerne às Unidades Regionais de Ensino (URE’s), antigos Núcleos 

Regionais, ao contrário do regimento anterior que previa dentre suas ações 

uma responsabilidade maior no sentido de subsidiar, incentivar e apoiar as 

Instituições para a realização de suas funções pedagógicas, este Regimento 

reitera estas atribuições, mas lhes acresce outras tantas de ordem estritamente 

administrativa e financeira; o que traduz num acompanhamento que, mais do 

que um apoio, resulta num controle de ações (JESUS, 2004, p.138) 

 

                                                           
 

28
Ciclos de formação é uma proposta de estruturação da escola que envolve, de maneira fundamental, a 

gestão (gerenciamento do tempo, da utilização do espaço, dos instrumentos culturais, da coletividade que 

se reúne em torno do espaço escolar) e a socialização do conhecimento. Mais sobre a organização em 

ciclos em MUNDIM (2009). 
29

 As salas de aceleração tinham como objetivo recuperar a trajetória dos alunos em situação de 

defasagem através da criação de classes que desenvolvam uma proposta de aceleração de aprendizagem, 

que lhes possibilite avanços reais, reintegrando-os no percurso regular normal. Mais sobre a aceleração da 

aprendizagem em Silva (2000). 
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Os pressupostos da eficiência têm levado as instituições escolares, sede e URE’s 

a aumentarem as suas atividades de execução e avaliá-las. Com isso, o tempo de 

elaboração e execução de avaliação de ações justifica a incapacidade de garantir os 

canais de participação efetiva, desde decisões cotidianas até encaminhamentos de 

grande envergadura. 

Sobre a gestão 1997-2000, Jesus (2004) conclui que: 

Os resultados deixados pela gestão 1997-2000 demonstram como tem 

sido possível promover profundas mudanças sem alterar a essência das 

relações (as relações mudaram, mas permanecem as mesmas) e, ao 

mesmo tempo, promover a complexificação nas raízes histórico-culturais, 

modernizando o arcaico sem, contudo, fazê-lo novo (as relações 

permanecem as mesmas, mas modificaram-se)... (p.143). 

 

Para Jesus (2004), com a eleição de Pedro Wilson (PT: 2001-2004) abre-se uma 

nova perspectiva em relação a democratização e participação, pois seu plano de governo 

é erigido sob a perspectiva democrático-popular e tem como princípios gerais a 

participação popular, a transparência, os direitos do cidadão e o desenvolvimento sócio 

econômico sustentável. No que tange a educação, o princípio “inclusão social e 

universalização da cidadania” é diretriz maior da qual a proposta político pedagógica da 

SME será elaborada e executada. Para tanto, a proposta engloba a participação dos 

profissionais da educação na difusão de experiências positivas relacionadas com a 

educação em uma perspectiva democrática e popular e na superação de obstáculos para 

uma educação de pública, gratuita e de qualidade. Os temas para discussão em relação a 

democratização da gestão envolviam: 

a) explicitação e ressignificação das relações de poder tanto no espaço 

interno das unidadeseducacionais como no conjunto da SME; b) autonomia 

da comunidade educacional na organização interna, garantindo os direitos do 

aluno; c) efetivação do caráter democrático do papel dos diretores de 

unidades educacionais; d) incentivo à organização dos grêmios estudantis; e) 

efetivação do caráter democrático dos conselhos escolares; f) participação 

sistemática no orçamento da cidade; g) criação de vínculos entre as unidades 

educacionais e movimentos sociais (GOIÂNIA, SME, 2001-a apud JESUS, 

2004, p.153) (grifo do autor) 

 

Na gestão de 1997-2000, a proposta de reforma administrativa com corte 

gerencial transformou descentralização, que previa a autonomia das unidades 

educacionais em desconcentração da estrutura burocrática, de modo a adequar os 

espaços de poder. No momento de travessia para a gestão de 2001, a concepção de 

descentralização diverge da adotada na administração anterior e supõe, mais do que a 

execução, a participação da elaboração e construção de políticas por meio das instâncias 
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descentralizadas. Com isso, poderia se fortalecer o poder local e se efetivar a 

participação da comunidade na gestão. Segundo Jesus (2004), proposta da SME no 

período é que a descentralização ocorra tanto nos processos internos de funcionamento 

da máquina estatal, como na criação de mecanismos de participação dos diversos 

segmentos existentes no interior das instituições. Assim, ao menos se buscou reordenar 

as instâncias de tomada de decisão a partir do princípio da participação e o olhar da 

SME voltou a incidir em mecanismos que buscavam envolver a comunidadecomo os 

Conselhos Escolares, grêmios estudantis e eleição de diretores. 

A partir dessa contextualização histórica pode-se perceber que as políticas 

públicas adotadas variam de acordo com o contexto histórico e que as medidas adotadas 

pelos secretários de educação em cada período refletem as disputas em torno da 

hegemonia acerca de uma visão da educação. Da gestão de2001-2004 até 2015 percebe-

se menos rupturas e mais continuidades em relação as políticas adotadas pela SME para 

o ensino público municipal, o que pode ser observado a partir da manutenção dos 

mesmos regimentos, estatuto se portarias para orientaras escolas e os mecanismos de 

participação na RME-Goiânia. 

Para melhor compreensão das relações de gestão que se estabelecem na RME-

Goiânia em 2015é importante realizar uma reflexão acerca destes mecanismos de 

participação. 

 

3.2 Mecanismos de participação na RME-Goiânia 

 

No final dos anos 1970 e meados de 1980, o clamor pela democratização das 

relações sociais apontava em direção a criação e consolidação de mecanismos de 

participação democrática. Isto se refletia no interior das escolas públicas, o que deu 

destaque a estratégias de participação como a forma de provimento ao cargo de diretor, 

o envolvimento de todos os segmentos da comunidade escolar nos processos de tomada 

de decisão e a ampliação da autonomia da escola. A RME-Goiânia está imersa neste 

contexto e conta com mecanismos que podem ampliar a participação na gestão da 

escola. 
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Em relação ao provimento ao cargo de diretor, segundo a SME
30

aconteceu em 

novembro de 2014a eleição para diretor em184 unidades educacionais entre escolas e 

CMEIS
31

 da RME-Goiânia. A escolha por esta via aconteceu pela primeira vez em 

1984, após a aprovação do Estatuto do magistério público de Goiânia, em 21 de outubro 

de 1983 (DOURADO, 1990). 

De seu surgimento até os dias atuais a eleição direta de diretores passou por 

mudanças. Alterações como na duração do mandato de diretor, que era de dois e passou 

a ser de três anos; em relação a composição do colégio eleitoral, a votação era realizada 

por meio de representantes, agora os próprios pais de alunos e alunos de doze anos 

votam. Em 2000 há a aprovação de um novo estatuto do magistério que passa a reger o 

processo de eleições para gestores nas escolas da RME-Goiânia. Segundo este estatuto, 

que segue vigorando em 2015: 

Art. 9º – A função de Diretor de unidade escolar de Educação Infantil e de 

Ensino Fundamental Público, do Município de Goiânia, será exercida por 

portador de curso de graduação em educação com, no mínimo, 03 (três) anos 

e experiência no exercício de atividades docentes ou de suporte pedagógico 

direto. 

Art. 10 – A escolha do Diretor das unidades escolares de Educação Infantil e 

de Ensino Fundamental Público, do Município de Goiânia, será feita através 

deprocesso eletivo. 

§ 1º - O Diretor eleito deverá, obrigatoriamente, participar de curso de 

formação em Administração Escolar promovido pela Secretaria Municipal de 

Educação, antes da posse. 

§ 3º - A eleição será feita através do voto direto e secreto, realizada pela 

comunidade escolar, podendo votar: 

I. Os Profissionais da Educação, os servidores de apoio técnico/especializado, 

administrativos e de serviços auxiliares, lotados na unidade escolar; 

II. O pai ou a mãe do aluno menor ou, na falta deles, quem for por este 

legalmente responsável; 

III. Os próprios alunos, matriculados e frequentes, com doze anos de idade ou 

mais. 

§ 4º - O direito de voto será exercido uma só vez por qualquer um dos 

integrantes da comunidade escolar. 

§ 5º - A eleição será proporcional, atribuindo-se aos votos dos servidores do 

Magistério, dos servidores de apoio técnico-especializado, do pessoal 

administrativo e de serviços auxiliares o peso de cinquenta por cento do total 

dos votos consignados. 

§ 7º - O mandato do Diretor terá a duração de 03(três) anos, sendo permitida 

reeleição por mais um período (GOIÂNIA, 2000, p.4-5). 

 

                                                           
 

30
 Notícia disponível em: 

http://www.goiania.go.gov.br/portal/pagina/?pagina=noticias&s=1&tt=not&cd=4959&fn=true 
31

 Centro Municipal de Atendimento à Educação Infantil – CMEI: atende de 0 a 6 anos 

http://www.goiania.go.gov.br/portal/pagina/?pagina=noticias&s=1&tt=not&cd=4959&fn=true


63 
 
 

Em pesquisa realizada sobre a perspectiva dos dirigentes escolares da RME-

Goiânia em 2002
32

, Dourado (2003) verificou que 93% dos diretores que participaram 

de sua pesquisa consideram a eleição direta como a forma mais indicada para escolha de 

diretor. Além disso, 88% afirmaram que a eleição interferiu na cultura escolar e muitos 

ressaltaram a contribuição desta para uma educação política. 78% dos participantes do 

estudo entenderam que a gestão democrática é a implementação na escola de 

mecanismos de participação da comunidade local e escolar, tais como a eleição direta 

para diretor, Grêmio estudantil e CE Soma-se a isto o fato de que, no período de 

realização da pesquisa, 96% dos diretores pesquisados chegaram ao cargo por meio de 

eleição direta. Estes dados evidenciam que 

A eleição na SME tem sido uma constante desde meados da década de 1980, 

em que pese o município de Goiânia ser administrado por diferentes partidos 

políticos nos últimos anos Partido do Movimento Democrata Brasileiro 

(PMDB), Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB) e Partido dos 

Trabalhadores (PT). A trajetória de luta e os embates em defesa da 

democratização do sistema municipal e da escola pública nessa rede de 

ensino parecem assegurar a ideia de que a eleição direta é um mecanismo 

fundamental para a ampliação e consolidação da gestão democrática, o que 

significa, em outras palavras, a participação mais efetiva, visando a 

ampliação do acesso e a melhoria da qualidade de ensino (DOURADO, 2003, 

p.25-26). 

 

Desde 1980 até 2015 a RME-Goiânia utiliza a eleição direta. Este instrumento 

surge como mecanismo de superação do autoritarismo na escola e, somado a outros 

como a organização estudantil e o CE, contribui para consolidar a democratização da 

escola pública. Segundo o Plano Municipal de Educação (PME) de Goiânia de 2004: 

A relação entre a escola e a comunidade, a efetivação do papel dos conselhos 

escolares, o incentivo à organização dos grêmios estudantis e as eleições 

diretas para dirigentes escolares, nas esferas públicas, deverão se constituir 

em forte aliado na formação crítica dos educandos, reforçando o papel do 

projeto político-pedagógico de cada unidade educacional (p.25). 

 

A pesquisa de Dourado (2003) indica números desfavoráveis em relação a 

organização estudantil. Segundo 80% dos dirigentes que compuseram a sua pesquisa 

                                                           
 

32
 A pesquisa intitulada “Gestão escolar na Rede Municipal de Ensino de Goiânia: a perspectiva dos 

dirigentes escolares” é parte integrante do projeto A visão dos trabalhadores (as) em educação sobre o 

processo de gestão vivenciado na escola pública em Goiás” e constitui o subprojeto I, desenvolvido sob 

coordenação geral do Prof. Dr. Luís Fernandes Dourado no Núcleo de Estudos e Documentação 

Educação, Sociedade e Cultura (Nedesc) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás 

(FE/UFG). O estudo busca contribuir para a tematização e a análise das políticas de gestão da educação e, 

por conseguinte, objetiva o fortalecimento da linha de pesquisa Estado e Políticas educacionais do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da FE/UFG (DOURADO, 2003, p. 7, grifos do 

autor). 
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não há grêmio ou outro tipo de organização estudantil em sua escola, 8% dizem existir, 

embora não seja atuante, e 10% disseram que existe e é atuante. Ainda, os participantes 

da pesquisa afirmaram que o grêmio deve ser um órgão ligado a direção da escola e não 

independente, sob argumento de que é preciso trabalhar junto.Os dados evidenciam 

fragilidades da organização estudantil na RME-Goiânia no em 2002. No PME2004 um 

dos objetivos e metas do plano para o ensino fundamental da infância e da adolescência 

é “estimular a criação de organizações estudantis e apoiar as já existentes” (GOIÂNIA. 

2004, p.28). Na RME-Goiânia o Grêmio estudantil é considerado instrumento 

complementar do processo pedagógico e tem como objetivo prioritário o atendimento 

ao educando e a defesa de uma educação de qualidade a partir das ações da escola, no 

seu processo de gestão democrática. O Grêmio tem por finalidade: 

I- desenvolver atividades educacionais, culturais, cívicas, desportivas, sociais 

e de cidadania; 

II- contribuir para a formação do (a) educando (a) quanto à promoção da 

corresponsabilidade, iniciativa e criatividade; 

III- auxiliar a administração da Escola, com orientação e acompanhamento 

do Conselho Escolar (Regimento) (GOIÂNIA. SME, 2004, p. 29). 

 

Outro instrumento complementar do processo pedagógico na RME-Goiânia é o 

Conselho de Classe/Ciclo
33

. Segundo Paro (1997),os Conselhos de Classe e de série 

atualmente 

se atém às questões de avaliação do rendimento discente, com pelo menos 

dois vícios de sua função. O primeiro consiste na redução da avaliação o 

aluno à verificação de seu desempenho em provas, hipervalorizando as notas 

e conceitos, como se isso pudesse restringir-se o objetivo de distribuição do 

saber historicamente produzido. O segundo vício tem sido o de não conseguir 

perceber a inadequação da escola para ensinar e jogar a culpa de seu fracasso 

sobre o aluno, sob a alegação de que este “não quer aprender”, como se a 

principal atribuição da escola moderna, em termos técnicos, não devesse ter 

precisamente utilizar todo o progresso da teoria didático-pedagógica para 

levar o educando a querer aprender (p. 113-114). 

 

Pensando assim, os conselhos de classe devem se constituir comoorganismos 

coletivos de avaliação permanente de todas as atividades, procedimentos e envolvidos 

com as atividades escolarestendo em vista o seu fim específico. Neste sentido, segundo 

o regimento da RME-Goiânia: 

Art. 75 - O Conselho de Classe/Ciclo é um colegiado para reflexão e 

deliberação sobre os assuntos didático-pedagógicos, tendo por objetivo 

                                                           
 

33
No ensino fundamental regular a organização é por Ciclos, então é realizado o Conselho de Ciclo. No 

EAJA se trabalha com a seriação, por isso realiza-se o Conselho de Classe. 
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acompanhar o processo ensino aprendizagem, quanto a seus diversos 

aspectos. 

Art. 77 - O Conselho de Classe/Ciclo é constituído pelo (a) Diretor (a), como 

seu presidente nato, pelo Secretário Geral, pela Coordenação Pedagógica, por 

todos (as) os (as) professores (as) e por um representante de educandos (as) 

da turma em avaliação e um representante dos pais, membro do Conselho 

Escolar. 

Art. 78 - O Conselho de Classe/Ciclo reunir-se-á, ordinariamente, conforme a 

organização do ano letivo, em data prevista no Calendário Escolar e, 

extraordinariamente, sempre que um fato relevante o exigir (GOIÂNIA. 

SME, 2004, p.26). 

 

Percebe-se no regimento da RME-Goiânia a intenção de que o Conselho escape 

dos “vícios de sua função” apontados por Paro (1997), contudo, as práticas que se 

estabelecem no cotidiano escolar podem contrariar as expectativas da previsão legal.  

Outro elemento fundamental quando se pensa em gestão democrática é a 

autonomia da escola nas questões pedagógicas, administrativas e financeiras 

(BRASIL.MEC/SEB, 2004a; 2006c). A importância da autonomia se explicita na 

LDB/1996: “Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro 

público” (BRASIL, 1996).  

O Regimento das escolas da RME-Goiânia de 2004, ainda em vigor, diz que 

As escolas terão autonomia para apresentar projetos pedagógicos que 

impliquem na reorganização do processo educativo, mediante avaliação e 

aprovação do órgão competente (GOIÂNIA. SME, 2004, p.19).  

 

Para assegurar às instituições educacionais a autonomia pedagógica, financeira e 

administrativa preconizada na LDB/1996, a SME de Goiânia elaborou e fez aprovar a 

lei nº8075, de 27 de dezembro de 2001
34

, que instituiu o Fundo Municipal de 

Manutenção de Desenvolvimento do Ensino (FMMDE).  

Segundo (LOUREIRO; NASCIMENTO, 2009) a criação deste fundo dotou a 

SME de autonomia para gerenciar os recursos municipais, o que possibilitou melhora no 

planejamento e execução das atividades. Com o advento do FMMDE foi possível criar e 

implantar o Programa de Autonomia Financeira das Instituições educacionais (PAFIE), 

                                                           
 

34
LEI Nº 8075, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Disponível em 

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2001/ordinaria80752001.pdf 

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2001/ordinaria80752001.pdf
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Lei nº 8183/2003
35

, que consiste em um sistema de repasse de recursos financeiros, de 

forma trimestral, destinados às instituições educacionais públicas municipais por meio 

do Conselho Escolar e Gestor
36

.   

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e do 

Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - FMMDE, o 

Programa de Autonomia Financeira da Instituição Educacional - PAFIE, e o 

sistema de repasse de recursos financeiros destinados às Instituições 

Educacionais Públicas Municipais, garantindo-lhes autonomia de gestão 

financeira, para o ordenamento e execução de gastos rotineiros destinados à 

manutenção e desenvolvimento do ensino (GOIÂNIA, 2003, p.1). 

 

Os recursos do PAFIE têm por objetivo garantir maior autonomia pedagógica, 

financeira e administrativa as instituições educacionais. A decisão acerca da aplicação 

dosrecursos garantia que, por meio do conhecimento dos próprios atores da escola 

acerca das especificidades da instituição, fossem mais bem utilizados para atender as 

demandas.  

A unidade executora do PAFIE constituía-se num instrumento de gestão 

democrática para as instituições educacionais, pois tanto o Conselho Escolar 

como o Conselho Gestor compunham-se por membros da comunidade 

escolar, incluindo professores, servidores administrativos, pais, alunos e a 

direção da instituição educacional. Excetuando-se o diretor ou a diretora, que 

era membro nato do Conselho, os demais integrantes eram indicados pelos 

seus pares, em processo de livre escolha da comunidade escolar 

(LOUREIRO; NASCIMENTO, 2009, p.05). 

 

A criação do PAFIE possibilitou um avanço em relação aos recursos aplicados 

nas instituições educacionais municipais em Goiânia. O FMMDE e o PAFIE continuam 

a existir, contudo, por trás do discurso de ampliar a participação pode estar a perspectiva 

de gerenciamento, da capacidade de entregar à comunidade escolar a responsabilidade 

de racionalizar e melhor aproveitar recursos escassos. 

Portanto, percebe-se na SME a existência de mecanismos de participação da 

comunidade na gestão da escola como Conselho de Classe/Ciclo, Grêmio estudantil, 

eleições para gestor e autonomia na estrutura normativa da RME-Goiânia. Por último, 

deve-se destacar o papel de um elemento fundamental para responder aos anseios de 

participação popular na gestão da escola que também existe na RME-Goiânia, a saber, 

                                                           
 

35
LEI Nº 8183, DE 17 DE SETEMBRO DE 2003. Dispõe sobre a criação do Programa de Autonomia 

Financeira das Instituições Educacionais - PAFIE, o Repasse de Recursos Financeiros às Instituições 

Educacionais Públicas Municipais. Disponível em: 

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2003/ordinaria81832003.pdf 
36

 Nos CMEIS não há Conselho Escolar, mas um órgão com estrutura e função semelhante denominado 

Conselho Gestor. 

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2003/ordinaria81832003.pdf
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os Conselhos Escolares. O próximo tópico apresenta os pressupostos de criação dos CEs 

na RME-Goiânia e suas características em 2015. 
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CAPÍTULO IV: PRESSUPOSTOSE CARACTERIZAÇÃO DOS 

CONSELHOS ESCOLARES NA RME GOIÂNIA EM UMA 

PERSPECTIVA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 
 

Os Conselhos exercem um papel importante no estabelecimento de uma 

sociedade democrática, pois são ambientes propícios para uma vivência participativaede 

busca de soluções coletivas que tragam benefícios a todos os envolvidos. Sendo criados 

para garantir que o processo de tomada de decisão não se restrinja a determinado grupo 

ou parcela da população (BRASIL. MEC/SEB, 2004a; 2004b). Na escola, os conselhos 

também foram criados com vistas a estabelecer a participação da comunidade escolar na 

vida das instituições, reconfigurando o papel do diretor enquanto gestor,  as decisões 

passam a ser compartilhadas com todos os demais funcionários, pais e alunos. Porém 

para que o CE cumpra esse papel vários outros parâmetros precisam ser levados em 

consideração, sendo esta a proposta deste capítulo.  

O objetivo deste capítulo é entender as características, funções e estrutura dos 

Conselhos Escolares na RME-Goiânia em uma perspectiva de gestão democrática da 

escola pública. Para tanto, primeiramente  discutir-se-á os pressupostos de surgimento 

dos Conselhos e de outras estratégias que visam tornar a gestão cada vez mais 

participativa e democrática para, a partir daí,  contextualizar os CEs da RME- Goiânia  e 

problematizar a sua atuação. 

 

4.1 Pressupostos do surgimento dos Conselhos Escolares 

 

Antes de 1980 os Conselhos no Brasil eram de governo, de notáveis, o saber 

popular não era considerado. A redemocratização intensificou as lutas pela participação 

nas decisões das políticas públicas e este processo desencadeou o surgimento de 

Conselhos Gestores de políticas públicas no Brasil. O objetivo era que, ao aliar o saber 

letrado com o popular por meio da representação das categorias sociais de base, os 

Conselhos pudessem exercer a função de mediação entre governo e sociedade 

(BRASIL. MEC/SEB, 2004a).  

 Em relação aos CEs, as iniciativas populares de participação através dos 

movimentos sociais, ocorridas em 1977 nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, no 

Distrito Federal, em 1979, e no Município de Porto Alegre, em 1985, somadas a forte 

presença das entidades de educadores da educação pública, contribuíram para os debates 
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que levaram à inclusão do princípio da participação das comunidades escolar e local em 

Conselhos Escolares ou equivalentes na Lei n. 9.394/96 (ALMEIDA, 2006). A 

LDB/1996 apresenta pressupostos básicos para se assegurar uma gestão democrática: 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 

gerais de direito financeiro público (BRASIL, 1996).  

 

Contudo, ao estabelecer uma visão crítica em relação ao cenário brasileiro e as 

disputas que envolveram a aprovação da LDB, podem-se apontar duas visões acerca da 

participação no CE. A primeira visão é a gerencial, emoldurada sob a ótica das reformas 

de Estado que teve seu auge em 1995 no Governo FHC. Almeida (2006) utiliza a 

referência de vários autores para afirmar que, “em nível nacional, a partir de 1995, há a 

construção e um consenso nas políticas públicas por parte do governo central de que a 

democratização da educação somente se concretizará a partir de uma redefinição do 

papel do Estado” (p.109), um discurso envolve um redimensionamento do tamanho do 

Estado e se sustenta sob a lógica da privatização, da desregulamentação da economia e 

nas relações mercadológicas.  

sob o manto do capital a mudança do termo gestão escolar democrática para 

gestão compartilhada é uma rearticulação do princípio do capital, ou seja, de 

acordo com as suas necessidades de reprodução e de ampliação, ele vai 

tomando novas formas e propondo (re) arranjos dada as novas exigências do 

“patamar de acumulação do capital”; agora na sua forma flexível e 

financeirizada (p.112-113). 

 

Assim, para se adaptar às novas exigências de reprodução e de ampliação do 

capital a gestão pública absorve novas propostas e as alinham a mentalidade liberal 

vigente.  Diante disso, são adotadas na gestão educacional princípios da administração 

de empresas, o aluno é tratado como cliente e consumidor, os professores como 

prestadores de serviço e a comunidade escolar como mantenedora do ensino. Nesta 

perspectiva, a centralização do poder de controle pelo “gerenciamento” afeta a forma de 

participação da comunidade na escola (ALMEIDA, 2006). 

O discurso gerencial produz uma condição de participação como mero cliente, 

ou usuário do serviço público. O discurso se sustenta em uma perspectiva de 
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modernização, de eficácia e eficiência, de busca por resultados. Neste ideal, as funções 

de planejamento e decisão vêm de um órgão superior que têm maior competência 

técnica para tanto, cabe aos níveis inferiores a execução das atividades estabelecidas. 

Em contrapartida a visão liberal, os movimentos sociais defendem uma participação nos 

CEs em uma perspectiva coletiva de decisão, do trabalho pensado de forma horizontal, 

onde não haja cisão entre a realização do trabalho e o pensar sobre ele, onde não haja 

necessidade de dirigentes e  dirigidos. Nesta via, o efetivo funcionamento do CE 

implica não somente na participação política, como também na transformação das 

relações sociais que  se configurem pela socialização do poder. 

A democracia só se realiza plenamente na medida em que combina a 

socialização da participação política com a socialização do poder, que 

significa que a plena realização da democracia implica a superação da ordem 

social capitalista, da apropriação privada não só dos meios de produção, mas 

também do poder de Estado, com a consequente construção de uma nova 

ordem social, de uma nova ordem socialista (COUTINHO, 2002, p. 17). 

 

Para que aconteça uma socialização do poder a estrutura organizacional da 

escola não pode ser verticalizada, como se houvesse um governante, diretor, uma 

corporação dominante, ou técnicos especializados, que dominam o conhecimento e, 

portanto, devem ser obedecidos. Antes, deve construir uma forma de horizontalizar as 

relações para que todos os envolvidos sintam-se integrados, criando assim um 

sentimento de pertencimento. Com isso, a participação na escola estabelecerá um 

sentimento de pertença que despertará o interesse e zelo pelo bem comum. Os CEs se 

propoem a ser um espaço que promova essaparticipação e   dêem contorno mais 

democrático à escola pública. 

Diante do exposto, percebe-se uma disputa entre duas concepções de sociedade 

antagônicas que interferem nas características e funcionamento dos CEs. A perspectiva 

gerencial dificulta o compartilhamento das decisões e do poder, configurando-se como 

mecanismo legitimador de decisões já tomadas por serem burocrática se centralizadoras. 

A perspectiva dos movimentos populares envolvem a comunidade escolar nas 

decisõese, portanto a democratização da gestão da escola. Para tanto, é necessária a  

construção de espaços de participação que garantam que a decisão seja compartilhada, 

tais como: 

o aprimoramento dos processos de provimento ao cargo de diretor, a criação 

e consolidação de órgãos colegiados na escola (Conselhos Escolares, 

Conselho de Classe...), o fortalecimento da participação estudantil por meio 

da criação e consolidação de grêmios estudantis, a construção coletiva do 

projeto político-pedagógico da escola, a progressiva autonomia da escola e, 
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consequentemente, a discussão e a implementação de novas formas de 

organização e de gestão escolar e a garantia de financiamento público da 

educação e da escola nos diferentes níveis e modalidades de ensino 

(BRASIL. MEC/SEB, 2004f, p.28-29). 

 

Em relação ao provimento ao cargo de diretor, Dourado (1990) destaca como 

formas e propostas de acesso a gestão das escolas públicas: diretor livremente indicado 

pelos poderes públicos; diretor de carreira; diretor aprovado em concurso público; 

diretor indicado por listas tríplices ou sêxtuplas ou processos mistos; e eleição direta 

para diretor. Segundo o autor o importante é que seja garantida a participação coletiva 

no processo, porém considera um avanço na gestão democrática a eleição direta onde 

toda comunidade escolar participa do processo. Neste mesmo sentido,  

as eleições diretas para diretores, historicamente, têm sido uma das 

modalidades tidas como das mais democráticas formas, apesar de se 

constituírem também uma grande polêmica. A defesa dessa modalidade 

vincula-se à crença de que o processo implica uma retomada ou conquista da 

decisão sobre os destinos da escola pela própria escola (BRASIL. MEC/SEB, 

2004f, p.39). 

 

Portanto, mesmo variando as suas formas, como delimitação do colégio eleitoral, 

ou como um dos mecanismos de escolha associado a outros, o essencial no processo de 

eleição para diretor é oportunizar a participação e decisão na escolha dos diferentes 

candidatos pela comunidade local e escolar. Contudo, pondera Dourado (1990), 

A nosso ver, as eleições diretas para diretores, a despeito de não estabelecer 

democracia interna na escola como esperamos ter evidenciado nem garantir 

ou mesmo indicar uma democracia externa, o que seria esperar demais de 

uma instituição isolada, apresenta-se como um caminho que, se associado a 

outros canais de participação social e organização do coletivo escolar, podem 

possibilitar o resgate à escola de seu caráter político-pedagógico (p.148). 

 

O processo democrático requer que os sujeitos construam o caminho para a 

participação. Ser participativo e politicamente consciente não é uma atitude inerente ao 

ser, mas uma formação social que se constrói num processo contínuo de participação. 

Para garantir que a gestão democrática fosse de fato vivenciada na RME, várias 

possibilidades foram sendo vivenciadas, uma delas foi a construção coletiva do PPP. 

Esta construção implica uma participação efetiva dos atores envolvidos na escola e nos 

processos educativos.  

O projeto político-pedagógico elaborado apenas por especialistas não 

consegue representar os anseios da comunidade escolar, por isso ele deve ser 

entendido como um processo que inclui as discussões sobre a comunidade 

local, as prioridades e os objetivos de cada escola e os problemas que 

precisam ser superados, por meio da criação de práticas pedagógicas 

coletivas e da corresponsabilidade de todos os membros da comunidade 

escolar. Esse processo deve ser coordenado e acompanhado pelos Conselhos 

Escolares (BRASIL. MEC/SEB, 2004b, p.35). 



72 
 
 

 

Neste processo de elaboração do PPP ocorre todas as contradições que estão 

presentes na sociedade, oscilando entre a participação efetiva e coletiva de fato e outras 

entre momentos burocráticos para cumprir uma determinação legal.   Apesar de toda 

essa dicotomia é possível perceber novas possibilidades de participação no cotidiano 

escolar, no qual a escola e a comunidade consigam ultrapassar os limites burocráticos e 

busquem o enfrentamento dos desafios escolares imediatos e dos problemas sociais 

vividos na realidade brasileira. Segundo Silva (2006) 

O projeto político pedagógico oferece uma estratégia de ação para a 

transformação da realidade escolar baseada em princípios democráticos e 

participativos. Em relação a participação efetiva da comunidade escolar, 

torna-se indispensável recuperar o diálogo e desenvolver a reflexão coletiva 

com todos os envolvidos no processo e não apenas aqueles que pensam e 

agem da mesma forma [...] A proposta de implementação do PPP nas escolas 

busca ampliar a participação e a organização dos agentes escolares, 

vinculando-os a um projeto educativo cujo objetivo principal consiste em 

socializar o poder na escola (p.163). 

 

 

 

O desafio dessa estratégia de ação que se apresenta é que as pessoas envolvidas 

criem o hábito de debater, apresentar ideias, concordar e discordar das ideias um do 

outro de forma politicamente madura para que ocorram avanços reais na produção 

coletiva desse documento essencial para que os envolvidos se tornem conscientes de 

quão importante é pensar, falar e agir para promover mudanças significativas na 

Educação, para que esta seja significativa e transformadora e colabore para a efetivação 

da gestão democrática. 

Para possibilitar a existência de uma gestão democrática faz-se necessário 

aumentar  a autonomia das unidades escolares, esta supõe uma abertura para que a 

comunidade escolar possa, coletivamente, pensar, discutir, planejar, construir e executar 

o seu projeto político-pedagógico. Neste sentido, o Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares
37

 (BRASIL. MEC/SEB, 2006c) aponta quatro 

                                                           
 

37Esse Programa atua em regime de colaboração com os sistemas de ensino, e sua execução conta com a 

participação de organismos nacionais e internacionais em um trabalho integrado para a consecução dos 

objetivos. São parceiros do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares: Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (Consed); União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime); Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE); Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef); Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  
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dimensões fundamentais da autonomia: administrativa, financeira, jurídica e 

pedagógica.  

A autonomia administrativa consiste na possibilidade da escola elaborar e gerir 

seus planos, programas e projetos, o que evita a sua submissão a decisões tomadas por 

pessoas que não conhecem a sua realidade. Isto contribui para que a comunidade escolar 

possa romper com a cultura centralizadora nas tomadas de decisões. A autonomia 

financeira diz respeito a utilização dos recursos para que a escola possa efetivar seus 

planos e projetos.  

Em síntese, é obrigação do poder público o financiamento das instituições 

educacionais públicas e compete às escolas otimizar e tornar transparente e 

participativo o uso dos recursos. Assim, o conselho escolar é o local 

apropriado de discussão e democratização do uso dos recursos financeiros 

administrados pela escola (BRASIL. MEC/SEB, 2006c, p.85). 

 

A autonomia jurídica se relaciona à possibilidade de a escola elaborar suas 

normas e orientações escolares em consonância com as legislações educacionais. Isto 

possibilita a discussão coletiva de normas e regimentos de acordo com a realidade de 

cada instituição escolar. Já a autonomia pedagógica diz respeito à liberdade da escola, 

no conjunto das suas relações, definir sobre o ensino e a pesquisa, tornando-se condição 

necessária para o trabalho de elaboração o desenvolvimento e avaliação do projeto 

político-pedagógico da escola (BRASIL. MEC/SEB, 2006, p. 85). 

A autonomia administrativa, então, trata da liberdade para elaborar e executar 

programas, projetos, objetivos e ações pensados pela comunidade escolar; a financeira 

de ter liberdade para administrar os recursos da escola; a jurídica de instituir as normas 

e regulamentos de acordo com a realidade escolar; a pedagógica diz respeito a liberdade 

para escolher conteúdos, fazer avaliação, currículo, etc. “A garantia de progressivos 

graus de autonomia é fundamental para a efetivação de processos de gestão 

democrática” (BRASIL. MEC/SEB, 2006f, p.49). 

Os conselhos escolares, enquanto estratégiafundamental de participação, busca 

garantir a partilha nas tomadas de decisão com vistas a instituir uma cultura de 

                                                                                                                                                                          
 

O material do Programa é composto por 12 cadernos que são destinados aos conselheiros escolares, bem 

como aos dirigentes e técnicos dos órgãos municipais e estaduais de educação. 

Os cadernos servem de subsídio e fomento para a formação de conselheiros escolares, seja por meio de 

cursos presenciais ou a 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. (BRASIL. MEC/SEB. 2009) 
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participação social que contribua para a consolidação de uma gestão pública 

democrática participativa. Nesta perspectiva, segundo Jesus (2004): 

Vários são os indicativos de que os Conselhos Escolares – aqui denominados 

conselhos educacionais – devem se consubstanciar como espaços 

privilegiados de articulação entre as Instituições Educacionais e sociedade 

civil local, para além de um espaço destinado ao gerenciamento de algumas 

verbas destinadas à educação em que têm na existência destes Conselhos um 

condicionante. Contudo, a possibilidade de efetivação destes indicativos está 

entrecruzada ao histórico de participação da comunidade na gestão da 

educação pública; o que não se constitui um desafio não apenas em Goiânia, 

mas em boa parte do país (p.172). 

 

Enquanto espaço de democratização da gestão escolar, os Conselhos Escolares 

buscam participação dos diversos segmentos da comunidade escolar nas decisões da 

escola, o que pode transformar as práticas educativas com vistas a atender os anseios 

das classes populares. Para tanto, o CE tem como funções:  

a) Deliberativas: quando decidem sobre o projeto político-pedagógico e 

outros assuntos da escola, aprovam encaminhamentos de problemas, 

garantem a elaboração de normas internas e o cumprimento das normas dos 

sistemas de ensino e decidem sobre a organização e o funcionamento geral 

das escolas, propondo à direção as ações a serem desenvolvidas. Elaboram 

normas internas da escola sobre questões referentes ao seu funcionamento 

nos aspectos pedagógico, administrativo ou financeiro. 

b) Consultivas: quando têm um caráter de assessoramento, analisando as 

questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e apresentando 

sugestões ou soluções, que poderão ou não ser acatadas pelas direções das 

unidades escolares. 

c) Fiscais (acompanhamento e avaliação): quando acompanham a execução 

das ações pedagógicas, administrativas e financeiras, avaliando e garantindo 

o cumprimento das normas das escolas e a qualidade social do cotidiano 

escolar. 

d) Mobilizadoras: quando promovem a participação, de forma integrada, dos 

segmentos representativos da escola e da comunidade local em diversas 

atividades, contribuindo assim para a efetivação da democracia participativa 

e para a melhoria da qualidade social da educação (BRASIL. MEC/SEB, 

2004b, p.41).  

 

 As funções estabelecidas para o funcionamento dos CEs são fundamentais para 

consolidação da gestão democrática, pois permite aos participantes autonomia de ações 

que possibilitam mudanças efetivas na prática. Ao dar ao conselho autonomia de 

deliberar sobre os rumos da instituição para torná-la funcional, promover momentos de 

escuta atenta das demandas e sugestões da comunidade, ao desenvolver a consciência de 

avaliação constante para a intervenção necessária quando as deliberações e ações não 

estão atendendo os objetivos propostos para os mesmos e, principalmente por ser espaço 

constante de debate e amadurecimento político-participativo. 

A partir destas funções são definidas como atribuição dos CEs:  
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elaborar o Regimento Interno do Conselho Escolar; coordenar o processo de 

discussão, elaboração ou alteração do Regimento Escolar; convocar 

assembleias-gerais da comunidade escolar ou de seus segmentos; garantir a 

participação das comunidades escolar e local na definição do projeto político-

pedagógico da unidade escolar; promover relações pedagógicas que 

favoreçam o respeito ao saber do estudante e valorize a cultura da 

comunidade local; propor e coordenar alterações curriculares na unidade 

escolar, respeitada a legislação vigente, a partir da análise, entre outros 

aspectos, do aproveitamento significativo do tempo e dos espaços 

pedagógicos na escola; propor e coordenar discussões junto aos segmentos e 

votar as alterações metodológicas, didáticas e administrativas na escola, 

respeitada a legislação vigente; participar da elaboração do calendário 

escolar, no que competir à unidade escolar, observada a legislação vigente; 

acompanhar a evolução dos indicadores educacionais (abandono escolar, 

aprovação, aprendizagem, entre outros) propondo, quando se fizerem 

necessárias, intervenções pedagógicas e/ou medidas socioeducativas visando 

à melhoria da qualidade social da educação escolar; elaborar o plano de 

formação continuada dos conselheiros escolares, visando ampliar a 

qualificação de sua atuação; aprovar o plano administrativo anual, elaborado 

pela direção da escola, sobre a programação e a aplicação de recursos 

financeiros, promovendo alterações, se for o caso; fiscalizar a gestão 

administrativa, pedagógica e financeira da unidade escolar; promover 

relações de cooperação e intercâmbio com outros Conselhos Escolares 

(BRASIL. MEC/SEB, 2004b, p.47-48).  

 

A efetivação de uma gestão democrática participativa nas escolas perpassa pela 

combinação de várias instâncias de participação desse projeto, como: eleição de 

diretores, participação no PPP, organização estudantil, autonomia da escola e, 

principalmente, a criação e consolidação de órgãos colegiados na escola. Hora (1997) 

considera fundamental a criação de Conselhos Escolares, “pois o processo de discussão 

nas comunidades escolares implanta a ação conjunta com a corresponsabilidade de 

todos no processo educativo” (p.57). Neste sentido, será feita uma incursão acerca dos 

CEs no âmbito da RME-Goiânia levando em conta as funções e atribuições prioritárias 

em conformidade com as normas de seu sistema de ensino. 

 

4.2 Conselhos Escolares na RME-Goiânia 

 

Anterior aos CEs existiram no Brasil desde a década de 30 as Associações de 

Pais e Mestres, que eram geridas pelo diretor da instituição educacional etinha como 

objetivo principal promover o entendimento entre pais e mestres a cerca dos problemas 

da educação. Sendo inicialmente bastante centralizadora na figura do diretor. A partir 

dos anos 50 começaram alguns avanços na tentativa de descentralização, criando uma 

direção colegiada composta principalmente de pais e professores.  Até o ano de 1971 



76 
 
 

elas existiram em caráter facultativo, a partir dessa data tornaram-se obrigatórias em 

todas as escolas públicas. 

A realidade das APMs também espelhava os conflitos sociais de cada época, por 

hora existiam discussões para envolver mais pessoas na participação e discussão dos 

caminhos da educação, em outros momentos as decisões eram unilaterais e centralizadas 

no Estado, tornando essas entidades espaços para transmitir e reforçar seus valores. 

Em Goiânia, as lutas  dos profissionais da educação buscavam superar este 

modelo de participação e ampliar os mecanismos de democratização. Para tanto, em 

1990 a Câmara Municipal de Goiânia instituiu a criação dos Conselhos Escolares nas 

unidades de ensino na Rede Municipal de Educação de Goiânia, contudo, as medidas 

oficiais para a implantação só foram tomadas a quase dois anos após a aprovação do 

decreto lei nº 646, de 09 de junho de 1992. Sobre o processo de implantação, Carmo 

(1996) observa que 

a participação de componentes dos segmentos representativos dos 

trabalhadores da escola foi muito maior do que aqueles que representavam os 

demais segmentos da comunidade escolar. A eleição dos representantes de 

cada segmento que formaria o Conselho foi determinada para acontecer no 

período de 10 a 29 de agosto de 1992 (artigo 7º), isto é, dois meses após a 

Portaria da SME (12 de junho de 1992) que regulamentava a criação dos 

CEs, lembrado que no mês de julho há o recesso escolar para as férias anuais. 

Foi um período insuficiente para introduzir uma inovação dessa natureza 

dentro de um ambiente com tradições conservadores e clientelistas como tem 

sido a administração escolar brasileira (p. 122,123). 

 

Percebe-se que a lei foi criada por uma exigência e uma luta de classes, onde os 

profissionais demonstraram a necessidade de aumentar a participação e autonomia das 

instituições, porém sua implantação reflete o caráter burocrático, legalista, técnico e 

eleitoreiro verificando-se durante o processo reuniões pouco divulgadas, realizadas em 

local inadequado, sem preparação prévia, com monopólio da fala por parte de alguns 

professores e falta de repasse de informações para os respectivos segmentos da 

comunidade escolar. Neste contexto, as reuniões serviam mais para comunicar as 

decisões da SME ou da própria escola e garantir o respaldo da comunidade escolar, 

portanto legitimando as ações do CE mesmo que este representasse a posição de um 

grupo pré-determinado, o que gera descrédito quanto a validade das deliberações 

tomadas e crescente desinteresse dos pais em continuar participando das reuniões. 

Diante destas questões em  um dadomomento os CEs praticamente deixaram de existir 

em Goiânia (CARMO, 1996). 



77 
 
 

Os CEs não conseguiram ultrapassar os limites das tradicionais práticas de 

“colaboração” e realizar uma efetiva participação política de intervenção na 

destinação das atividades escolares. Não se constituíram em mecanismos que 

possibilitassem a comunidade escolar se apropriar da escola enquanto bem 

público e articular uma luta coletiva pela transformação e melhoria 

significativas da educação pública (p.163).  

 

A perspectiva de “colaboração” precisava ser superada pela cooperação para que 

o CE tenha sentido de ser. Na cooperação, a participação coletiva viabiliza uma prática 

que se adeque aos interesses e necessidades das classes populares e exercício da 

cidadania. Neste sentido, os interesses coletivos sobrepõem os individuas e as práticas 

clientelistas, corporativistas, e qualquer outra que não estiver submetida a vontade da 

maioria, são eliminadas. Nesta via, o CE não se constitui como órgão auxiliar da direção 

da escola, mas como órgão de decisão em todos os níveis. Assim, 

Os conselhos escolares devem ser compreendidos como recurso de 

particiapação democrática dos envolvidos nas atividades escolares, na 

definição e implementação do projeto educativo da escola. E que essa 

participação é meio que se soma às outras práticas pedagógicas na formação 

cidadão dos alunos; na preparação e qualificação dos estudantes para a uma 

prática crítica, criativa e solidária aos interesses majoritários da coletividade. 

A administração colegiada soma-se às atividades educacionais escolares de 

preparação do educando para a vida da cidadania, de preparação da inserção 

do indíviduo para a vida social com capacidade de “compreender a realidade 

histórica e social ao seu redor e de dominar as forças que lhe bloqueiam o 

acesso ao progresso social e cultural” (CARMO, 1996, p.175) 

 

Contudo, a irrelevância dada a participação dos segmentos da comunidade 

escolar no processo de implementação dos CEs na RME-Goiânia no período de 1990 a 

1993, revela uma incompatibilidade entre o fim desejado e os meios realizados, já que 

buscou-se criar um mecanismo de participação democrática excluindo do processo a 

participação dos envolvidos. O que leva a crer que a criação dos CE partiu de uma 

necessidade mais burocrática de atender aos ditames da lei, sendo que só após a 

reformulação da LDB/96 os CEs ganham destaque, mesmo que não fosse demonstrado 

vontade política de que funcionassem de fato. 

Segundo Jesus (2004), no período de travessia para a gestão denominada 

democrático popular em Goiânia, que vai de 1997 a 2000, as disputas em torno da 

efetivação do princípio da gestão democrática, principalmente devido à aprovação da 

LDB/1996, se intensificaram. Isto concorreu para que de 2001 a 2004, já no período 

denominado democrático-popular, a SME retomasse em suas ações e concepções a 

reativação e efetivação dos CEs. A SME emitiu, inclusive, uma portaria relacionada aos 

CEs em 2002. 
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Art.º O Conselho Escolar, respeitado o princípio de paridade, será composto 

de 50% (cinquenta por cento) por funcionários da Escola e 50% (cinquenta 

por cento) por pais e alunos [...] art. 3º o mandato dos integrantes do 

Conselho Escolar terá a duração de 03 (três) anos ininterruptos [...] art. 6º o 

diretor da instituição é membro nato do Conselho Escolar, não fazendo parte 

da diretoria, nem do Conselho Fiscal [...] Art7º o aluno, para ser membro do 

Conselho Escolar, deverá ter idade mínima de 12 (doze) anos (GOIÂNIA, 

2002, p. 1). 

 

Segundo a diretora responsável pelos CEs na SME esta foi a última portaria 

emitida pela Secretaria direcionada aos CEs na RME-Goiânia. Contudo, a SME envia 

um modelo de estatuto para os CEs das escolas da rede. Segundo o regimento da RME-

Goiânia (2004)  

Art. 79 - Nas Escolas da Rede Municipal de Educação serão instituídos os 

Conselhos Escolares, compostos pela Direção da Escola, por representantes 

de professores (as), funcionários (as), educandos (as) e pais, eleitos de forma 

paritária; Art. 80 - O Conselho Escolar, reger-se-á por Estatuto próprio, de 

acordo com a legislação e normas vigentes e orientações da Secretaria 

Municipal de Educação (GOIÂNIA. SME, 2004, p.27). 

 

Em 2015, ocorre uma regressão nos princípios de autonomia e participação dos 

CEs na RME-Goiânia que continuam sendo regidos por um estatuto próprio, mas que a 

partir de então, devem seguir a um modelo enviado às escolas pela SME. Este modelo 

trata, entre outros, da composição, competências, atribuições, fins, reuniões e eleições 

do CE. Observa-se uma tendência centralizadora e autoritária de gestão, promovendo a 

homogeneização dos CEs, nessa perspectiva, não há espaço para que as instituições 

manifestem suas contradições e debates, mas apenas a possibilidade de cumprir um 

procedimento burocrático para o atendimento de uma exigência legal.  

Em relação a composição, segundo este modelo de estatuto, o CE das escolas da 

RME-Goiânia é composto pelo diretor, que é membro nato, uma diretoria, com 

presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e suplentes, e um conselho fiscal, com 

03 membros e 03 suplentes. O diretor não pode fazer parte da diretoria e nem do 

Conselho Fiscal.  

Para a escolha dos membros é realizada uma assembleia geral, que é precedida 

de assembleias para escolha dos representantes dos respectivos segmentos. Podem 

participar da votação os alunos (acima dos doze anos), servidores das áreas pedagógicas 

e administrativas, pais, mães ou responsáveis legais pelos alunos matriculados e 

frequentes. Este é um espaço legítimo para se referendar os representantes eleitos pelos 

segmentos, e também escolher os membros da diretoria, do Conselho Fiscal, bem como 

os suplentes. Em tese, cabe ainda a a assembleia geral elaborar, analisar e alterar o 
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estatuto do CE, apreciar, avaliar, referendar ações, propor ideias e aprovar cronograma 

semestral de trabalho da diretoria do Conselho, eleger substituto no caso de vacância, 

apreciar a prestação de contas e destituir, quanto não constatado o cumprimento das 

funções, a diretoria ou o conselho Fiscal.A assembleia geral deve reunir-se 

ordinariamente 02 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, quando for 

convocada pela metade dos membros da diretoria ou por 1/5 dos membros da 

Comunidade Educacional.  

A duração do mandato dos conselheiros é de três anos, mas o membro que se 

desliga da instituição é destituído do Conselho, assim como o pai e mãe ou responsável 

que não estiver com o filho matriculado e frequente na instituição. 

 Em relação as funções do CE, além daquelas já previstas no Programa de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares, destacam-se no estatuto da RME-Goiânia a 

apresentação de um plano de trabalho, participar da elaboração do PPP da escola, 

promover integração entre escola e comunidade, cumprir o estatuto, zelar pela qualidade 

de produtos adquiridos e serviços contratados em todos os níveis, levar para apreciação 

do Conselho Fiscal as prestações de conta dos recursos que a escola recebe do governo 

ou arrecada por ações do próprio conselho e remeter estas à Secretaria Municipal de 

Educação. Ainda, o Conselho Escolar deve reunir-se uma vez por mês, ordinariamente, 

e extraordinariamente, quando se fizer necessário, sendo que devem estar presentes, no 

mínimo, metade mais um de seus membros.  

Portanto, as funções do CE devem articular-se com seus fins, como garantir a 

participação da comunidade nas decisões da instituição, dialogar com SME e 

comunidade, incentivar e participar das comemorações e acontecimentos cívicos e 

culturais, discutir, divulgar e encaminhar, quando for o caso, alterações à SME e receber 

e administrar os recursos repassados pelo Governo Municipal e Federal para manter a 

instituição. Segundo o estatuto do Magistério (2000): 

Parágrafo Único - O Conselho Escolar tem por objetivo promover o 

desenvolvimento das atividades educacionais, dentro do espírito democrático, 

assegurada a participação da comunidade escolar na discussão das questões 

pedagógico-financeiras (GOIÂNIA, 2000, p.6). 

 

Porém, para aprofundar na compreensão dessas funções na prática para constatar 

se são promovidas apenas como ações burocráticas para atender as determinações 

estabelecidas pela RME, se é incentivado o aprofundamento nas questões acima citadas 
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e se existe a participação efetiva da comunidade, foi realizado a pesquisa de campo com 

aplicação de um questionário que será mais bem detalhado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO V: A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA RME-GOIÂNIA 

NA VISÃO DOS PROFESSORES DO CONSELHO ESCOLAR: O 

QUE MOSTRAM OS DADOS 
 

O objetivo deste capítulo é estabelecer um diálogo com os dados coletados em 

pesquisa realizada com todos os professores membros do Conselho Escolar das 25 

escolas que oferecem os anos do ensino fundamental na RME-Goiânia, o que 

corresponde a 116 professores. Dos 102 questionários entregues, foram devolvidos 81 

respondidos. O questionário conteve questões relacionadas às práticas e mecanismos de 

gestão na RME-Goiânia. A intenção foi investigar se as práticas de gestão na RME-

Goiânia na visão dos professores membros do CE destas escolas coadunam com os 

princípios de uma gestão democrática participativa.  

 

5.1 Características dos professores membros dos Conselhos Escolares 

 

A representação de professores membros dos CEs nas escolas estudadas é 

majoritariamente feminina (83%). Dos 81 professores que responderam ao questionário, 

67 são mulheres e 14 são homens. O predomínio pode ser explicado pelo fato de a 

atividade educacional ser entendida como uma função a ser desempenhada por 

mulheres, sobretudo no ensino fundamental. 

Na distribuição etária dos participantes da pesquisa 63% tem mais de 40 anos, 

18% tem entre 35 à 39 anos e 19% tem 34 anos ou menos. A faixa etária acima de 40 

anos, então, pode interferir na escolha dos membros do CE. 

A maior parte dos participantes do estudo é graduada em pedagogia, com 49%. 

13% são formados em educação física e todas as outras áreas juntas correspondem a 

38%. Em relação a pós-graduação, os dados coletados mostram 69 professores com pelo 

menos uma especialização, o que representa 85% dos que responderam ao questionário. 
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Gráfico 01: Números referentes àpós-graduação dos professores membros do CE  

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 

 

Função atual na escola dos professores membros dos CEs 

Analisando os dados referentes a função exercida por cada professor membro 

dos CE, contatamos que 30 professores atuam como coordenador, 6 como diretor
38

, 41 

na função de professor regente e 2 como cuidadores. Responderam já terem passado 

pela função de coordenação em algum momento de sua carreira 53 professores, sendo 

que apenas 15 responderam nunca ter exercido função de coordenador de escola. Uma 

pessoa não respondeu a esta questão.  

O percentual professores que respondeu já ter passado pela função de 

coordenador de escola é grande, com 84%. Os dados indicam que existe certa ligação 

entre a passagem ou a atuação na função de coordenador e a participação no CE da 

escola. 

Em relação ao tempo no CE da escola, 45% dos professores responderam estar 

de 1 a 3 anos no CE e 32% de 4 a 6 anos. Esta renovação na representação de 

professores do CE que pode estar relacionada ao fato do período de gestão do CE 

acompanhar o de gestão do diretor, ambos de três anos. A diferença é que o diretor pode 

ser reconduzido ao cargo somente uma vez, o que geralmente acontece, sendo que não 

há este limite para os conselheiros. O Gráfico 02 mostra o tempo dos professores como 

membro do Conselho Escolar da escola. 

 

                                                           
 

38
Como houve eleição para gestores na RME-Goiânia em novembro de 2014, 6 professores membros do 

CE se tornaram diretores no início de 2015, período de realização da pesquisa. Participaram da pesquisa 

porque ainda continuavam como representantes de professores no CE da escola. 
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Gráfico 02: Tempo do professor como membro no CE da escola 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 

 

5.2 Visão dos professores membros do Conselho escolar da participação dos 

diversos segmentos no PPP da escola 

 

O estudo buscou compreender como ocorre a participação de cada um dos 

segmentos da comunidade escolar na elaboração do PPP na visão dos professores 

membros do CE. No caso, o participante da pesquisa deveria atribuir para cada 

segmento nota entre 1, para a menor grau participação, e 5, para maior grau participação 

no PPP.  

Pode-se afirmar que os membros que tiveram maiores médias são aqueles que 

tiveram participação mais significativa, com maiores interferências na elaboração do 

PPP da escola. O Gráfico 03 apresenta as médias obtidas a partir das notas: 

 

Gráfico 03: Participação dos segmentos no PPP da escola 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 
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Conforme a LDB/1996, a participação dos profissionais da educação na 

elaboração do PPP da escola é elemento fundamental para uma gestão democrática. Em 

relação a esta participação, os dados do questionário indicam que: 

- Direção e coordenação são os que apresentam participar de forma mais efetiva 

em relação à elaboração do PPP da escola.  

- A participação dos servidores administrativos de maneira geral, já que o 

secretário geral na RME-Goiânia é do quadro de administrativos, é pouco ressaltada. 

Pode-se perceber uma disparidade que pode revelar limitações em relação ao trabalho 

coletivo dos profissionais da escola na elaboração do PPP, essencial uma gestão 

democrática participativa. Contudo, a discrepância entre as médias obtidas para os 

profissionais não é alta. 

Segundo Silva (2006), a participação na elaboração do PPP não deve envolver 

somente os profissionais da educação, mas todos os agentes escolares, o que inclui pais 

e alunos. No que tange a participação dos pais e alunos no PPP da escola, os dados 

indicam que: 

- O questionário aponta que pais e alunos são menos lembrados no que tange a 

participação no PPP, pois as médias obtidas foram bem inferiores para estes segmentos 

em relação aos demais, o que leva a suscitar uma nova pesquisa onde pais e alunos 

participem do processo de questionamentos. Além disso, Weffort (1992) afirma que são 

necessárias condições sociais mínimas para a participação democrática, um obstáculo 

frequente para pais e alunos que frequentam escolas públicas. Essas afirmações 

coadunam com as indicações de Paro (1997) de que existem condicionantes para a 

participação na escola, a saber, os econômicos-sociais, que se relacionam às condições 

materiais objetivas de vida da população; os culturais, que envolvem a aceitação dos 

pressupostos do capital e da lógica gerencial nas relações de poder; e os institucionais, 

que dizem respeito às instituições que devem ser criadas para oportunizar e consolidar a 

participação. 

- A atuação das APMs podem ter gerado dificuldades para mobilizar pais e alunos 

a voltarem a participar, devido a ranços de organização e centralização das decisões, 

também em relação aos profissionais da escola pode existir resistência em relação a esta 

participação devido ao caráter fiscalizador e de vigilância sobre o trabalho dos docentes 

que era desenvolvido pelas APMs. É importante ressaltar que a SME considera dever 

também dos educandos “contribuir na elaboração, realização e avaliação da Proposta 
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Político-Pedagógica da Escola;” e dos pais e responsáveis “conhecerem, acompanharem 

e avaliarem o Regimento e a Proposta Político-Pedagógica da Escola” (GOIÂNIA. 

SME, 2004, p.30).  

Em relação ao CE, a média obtida é consideravelmente inferior a do diretor da 

escola, e menor também que a média da coordenação pedagógica, de turno, dos 

professores e do secretário geral, mesmo com toda importância dada atualmente a esse 

mecanismo da gestão democrática. Isto indica que: 

- Os CE, enquanto coletivo organizado tem como uma das funções determinadas 

pela legislação participar da construção do PPP, o mesmo não tem atingido o objetivo 

esperado. Levando em consideração que este espaço coletivofoi criado para envolver a 

comunidade escolar, principalmente pais e alunos, nas decisões da escola é alarmante a 

média bem inferior conferida aos mesmos em uma questão tão importante como é a 

elaboração do PPP da escola. 

- O diretor obteve média de participação consideravelmente acima do CE. É 

importante lembrar que o diretor é membro nato do CE.  

 

5.3 Características e funções do Conselho Escolar 

 

A pesquisa apontou dados que nos permitem visualizar os principais motivos 

para a escolha da representação dos professores como membro do CE da escola. Para 

isso, foi pedido aos participantes da pesquisa que marcassem, entre dezesseis opções, 

àquelas em que eles consideravam essenciais para que fossem escolhidos como membro 

do CE, sendo que poderiam ser marcadas mais de uma opção de resposta. O Gráfico 04 

apresenta o número de vezes que foram marcadas as opções dispostas: 
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Gráfico 04: Motivo da escolha como professor membro do CE 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 

 

Diante dos dados obtidos, observa-se que: 

- É importante o envolvimento do professor no cotidiano da escola para ser 

escolhido como membro do CE. Além disso, os laços criados por resultado de um longo 

período de trabalho na escola e a capacidade de estabelecer relações harmoniosas é 

importante na escolha faz diferença na escolha como membro do CE. 

- A identificação com o trabalho do diretor da escola foi marcada 37 vezes. É 

importante ressaltar que a opção de ter pensamento que geralmente diverge do diretor 

foi marcada apenas 02 vezes, o que pode indicar que o trabalho do CE costuma agregar 

professores com ideias parecidas com as do diretor, o que pode amenizar conflitos e 

facilitar o trabalho coletivo ou ainda demonstrar o papel coercitivo e/ou persuasivo do 

diretor. 

- A passagem pela função de coordenador teve relevância para a escolha como 

membro do CE para 29 professores que responderam a pesquisa. Uma opção que não 

teve tantas marcações se for levado em conta, conforme resultado apontado 

anteriormente, que um número expressivo de professores havia passado pela função de 

coordenação antes de chegar ao CE. Diante disso, conclui-se que a passagem pela 

coordenação não é vista como fator essencial, mas que interfere na escolha como 

membro. 
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- Foram apenas 18 marcações para a opção de ser identificado como liderança da 

escola. Ou os membros não se consideram líderes, ou efetivamente isto não é essencial 

para que seja escolhido como membro do CE, mesmo levando-se em consideração a 

capacidade política ou até porque as pessoas em dificuldade de se identificarem como 

líderes. 

Em suma, percebe-se pelos dados que características como envolvimento, 

participação, parceria e boas relações, proximidade com as ideias do diretor e a 

identificação criada por trabalhar a muitos anos na escola, são mais importantes para a 

escolha como membro do que conhecimento pedagógico, de leis e administrativos, com 

número bem menor de marcações. Assim, a capacidade política sobrepõe a capacidade 

técnica como critério para a escolha como professor representante do CE. 

 

Forma de escolha como membro do CE 

Em relação a forma de escolha como membro do CE, 42 professores 

responderam que a escolha ocorreu por meio de assembleia geral e aclamação, 17 

afirmaram que foi por indicação do diretor e registro em ata e 15 apontaram como 

forma de escolha a indicação de funcionários e registro em ata. Apenas 5 foram 

escolhidos por assembleia geral e voto secreto. Diante dos dados, podem ser levantadas 

algumas considerações em relação a forma de escolha do professor como membro do 

CE da escola: 

- Segundo o modelo de estatuto da SME para os CEs da RME-Goiânia, a eleição 

dos membros do CE deve acontecer em assembleia geral, por aclamação ou voto 

secreto. Os dados mostram 40% dos professores não tiveram acesso ao cargo por esta 

via de provimento. Isto demonstra o descumprimento deste estatuto, seja por 

desconhecimento ou por falta de possibilidade de sua efetivação na prática, que pode 

ocorrer diante de uma falta de organização do processo eleitoral, ou por falta de pessoas 

com interesse de participar. 

- Outro aspecto relevante que precisa ser mencionado para a escolha como 

membro do CE da escola é a falta de disputa pela representação no CE, já que a 82% 

dos professores deste estudo foram escolhidos como membros por aclamação ou 

indicação. A falta de disputa pode ocorrer por desinteresse em fazer parte do CE, ou por 

existirem acordos prévios entre os segmentos em relação ao representante para se evitar 

o desgaste que pode representar o processo eleitoral.  
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Reuniões específicas do CE 

O gráfico 05 indica as respostas dos professores quando perguntados sobre a 

realização das reuniões especificas do CE: 

 

Gráfico 05: Frequência das reuniões específicas do CE 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 

 

O MEC recomenda que as reuniões do CE sejam mensais. O modelo de estatuto 

para os CEs da RME-Goiânia coaduna com esta frequência de reuniões de maneira 

ordinária e acrescenta que podem ocorrer reuniões extraordinárias sempre que for 

necessário. A frequência em que ocorrem as reuniões é fundamental para o 

cumprimento das funções consultivas e deliberativas do CE. É importante dizer que 

alguns participantes da pesquisa relataram que não há uma frequência fixa para que o 

CE se reúna, de modo que as reuniões ocorrem diante do surgimento de alguma 

necessidade. Foi pedido a estes que marcassem, então, com que frequência média as 

“necessidades surgem” para que aconteça uma reunião. Os dados indicam que: 

- Afirmaram que as reuniões acontecem de forma diferente daquela prevista pelo 

estatuto e recomendada pelo MEC 45 participantes do estudo, enquanto 30 responderam 

acontecer conforme indicado. O descumprimento do estatuto e de frequência para que 

aconteçam as reuniões, seja por falta de espaço, pela carga de trabalho extenuante de 

profissionais da educação e pais, falta de motivação ou de uma perspectiva de partilha 

que cria a necessidade de que as discussões sejam coletivas, é um desafio à uma gestão 

democrática que preze pela participação coletiva nas discussões relativas aos rumos da 

escola. Sem reuniões, a tendência é que o CE se restrinja à execução de decisões e não 
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cumpre sua função social e política de planejamento, execução, acompanhamento, 

articulação e avaliação das ações da escola junto à comunidade escolar. 

 

Conselho Escolar forte sem o incentivo do diretor 

Apenas 18 dos pesquisados responderam ser possível um CE forte sem o 

incentivo do diretor, o que representa 22%. Este dado mostra certa dependência do CE 

ao diretor, o que indica existir a centralização nas políticas de gestão escolar. 

 

Cumprimento das funções do CE 

Foi pedido aos participantes da pesquisa que avaliassem com notas entre1, para 

menor, e 5 para a maior nota em relação ao cumprimento das funções do CE. As médias 

obtidas a partir das respostas estão no Gráfico 06: 

 

Gráfico 06: Médias relacionadas ao cumprimento das funções do CE 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 
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A partir dos dados, pode-se notar que: 

- A segunda maior média é para o cumprimento do que está previsto no modelo de 

estatuto da SME, o que contradiz os dados apresentados anteriormente que revelam o 

descumprimento deste.  

- A maior média obtida diz respeito a uma função fiscalizadora do CE de 

acompanhar e avaliar a utilização dos recursos da escola, desde a aquisição de materiais 

a prestação de contas. Os dados podem indicar uma maior importância dada pelos 

segmentos do CE a esta função, o que pode decorrer do fato que na RME-Goiânia o 

tesoureiro do CE deve assinar todos os cheques da escola e participar da prestação de 

contas, ou de uma visão que liga o CE aos aspectos financeiros e fiscais. 

- Pode-se estabelecer uma ligação entre a média obtida para a participação do CE 

no PPP da escola expressa no gráfico 02 às menores médias de cumprimento das 

funções deliberativas e mobilizadores do CE. 

- A primeira e quarta menor média foram para funções deliberativas, sendo que a 

segunda e terceira menores médias são para funções mobilizadoras. A maior média, 

consideravelmente maior que as outras, diz respeito a uma função fiscalizadora 

relacionada com o aspecto financeiro. Os dados apontam uma valorização do aspecto 

financeiro sobre os políticos no CE, o que coaduna com as assertivas de Silva (2014) de 

que o vínculo do CE com os aspectos financeiros faz parte das políticas educacionais 

que repassam os recursos para as escolas para que estas se responsabilizem pela sua 

aplicação: 

Salienta-se que as políticas educacionais de transferência direta de recursos 

financeiros para as escolas públicas, ao instituírem os princípios 

administrativos gerenciais e a autonomia financeira como parâmetro para 

gestão e organização escolar dificultam as efetivas práticas coletivas de 

discussão pertinente às reais necessidades da comunidade escolar (p.8). 

 

Ainda, Para Silva (2014), 

A elaboração do projeto político pedagógico consubstancia-se como função 

deliberativa e mobilizadora dos conselhos. Esses órgãos colegiados têm a 

incumbência de decidir a respeito das finalidades pedagógicas e políticas do 

processo de aprendizagem realizado na escola, bem como de mobilizar a 

comunidade para repensar o papel dessa instituição na sociedade (p.3). 

 

- O CE que cumpre as funções consultivas, deliberativas, fiscais e mobilizadoras 

tem mais chances de ter participação popular, autonomia, transparência, controle social 

de modo que se aproxima de uma gestão democrática participativa 
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Participação dos segmentos no CE 

Foi avaliado pelos professores participantes da pesquisa, com notas que 

poderiam variar de1 para menor e 5 para maior nota, a participação dos segmentos da 

comunidade escolar no CE. Verifica-se no gráfico 07uma disparidade entres as médias 

obtidas a partir das notas dadas para cada segmento: 

 

Gráfico07: Participação dos segmentos no CE 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 
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distorção idade/série ou que trabalham no período diurno, o que pode contribuir para a 

menor média de participação de alunos no CE. 

- A segunda menor média se refere à participação de pais no CE da escola. Neste 

sentido, Segundo Paro (2000): 

De todos os fatos apresentados como determinantes da falta de participação 

da população na escola, o mais frequentemente mencionado, tanto por pais e 

usuários em geral, quanto pelo pessoal escolar, foi relacionado às condições 

de vida das camadas populares, especialmente a falta de tempo e o cansaço 

após um longo dia de trabalho (p.320). 

 

Existem variados motivos para a baixa participação de pais e alunos nas ações 

do CE e outros momentos coletivos da instituição, considero que o maior e significativo 

diz respeito à maneira como a escola se organiza para receber e integrar estes ao 

contexto escolar. Existe uma grande diferença em ser tratado como um membro da 

equipe ou como uma visita, muitas vezes indesejável. Ou ainda, pode estar relacionado 

a transposição das relações de mercado para o serviço público, já que o cidadão-cliente 

vai cobrar os resultados da escola mesmo sem participar da elaboração das demandas 

que dela se espera. Este problema cultural mantém um caráter de exterioridade do pai 

em relação a educação escolar. Outro fator é o desconhecimento que os pais têm da 

escola, e por não entender dos assuntos escolares ele se considera inapto para dialogar 

sobre, consequência de um fechamento histórico da escola em relação a participação, o 

que cria a  necessidade de que alguma liderança na escola articule a participação 

(PARO, 2000). 

- De maneira geral, as médias obtidas para o cumprimento das funções do CE 

expressas no Gráfico 06 são bem maiores das obtidas em relação a participação dos 

pais, além de também serem maiores que a da participação dos professores e 

administrativos. A partir de uma reflexão acerca das médias obtidas para o cumprimento 

das funções do CE e as obtidas para a participação dos segmentos neste, se pode 

concluir que a mobilização, que recebeu as menores médias em relação as funções do 

CE, não tem garantido a participação que se espera dos segmentos no CE, 

principalmente de pais e alunos. Este é um problema grave, já que segundo Brasil 

(2004) o CE foi criado para ampliar a participação da comunidade na escola. 

- O CE na RME-Goiânia não tem atingido seu objetivo de garantir a participação 

coletiva, a tomada compartilhada de decisão, já que o diretor continua como principal 

agente dentro do CE com médias de participação bem acima das obtidas pelos 
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professores e administrativos, além do que a participação de pais e alunos é bem inferior 

em relação a todos os outros membros. 

 

5.4 Autonomia da escola e do professor 

 

Os participantes da pesquisa foram questionados sobre a visão que tem em 

relação achaautonomia e a da escola. A avaliação deveria variar de 1 para menor grau 

de autonomia e 5 para maior grau. As médias obtidas estão apresentadas no Gráfico 08: 

 

Gráfico 08: Autonomia da escola e do professor 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 

 

Os dados mostram que: 

- A média mais baixa nesta questão foi para a quantidade de recursos do 

PDE/PDDE em relação a necessidade da escola. Para os recursos do PAFIE em relação 

as necessidades da escola a média foi a terceira mais baixa. Contudo, a avaliação da 

contribuição financeira do PAFIE e PDE/PDDEpara a melhora da autonomia financeira 

da escola apontou médias maiores. Isto significa que, mesmo se a quantidade de 

recursos não for satisfatória, os programas têm importância para ampliar a autonomia 

financeira da escola. 

- A autonomia pedagógica alcançou maior  média  de pontos, o que indica que as 

ações pedagógicas sofrem menos interferência exterior e tem maior liberdade para sua 

execuções, se relacionadas as questões administrativas e financeiras, isto segundo a 

visão dos professores participantes do estudo. 
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- A média obtida para a liberdade para aceitar ou rejeitar projetos da SME a ser 

aplicados na escola foi a quarta menor nesta questão e a para realizar mudanças no 

calendário escolar obteve a segunda menor média. Diante disso, cabe o questionamento 

acerca da chegada de projetos e calendário da SME às escolas. 

- Em relação este último ponto, Dourado (2003) observou em pesquisa sobre a 

visão de dirigentes escolares que: 

Os dirigentes ressaltam a necessidade de melhoria da relação escola e órgãos 

centrais da SME e maior autonomia escolar; a centralização de algumas 

ações, no âmbito da SME, dificulta a implementação de progressivos graus 

de autonomia às unidades da rede, a exemplo da definição do calendário 

escolar pela administração central, que conta com pouca ou nenhuma 

participação das escolas (p.52). 

 

Portanto, os professores consideram ter maior liberdade em relação as práticas 

pedagógicas do que em outros aspectos. Alguns dados indicam que existe uma limitação 

em relação a quantidades de recursos para atender as necessidades da escola e para 

realizar escolhas como projetos e calendário escolar.  

 

5.5 O papel da RME no fortalecimento dos Conselhos Escolares 

 

Para realizar uma análise em perspectiva de sistema, foi perguntado ao professor 

participante da pesquisa o grau de contribuição de um programa do MEC, o Programa 

Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (PNFCE), assim como da SME-

Goiânia, para fortalecer o CE e ampliar a participação das comunidades escolar e local 

na gestão administrativa, financeira e pedagógica de sua escola. Assim, os participantes 

da pesquisa atribuíram notas entre 01, para menor grau, à 05, para maior grau de 

contribuição do programa, expressas no Gráfico 09, repetindo o procedimento para 

avaliar a atuação da SME, apresentada no Gráfico 10: 

Gráfico 09: Contribuição do PNFCE para fortalecer o CE 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 
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Gráfico 10: Contribuição da SME para o fortalecimento dos Conselhos Escolares 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 
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sociedade; e VII - promover a cultura do monitoramento e avaliação no 
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2007, p. 935). 
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econômico, o capitalismo tem imposto seus pressupostos gerenciais de mercado para a 

gestão do serviço público, o que tem levado governos e sistema de ensino a adotar 

estratégias meritocráticas e racionalistas que não tem o interesse na participação 

popular, o que dificulta um ideal de participação que poderia causar uma transformação 

nas relações de poder da sociedade. 

A (des)atenção dada pela SME ao CE também se reflete na quantidade de 

atividades de formação realizadas com o intuito de fortalecer o CE na RME-Goiânia. 

Para 42 professores deste estudo, a SME nunca realizou cursos ou outras atividades de 

formação específicas para membros do CE. 14 afirmaram que estas atividades 

aconteceram uma vez durante o período de gestão do CE e outras 14 afirmaram que 

estas atividades aconteceram anualmente.  

Foi questionado acerca da oportunidade dada pela SME a participação dos 

trabalhadores das escolas na construção de diretrizes, políticas e projetos da SME para a 

RME-Goiânia. A média obtida a partir das notas dos participantes da pesquisa foi 2,54, 

sendo apenas 7 notas máximas e 21 notas mínimas, o que reflete a pouca abertura dada 

pela secretaria à participação dos professores nas políticas públicas adotadas na RME-

Goiânia.  

 

5.6 Outros mecanismos de participação: Conselho de Ciclo/Classe e Grêmio 

Estudantil 

 

Na RME-Goiânia é previsto outros mecanismos de participação além do CE, 

como o Conselho de Ciclo/Classe e o Grêmio Estudantil. 

Segundo o Regimento da RME-Goiânia (2004), o Conselho de Ciclo tem 

previsão de ocorrer a cada três meses nas turmas de ensino fundamental e o Conselho de 

Classe a cada dois meses, no EAJA. Neste ponto, 62 dos participantes da pesquisa 

responderam que o Conselho de Classe/Ciclo acontece trimestralmente e 11 

responderam que acontece bimestralmente. Assim, conclui-se que a frequência em que 

ocorrem os Conselhos é regular, mas cabe questionar acerca da função de participação 

dos segmentos escolares que é prevista para estes conselhos. 

O  Conselho de Classe/Ciclo deve ser constituído pelo diretor, como seu 

presidente nato, pelo secretário geral, pela coordenação pedagógica, por todos os 

professores, por um aluno representante da turma em avaliação no conselho, e por um 
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representante dos pais, membro do CE. Para participar do Conselho de Classe/Ciclo, o 

Regimento exige que sejam feitas eleições de alunos representante da turma. Mesmo 

assim, esta eleição não é uma prática consolidada nas escolas, pois 37 professores 

responderam que a eleição acontece, 21 que a eleição só ocorre em algumas turmas e 22 

que a eleição não acontece.  

Ainda segundo o documento, a participação dos alunos e pais deveria acontecer 

em todas as reuniões do Conselho de Ciclo/Classe, contudo, não é o que indicam os 

dados obtidos. Os Gráficos 11 e 12 mostram, respectivamente, as respostas em relação a 

frequência da participação dos alunos e dos pais de alunos no Conselho de Classe/Ciclo: 

 

Gráfico 11: Participação dos alunos no Conselho de Classe/Ciclo 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 

 

Gráfico 12: Participação dos Pais no Conselho de Classe/Ciclo 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 
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de Classe/ciclo não tem conseguido a mobilização necessária para que  pais e alunos 

participem. As constatações de Paro (1997) contribuem para explicar esta falta de 

participação. Além dos vários condicionantes internos e externos, estes conselhos tem 

se atido a avaliação do rendimento discente ao invés de se colocar como mecanismo de 

avaliação permanente de todas as atividades e procedimentos no interior da escola.  

 

Grêmio Estudantil 

Em relação ao Grêmio estudantil, dos 81 professores que participaram da 

pesquisa, 79 responderam que sua escola não possui este mecanismo de mobilização 

dos estudantes e 2 não responderam a esta questão. Isso mostra que: 

- Em certa medida, ou CE absorveu os grêmios estudantis ou este mecanismo de 

participação simplesmente deixou de existir. O Gráfico 07 mostra uma baixa 

participação dos alunos no CE, que poderia ser resultado da restrição a participação de 

menores de 18 anos, mas os outros dados da pesquisa evidenciam não ser a única causa. 

Neste sentido, hipótese mais provável é que a organização estudantil é inexistente nas 

escolas que compuseram o estudo. Esta situação se contrasta com um dos os objetivos e 

metas do Plano Municipal de Educação de 2004, que prevê que o sistema de ensino 

deve estimular no ensino fundamental a criação de organizações estudantis e apoiar as 

já existentes. 

- A limitação etária da participação estudantil no CE torna ainda mais necessária a 

criação de outros espaços de organização cultural e política, como é o caso do Grêmio. 

Porém, parece que não há vigor no movimento estudantil em relação a isso, talvez por 

falta de incentivo das instituições ou do sistema de ensino. 

Portanto, o Grêmio Estudantil não tem garantido a participação do aluno na 

escola e nem criado um espaço para a organização estudantil, o que representa um 

desafio à aproximação com os ideais de uma gestão democrática participativa. 

A organização estudantil é outro elemento fundamental para promover avanços 

democráticos nas relações sócio-políticas do país. No âmbito educacional,  é necessário 

 estimular a criação e consolidação de grêmios e outras vias de participação estudantil, 

como o Conselho de Classe. A ampliação da participação nesses espaços contribui para 

a aprendizagem da função política da educação e para o aprendizado dos princípios 

democráticos. 
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5.7 Desafios à participação na gestão da escola na visão dos professores membros 

do Conselho Escolar 

 

Para verificar os desafios que interferem na participação dos profissionais da 

educação da escola, pediu-se aos participantes deste estudo que marcassem os 10 

maiores desafios para a participação na gestão da escola entre 29 alternativas dispostas. 

As opções marcadas estão retratadas no Gráfico 13:  

 

Gráfico 13: Desafios à participação na Gestão da escola 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 

 

Os dados explicitam que: 

- Os desafios com maior quantidade de marcações são se referem as condições 
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desmotivados a participar. Em quinto estão os baixos salários dos profissionais. Isto 

indica que, na visão dos participantes do estudo, os maiores desafios a participação dos 

profissionais da educação na gestão da escola dizem respeito às condições objetivas. 

Este destaque pode ser explicado pelas condições de trabalho adversas enfrentadas pelos 

trabalhadores da educação, tanto no aspecto salarial quanto na sobrecarga de trabalho 

que ocasiona a falta de tempo. Desafios enfrentados também pelos pais de alunos. 

- A falta de motivação, segundo lugar em número de marcações, pode se 

relacionar as condições materiais, mas também à falta de autonomia, a sensação de não 

pertencimento à escola e a um processo histórico de negação aos trabalhadores de 

participação nos processos decisórios, algo que se agrava a partir da incorporação de 

pressupostos gerenciais na escola. 

- A falta de incentivo da SME aparece em quarto lugar em número de marcações, 

sendo que a falta de incentivo do MEC para a participação na gestão da escola em 

sétimo Isto significa que os participantes do estudo consideram que o sistema de ensino 

interfere na participação dos profissionais da educação na gestão da escola. 

Os pontos que foram menos marcados podem não  demonstrar a pouca representação 

dos mesmos enquanto desafios para a participação dos profissionais da educação na 

gestão na escola na visão dos participantes do estudo. O menor número de marcações 

nestes aspectos pode ser resultado da pouca visibilidade que estes desafios à 

participação têm no cotidiano escolar, pois seu caráter subjetivo são sobrepostos pelos 

pontos mais diretamente ligados ao cotidiano escolar. Assim, mesmo que as 

interferências nestes aspectos subjetivos existam, os participantes da pesquisa se atêm 

mais aos desafios objetivos à participação. 

 

Desafios de formação 

A formação é ferramenta fundamental para o avanço das práticas de gestão na 

escola (PARO, 2000). Assim, foi pedido aos participantes da pesquisa que fizessem 

uma auto avaliação acerca do seu conhecimento sobre o Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares (PNFCE), o Plano Municipal de Educação de 

Goiânia (PME), do estatuto do CE, o Regimento da RME-Goiânia, o Plano Nacional de 

Educação (PNE), o Programa de Autonomia Financeira das instituições educacionais de 

Goiânia (PAFIE) e do Programa de desenvolvimento da escola (PDE). As médias das 
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notas, que variavam de 1 para a menor e 5 para a maior, estão representadas no Gráfico 

14: 

Gráfico 14: Conhecimento de legislação, documentos e programas 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 

 

As maiores médias obtidas são para programas relacionados aos aspectos 

financeiros, no caso, para o conhecimento acerca do PDE e do PAFIE. O PME é menos 

conhecido pelos participantes do estudo que o PNE. A média mais baixa para o 

conhecimento acerca do PNFCE. 

Os dados sugerem que: 

- Os professores membros dos CE têm maior conhecimento em relação aos 

aspectos financeiros do que àqueles relacionados à prática pedagógica ou ao CE, já que 

o PDE e PAFIE tiverem as maiores médias. Fato que se explica pela vinculação deste 

órgão  à sua função ligada aos aspectos financeiros e fiscais. A lógica de participação-

execução que envolve a instauração destes programas conduz à cobrança em torno de 

sua efetivação, o que os torna mais conhecidos entre os participantes deste estudo. 

- Os participantes deste estudo avaliam ter maior conhecimento do PNE do que do 

PME, o que pode indicar uma dificuldadeda SME de Goiânia em envolver os 

profissionais da RME-Goiânia nos objetivos e metas municipais.  

- O PNFCE teve a pior média, com 25 notas 01. A falta de cursos de formação 

específicos para os membros do CE pode ter contribuído para este resultado, mas pode 

existir também o desinteresse ou outros condicionantes para que os professores 

participantes do estudo tenham se tomem conhecimento do programa, já que o material 

referente a ele está disponibilizados na internet. 
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5.8 Perfil dos diretores das escolas pesquisadas 

 

A visão do participante deste estudo em relação ao diretor de sua escola está 

representada no Gráfico 15. As médias indicadas pelo gráfico foram obtidas a partir de 

avaliações que variavam entre1, para menor nota, e 5 para maior nota em cada aspecto 

acerca do diretor da escola: 

 

Gráfico 15: Visão do participante da pesquisa do perfil do diretor de sua escola 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 
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- A transparência do diretor em relação à adoção de projetos e mudanças que 

acontecem na RME-Goiânia pode ter relação com o papel fiscalizador do CE, que 

funciona como mecanismo de controle social. 

- A quarta maior média é para o grau de importância dada pelo diretor da escola a 

funções pedagógicas como elaboração e execução de projetos, indisciplina, avaliação, 

planejamento, projeto político pedagógico. A preocupação com as questões pedagógicas 

parece ter um viés técnico, haja vista que as questões políticas ligadas ao incentivo a 

participação, obtiveram médias menores, como é o caso do incentivo a participação dos 

professores no PPP, o incentivo à participação do CE tanto na definição e aplicação dos 

recursos da escola e quanto na definição dos objetivos e finalidades e no 

desenvolvimento da dinâmica escolar. 

- As duas médias mais baixas são para o grau de incentivo do diretor para que se 

tenha a participação dos administrativos na definição e aplicação dos recursos da escola 

o grau de incentivo do diretor para que se tenha a participação dos pais e alunos na 

definição dos objetivos e finalidades e desenvolvimento da dinâmica escolar, em último 

lugar. Isto contribui para explicar a menor média de participação destes segmentos tanto 

no PPP da escola quanto no CE. Além da resistência cultural, histórico-política e 

econômica que traz inúmeros desafios objetivos, a falta de incentivo da figura do 

diretor, que ainda é referência na RME-Goiânia, segundo observações acerca dos dados 

deste estudo, também prejudica a participação dos administrativos, pais e alunos. 

- A terceira menor média diz respeito ao grau de importância dada pelo diretor da 

escola a funções administrativas como distribuição de tarefas, hierarquia, diretrizes 

organizacionais da SME, documentos, regras e normas da escola. Isto pode ser 

explicado pelo fato de o secretário geralse ocupar de muitas das funções administrativas 

na escola. 

 

5.9 Êxito da Escola em aspectos relacionados à gestão democrática 

 

Para avaliar a grau de êxito que os participantes deste estudo consideravam que a 

sua escola conseguiu atingir em relação aos aspectos de uma gestão democrática 

sustentada na participação popular, pediu-se que emitissem notas entre 1 a 5, sendo 1 

para menor grau de êxito e 5 para o maior. As médias obtidas a partir destas notas estão 

expressas no Gráfico 16: 
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Gráfico 16: Avaliação do êxito em aspectos relacionados à Gestão democrática 

 
Fonte:Elaboração do autor a partir dos questionários. 

 

As médias obtidas expostas no Gráfico 16 mostram que: 

- O maior êxito se refere à realização de um processo eleitoral democrático. Este 

resultado indica certa consolidação deste mecanismo, que está previsto na RME-

Goiânia desde meados da década de 1980. Contudo, para que se garanta uma gestão 

democrático-participativa a eleição direta de diretores precisa estar associada a outros 

canais de participação social; 

- A segunda maior média é quanto ao incentivo do diretor à democratização da 

gestão. Talvez este esforço por parte do diretor o tenha colocado como referência no 

processo de gestão na RME-Goiânia.  

- A terceira maior diz respeito ao grau de êxito na transparência e estímulo a 

participação na aplicação dos recursos. O destaque a estas questões pode ser resultado 

de uma nova cultura de fiscalização e controle sobre os gastos do setor público, o que 

instaura uma responsabilização dos dirigentes que se veem convencidos ou conscientes 

a assumir condutas mais transparentes. 

- O êxito apontado para a autonomia pedagógica, financeira e administrativa para 

tomar decisões, pode indicar que nestes aspectos se tem caminhado em direção a uma 

gestão democrática. 
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- A antepenúltima média em ordem decrescente é para o êxito na construção 

coletiva do PPP. Praticamente todos os professores do estudo, 74 dos 81, afirmaram ter 

participado da elaboração do PPP da escola, sendo que apenas 4 responderam que não 

participaram. Contudo, segundo os dados apresentados no Gráfico 02, a participação é 

desigual entre os segmentos e consideravelmente inferior em relação aos pais e alunos. 

- As médias obtidas a partir das notas para o êxito da participação da comunidade 

e para possuir um CE forte revelam que estes são os maiores desafios para que se 

consiga atingir uma gestão democrática participativa na escola na visão dos 

participantes do estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Vivemos um período de grande instabilidade econômica proporcionada por uma 

crise no sistema capitalista que tem em sua essência sobreviver por meio da exploração 

da força de trabalho e dos recursos naturais. Foi no meio dessa crise e de uma luta 

política para garantir os direitos dos trabalhadores da Educação no Município de 

Goiânia, que esta pesquisa foi realizada. 

A educação do país vive em um ambiente de permanente de discussão, pois ela 

tanto serve para formação de mão-obra barata e qualificada para o capital, quanto para a 

formação de sujeitos capazes de participar ativamente da construção de um novo 

modelo de sociedade, mais igualitária e onde todos possam viver de forma mais digna.  

O paradoxo em que se inserem as mudanças nesse processo de discussão é que o 

sistema capitalista necessita de pessoas que sejam formadas com competências técnicas 

altas e baixa capacidade crítica de sua condição de explorado. Entretanto, os 

governantes eleitos deveriam trabalhar no sentido de melhorar a vida do povo e tornar 

as diferenças sociais menos gritantes. 

Nesse movimento dialético, os trabalhadores da educação do município de 

Goiânia imbuídos de consciência política suficiente para promover transformações e 

propor novos rumos para a gestão municipal da Educação iniciaram um processo de luta 

e conscientização da comunidade escolar sobre os problemas enfrentados no âmbito 

educacional. Neste contexto, percebemos entraves que dificultam os avanços na luta, 

muitos deles relacionados à forma de gestão das instituições educativas. Essa pesquisa 

nasceu da necessidade de entender essas contradições. 

Com o fim de viabilizar a pesquisa e pudesse encontrar um parâmetro de 

investigação que apontasse algumas causas e vislumbrasse alguns novos caminhos de 

atuação, decidiu-se por investigar os desafios e possibilidades da gestão democrática nas 

escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Goiânia a partir da visão dos 

professores membros do Conselho Escolar (CE).  

Iniciar um trabalho teórico com uma proposta tão arraigada na prática foi 

desafiador. O caminho percorrido visa colaborar para uma visão ampla do processo de 

conscientização e de participação popular no período de transição de um modelo de 

governo ditatorial para um modelo que se pretende democrático.  
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O presente estudo apresenta como a crise do capital e sua tentativa de 

reestruturação a partir dos anos de 1970 influenciaram na formação da democracia no 

Brasil. Os ideais liberais sempre primaram pelo pensamento individualista e de busca 

por satisfazer seus desejos de consumo. O Estado, nesta perspectiva existe apenas para 

manter a ordem e garantir que as leis sejam cumpridas. Porém o clamor social, por 

maior participação e a organização da sociedade civil, sempre foi um entrave para os 

ideais liberais, de promover o crescimento econômico e diminuir a responsabilidade o 

Estado em relação aos programas sociais.   

O controle social exercido pelas elites por meio da detenção dos meios de 

produção, de comunicação e articulação política e, portanto, detendo o controle 

econômico, sendo este realizado por meio da coação e da produção de uma hegemonia 

que garanta a reprodução da sua condição dominante e da sua soberania no controle do 

poder de Estado, talvez seja o principal entrave para a construção de um modelo social 

realmente democrático.Dito isso, se poderia estabelecer projeções pessimistas em 

relação à atuação do Estado brasileiro para criar condições sociais para a 

democratização da sociedade, mas o fortalecimento de movimentos sociais da sociedade 

civil, principalmente a partir da década de 1980, propiciou uma correlação de forças 

mais favorável para a produção de uma contra hegemonia que procure a consolidação, 

de fato, de uma democracia na sociedade brasileira. 

No início dos anos de 1980 vivenciamos uma grande organização e participação 

popular promovendo uma reformulação da função do Estado, por meio da luta contra o 

regime militar e a construção de uma Constituição que estabelecesse direitos sociais dos 

cidadãos oferecendo aos brasileiros uma vida digna, com acesso à justiça, proteção à 

infância, à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à 

previdência social. As contradições entre os ideais liberais e a busca por um Estado 

democrático de direito ficaram bem evidentes nesse período. A Constituição Federal de 

1988 não se tornou o modelo que os movimentos de luta esperavam, onde o Estado 

deveria ser o responsável pelo bem estar de seu povo, mas também os liberais não 

conseguiram minimizar a responsabilidade do Estado na garantia desses direitos.  

Destaca-se, nesse contexto, a importância do papel da sociedade civil para 

promover as transformações necessárias para que a sociedade torne-se cada vez mais 

democrática.  
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Compreendendo a dialética social, sabemos que a construção de uma 

Constituição progressista por si só, não define totalmente o rumo da sociedade.  Logo 

após a promulgação da CF/88, os liberais chegam ao governo e com eles deu-se a 

reforma gerencial. A gestão gerencialista instaura um conjunto de valores que se 

sustenta na racionalidade, eficiência, desempenho e competitividade. O objetivo é 

superar crises fiscais a partir de mudanças institucionais, culturais e de gestão. O poder 

da ideologia gerencialista reside na capacidade de sedução dos sujeitos à ideologia do 

capital, o que garante adesão aos princípios gerenciais. Contudo, este modelo submete o 

homem à lógica do mercado e a sociedade é posta a serviço da economia, o que dificulta 

a construção de relações sociais democráticas, pois favorece àqueles que detém o 

controle do capital. Parte da sociedade civil parece estar convencida da inevitabilidade 

da adequação social às forças econômicas, mas setores organizados, movimentos 

associativos e sociais permanecem em luta contra a sobreposição das relações 

econômicas às sociais, que tem como uma de suas consequências a “coisificação” dos 

sujeitos.  

O diálogo conflituoso entre as diversas ideologias presentes no seio do Estado 

atinge necessariamente o âmbito educacional; afinal, o trabalho escolar é 

redimensionado de acordo com a correlação de forças estabelecida nas relações de 

poder, pois está diretamente ligado às concepções de sociedade tanto dos seus gestores 

quanto dos que trabalham para construir os seus caminhos. Contudo, a escola não deve 

apenas refletir as condições sociais externas e reproduz as forças em pugna na 

sociedade, mas é capaz, por meio de uma práxis comprometida com a realidade e a 

transformação da mesma, transgredir uma lógica conservadora e autoritária de homem e 

sociedade e propor um caminho democrático. Sendo que esta não é uma aspiração 

modesta, são necessárias mudanças profundas nas relações de poder existentes tanto no 

interior quanto no exterior do contexto escolar.  

Nessa premissa, colocam-se em evidência as formas de administração das 

instituições escolares. A CF/1988 legisla pela implantação da gestão democrática do 

ensino público, o que abre possibilidades e desafios para relações e práticas 

horizontalizadas de gestão escolar, como se pode evidenciar nos debates que envolvem 

a criação, aprovação e efetivação da LDB/1996 e dos planos nacionais de educação de 

2001 e 2014. 
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Uma gestão que se pretende democrática deve estabelecer uma socialização 

desde a tomada de decisão, construindo um plano de ação coletivo e participativo para a 

resolução dos problemas ou para a criação de novos caminhos. Enfim, todo o processo 

decisórioé realizado de tal forma que garanta a participação de toda a comunidade 

escolar. Imbuída dessa visão a gestão pode estabelecer relações mais horizontais, 

cooperativas, democráticas e humanas, em busca de uma democracia social real que seja 

refletida no contexto da sociedade como um todo.  

Considerando que a construção da sociedade se deu sob um modelo conservador 

e autoritário, sustentado por uma visão economicista do homem, a sua alteração é uma 

empreitada ousada, mas necessária e urgente; portanto, devemos aproveitar todas as 

oportunidades existentes para promover os avanços necessários. Os estudos dos CE 

veem ao encontro deste anseio, sendo que ele foi realizado a partir da realidade de luta 

do pesquisador, portanto na RME-Goiânia. 

O histórico de constituição da RME-Goiânia reflete todas as contradições, 

avanços e retrocessos da sociedade, apresentando desafios, mas também possibilidades 

para caminhar em direção a uma participação popular nas decisões políticas e sociais.  

Analisando o contexto histórico da RME depara-se, inicialmente, com 

momentos discrepantes de total falta de autonomia da secretaria para gerir tanto os 

recursos como os aspectos pedagógicos, de estrutura e material, devido às relações 

clientelistas no período em que a administração era refém de governos autoritários e 

coronelistas, perpassado pela falta de política que oferecesse recursos suficientes para a 

pasta. Além disso, a estrutura de poder estava centralizada na figura do secretário, que 

era apenas mais uma peça do tabuleiro das conturbadas relações dentro da estrutura do 

governo municipal. 

A partir da década de 1980, com o advento da maior organização e participação 

popular na política, as maiores dificuldades se relacionam as mudanças de governo e 

pensamento em relação à forma de administração das políticas públicas, sendo estas 

constantemente alternadas entre administrações com concepções mais democráticas, 

que almejavam uma participação popular nos processos decisórios, e outras sustentadas 

em uma lógica centralizadora e autoritária que previa uma participação somente na 

execução de decisões tomadas por organismos externos, exercendo total controle sobre 

o trabalho.  
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No processo de transição para uma gestão democrático-popular, em 2001, 

percebeu-se a implantação de práticas mais participativas em uma perspectiva de 

construção coletiva dos rumos a serem tomados pela gestão educacional, o que revelou 

possibilidades reais de efetivação de princípios mais igualitários na maneira de gerir 

a RME-Goiânia. No entanto, as relações humanas, que permeiam todo esse processo, 

apresentam desafios a serem vencidos.  

Este estudo visou investigar os desafios e possibilidades da gestão democrática 

nas escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Goiânia a partir da visão dos 

professores membros do Conselho Escolar, em 2015. Com o intuito, ainda, de contribuir 

para a ampliação da consciência da importância do professor nesse processo para que os 

CE cumpram com o papel que lhes cabe, optou-se por afunilar o campo da pesquisa e 

estudar a visão dos professores em relação ao tema proposto. 

Para tanto, a escolha dos conselhos escolares como objeto da pesquisa se 

justificou. Os Conselhos são órgãos colegiados que atuam como ponte entre sociedade 

civil e política, o que o insere como mecanismo fundamental para a participação no 

processo de tomada de decisão. 

Os CEs reúnem pais, alunos, professores, funcionários da escola e grupo gestor 

nas discussões e decisões referentes ao trabalho escolar e, por isso, este estudo 

conseguiu revelar a partir de sua dinâmica de funcionamento desafios e possibilidades 

da gestão democrática na RME-Goiânia.  

Realizando a análise da coleta dos dados, percebe-se a relação paradoxal entre os 

desafios e as possibilidades de implantação de uma gestão democrática, visto que ao 

mesmo tempo em que os CEs apresentam-se como um espaço real de transformação na 

forma de participação da comunidade nas decisões, tornando a gestão democrática não 

só na teoria, mas na prática, que é o que realmente interessa. Entretanto, os CEs podem 

tornar-se, também, apenas um componente escolar burocrático e engessado, como meio 

de garantir as verbas públicas e manter o controle institucional.  

A partir investigação acerca da gestão democrática nas escolas que oferecem 

todos os anos do ensino fundamental da RME-Goiânia na visão dos professores 

membros do CE este estudo revelou desafios e possibilidades para as práticas de uma 

gestão participativa.É importante ressaltar que os dados obtidos a partir do universo 

escolhido podem dizer algo sobre as outras escolas da Rede, pois elas são consequência 
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de uma mesma dialética sócio-histórica e previstas pelos mesmos mecanismos 

regulatórios, o que pode atingir certo grau de homogeneidade em relação à prática.  

O fato de a gestão democrática ser o norte para os processos de tomada de 

decisão nas escolas da RME-Goiânia é considerado um avanço na oportunidade de 

participação na escola. Contudo, a participação de pais e alunos tanto na elaboração do 

PPP, quanto no conselho escolar ainda é um grande desafio para que se estabeleça uma 

gestão participativa na escola. Além disso, a centralização na figura do diretor e as 

dificuldades materiais enfrentadas por profissionais da educação e dos pais obstaculiza a 

participação. Mesmo assim, percebem-se avanços em relação ao envolvimento dos 

profissionais da educação da rede no PPP e no Conselho Escolar, mesmo que os dados 

apontem algumas limitações em relação a capacidade de atingir os objetivos 

participativos de ambos, principalmente em relação a participação de pais e alunos.  

O Conselho Escolar, mesmo tendo sido instituído na Rede em 1992, não goza de 

destaque por parte da atual gestão daSME, o que se evidencia na realização insuficiente 

de cursos de formação para os conselheiros. Além disso, não tem atingido o êxito que se 

espera dele em relação a participação nas decisões escolares. O mesmo se segue em 

relação ao Conselho de Classe/Ciclo, que não tem conseguido atingir seu objetivo de 

avaliar coletivamente as atividades escolares com objetivo de (re) definir os rumos da 

escola, pois não consegue mobilizar pela participação de pais e alunos. Soma-se a 

atuação limitada desses conselhos a inexistência de grêmios estudantis nas escolas 

pesquisadas. 

Um aspecto fundamental na gestão democrática tem sido ampliado na RME-

Goiânia, a autonomia. A criação de programas como o PAFIE e o PDE/PDDE tem 

contribuído para a autonomia financeira, apesar da quantidade de recursos para atender 

as necessidades da escola ainda serem escassos. Quanto a autonomia pedagógica os 

profissionais têm lutado e conseguido êxito para ter liberdade em escolher os conteúdos, 

avaliar, desenvolver e executar projetos, contudo, ainda enfrentam limitações para 

realizar alterações no calendário escolar e estabelecer o diálogo com a Secretaria de 

educação em relação a construção de diretrizes e políticas públicas em educação. 

 As condições materiais são os maiores desafios à participação na gestão da 

escola, deste modo, é preciso melhorar as condições de trabalho na escola e de vida na 

sociedade que se avance em relação a participação na gestão. Assim, a superação da 

imagem do homem e da sociedade a serviço da economia, do Estado e da empresa, 
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contribui para ampliar a participação e garanta uma socialização do poder que 

proporciona a democratização da gestão escolar. Neste sentido, espera-se que as 

análises expostas possam contribuir para que os professores da RME-Goiânia se 

conscientizem, organizem e lutem para enfrentar os desafios de consolidação de uma 

gestão democrática participativa, assim, se amplie as possibilidades de democratização 

nas relações sociais e políticas em direção a sociedade mais justa, igualitária e solidária.  
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ANEXOS 
 

A: Modelo de estatuto do Conselho Escolar da SME para as escolas da RME-

Goiânia de 2014 
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ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art.1 º- O presente Estatuto Dispõe sobre a estrutura e funcionamento do Conselho 

Escolar. 

Art. 2 º- O Conselho Escolar, com personalidade jurídica, é um órgão de deliberação 

coletiva, sem fins lucrativos e de duração indeterminada. 

Art. 3º - O Conselho Escolar visa ao desenvolvimento das atividades educacionais, 

democraticamente assegurando a participação da Comunidade Escolar na discussão e 

execução das questões pedagógico-administrativo-financeiras e disciplinares da 

Instituição Educacional. 

 

CAPÍTULO II 

Constituição, Denominação e Sede 

 

Art. 4º - O Conselho Escolar será constituído em Assembleia Geral participando da 

mesma toda a Comunidade Educacional; 

Parágrafo Único – Considera-se Comunidade Educacional o conjunto formado por 

alunos, servidores das áreas pedagógicas e administrativas, pais, mães ou responsáveis 

legais pelos alunos matriculados e frequentes. 

Art. 5º - O Conselho Escolar ________________________________, com foro 

jurídico no Município de Goiânia, Estado de Goiás, sediado na Escola Municipal 

_______________________, localizada à ___________N° ______, Qd. ______, Lt. 

_______, Setor ouBairro ou Vila ouResidencial, ou Conjunto ou Parque ou Jardim etc, 

Goiânia – GO, CEP: 74.__________,reger-se-á por este ESTATUTO. 

 

CAPITULO III 

Dos Fins Do Conselho Escolar 

 

Art. 6º - O Conselho Escolar é um órgão representativo de toda a Comunidade 

Educacional, tendo por objetivos:  

I - garantir a participação da Comunidade no processo de decisões sobre as ações 

desenvolvidas na Instituição; 

II - participar da elaboração, do acompanhamento e da análise do Projeto Político-

Pedagógico da Instituição, a fim de garantir o atendimento dos anseios da comunidade, 

preservando sua identidade-cultural; 

III – dialogar com a Secretaria Municipal de Educação e com a comunidade, buscando 

apoio para o bom andamento das atividades educacionais; 

IV - acompanhar e zelar pelo funcionamento da Instituição, quanto ao cumprimento de 

seus deveres para com a educação; 

V – incentivar e participar das comemorações e demais acontecimentos cívicos e 

culturais; 

VI – conhecer, observar, divulgar e discutir as normas do Regimento Escolar, e quando 

for o caso, propor alterações e encaminhá-las à respectiva Unidade Regional de 

Educação, e ao Departamento de Administração Educacional; para análise e 

providências. 
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VII – receber e administrar os recursos repassados pelo Governo Federal e Municipal, 

para a manutenção e desenvolvimento da Instituição. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Representação 

 

Art. 7º - Todos os segmentos da Comunidade Educacional terão representatividade, 

através de eleição secreta ou por aclamação. 

Art. 8º - A representação, por ser paritária, terá 50% (cinquenta por cento) de 

funcionários da escola e 50% (cinquenta por cento) de pais e alunos. 

Art. 9º - O Conselho Escolaré formado por_____membros sendo: 

I – Diretor – membro nato; 

II - 04 membros da Diretoria, ____ suplentes; 

III - 03 membros do Conselho Fiscal e 03 suplentes. 

Art. 10 - O (A) Diretor (a) da Escola, membro nato do Conselho Escolar, não fará parte 

da Diretoria, assim como, em hipótese alguma, poderá fazer parte do Conselho Fiscal. 

Art. 11- O aluno, a partir de 12 anos de idade poderá votar em Assembleia Geral. 

 

CAPÍTULO V 

Da Composição 

 

Art. 12 - Para a composição do Conselho Escolaro Diretorconvocará a Assembleia 

Geral, que se refere o Art. 4º, com a finalidade de eleger os membros participantes da 

Diretoria, do Conselho Fiscal, bem como os suplentes. 

Art. 13 - O Conselho será composto por: 

I - Assembleia Geral – órgão máximo de deliberação coletiva da Comunidade 

Educacional, constituída por todos os membros da Comunidade Educacional, nos 

termos do Art. 4°, Parágrafo Único. 

II - Diretoria - órgão executivo e coordenador do Conselho Escolar, e será constituída 

pelo: 

a) Presidente; 

b) Vice-presidente; 

c) Secretário; 

d) Tesoureiro; 

e) Suplentes, conforme art. 9º deste Estatuto. 

III - Conselho Fiscal – órgão de acompanhamento, fiscalização e controle das ações 

praticadas pelo Conselho Escolar, sendo composto por03 (três) membros titulares e 03 

(três) suplentes, eleitos em Assembleia Geral. 

 

Parágrafo Único – A escolha dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal do Conselho 

Escolar deverá recair sobre os membros eleitos em Assembleia Geral, excetuando a 

pessoa do Diretor da Instituição e do aluno menor de 18 (dezoito) anos. 

 

CAPÍTULO VI 

Dos Direitos e Deveres 

 

Art. 14 - Constituem direitos dos participantes do Conselho Escolar: 

I – apresentar sugestões e oferecer colaboração a Diretoria do Conselho Escolar; 



124 
 
 

II – participar das atividades associativas, das reuniões e Assembleias Gerais ordinárias 

e extraordinárias; 

III – votar e ser votado; 

IV – solicitar em Assembleia Geral esclarecimentos a respeito da utilização dos 

recursos financeiros do Conselho Escolar e dos atos da Diretoria e do Conselho Fiscal; 

V – propor à Diretoria, através de 1/5 dos participantes, a convocação da 

AssembleiaGeral para tratar de assuntos do interesse da Comunidade escolar. 

Art. 15 - Constituem deveres dos participantes do Conselho Escolar: 

I – Conhecer o Estatuto do Conselho Escolar; 

II – Participar das reuniões e assembleias para as quais forem convocados; 

III – Colaborar na realização das atividades do Conselho Escolar. 

 

CAPÍTULO VII 

Das Competências 

 

Art. 16 - O Conselho Escolar, firmado nos princípios da gestão democrática, estabelece 

as competências da Assembleia Geral, da Diretoria e do Conselho Fiscal. 

 

SEÇÃO I 

Do Conselho Escolar 

 

Art. 17 - Compete ao Conselho Escolar: 

I – elaborar, analisar, alterar e divulgar seu plano de trabalho; 

II – organizar e realizar, na primeira reunião do mandato, a eleição interna para a 

composição da Diretoria, do Conselho Fiscal e Suplentes do Conselho Escolar; 

III – dar posse aos eleitos e divulgar, junto à comunidade, a composição da Diretoria e 

do Conselho e do Conselho Fiscal 

IV – reunir-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando se fizer 

necessário; 

V – participar do processo de elaboração da Proposta Político-Pedagógico da Escola; 

VI - promover a integração entre a Instituição Educacional e a comunidade;  

VII – constituir comissões especiais para realizar estudos e formular propostas nas 

diferentes áreas educacionais,  

VIII – promover Assembleias Gerais e reuniões extraordinárias; 

IX – cumprir e fazer cumprir as disposições contidas no presente Estatuto; 

X  - zelar pela qualidade dos produtos adquiridos e serviços contratados em todos os 

níveis, desde a aquisição, distribuição e utilização, observando sempre a legislação 

pertinente; 

XI – remeter ao Conselho Fiscal, para apreciação, as prestações de contas dos recursos 

oriundos dos repasses de verbas através de órgãos públicos responsáveis pela 

manutenção e desenvolvimento do ensino, ou aqueles obtidos através de ações do 

próprio Conselho Escolar destinados à Instituição; 

XII – remeter as prestações de contas, após apreciação do Conselho Fiscal, à Secretaria 

Municipal de Educação/Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

e ao órgão de controle interno do município – Auditoria Geral do Município; 

XIII – administrar o caixa escolar da Instituição. 

 

SEÇÃO II 

Da Assembleia Geral 
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Art. 18 - Compete à Assembleia Geral: 

I – eleger os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal, bem como os Suplentes do 

Conselho Escolar e referendar os eleitos pelos segmentos que integrarão o Conselho; 

II - elaborar, analisar e alterar o Estatuto do Conselho Escolar; 

III – apreciar, avaliar ou referendar as ações e projetos apresentados pela Diretoria do 

Conselho; 

IV– propor ações, ideias e projetos à Diretoria do Conselho; 

V– aprovar o cronograma semestral de trabalho da Diretoria; 

VI– conhecer, apreciar e avaliar o relatório das atividades da Diretoria, ao final de cada 

semestre; 

VII– apreciar periodicamente a prestação de contas já avaliada pelo Conselho Fiscal; 

VIII - eleger o substituto em caso de vacância, de qualquer cargo da Diretoria, do 

Conselho Fiscal e Suplentes do Conselho Escolar; 

IX – destituir a Diretoria e o Conselho Fiscal, no todo ou em parte, quando constatado o 

não cumprimento de suas funções, através de deliberação de 1/5 (um quinto) dos 

membros da Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim 

 

SEÇÃO III 

Da Diretoria do Conselho Escolar 

 

Art. 19 - Compete àDiretoria do Conselho: 

I – convocar os Membros do Conselho Escolar para as reuniões, com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas; 

II – observar a legitimidade do quórum, quando da realização das reuniões; 

III – convocar os membros do Conselho e a Comunidade Educacional para as 

Assembleias Gerais; 

IV – elaborar a pauta de cada reunião, zelando par que a mesma seja coerente com as 

proposições do plano de trabalho. 

 

SEÇÃO IV 

Do Conselho Fiscal 

 

Art. 20 - Compete ao Conselho Fiscal: 

I -participar do planejamento e elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos 

Financeiros repassados ao Conselho Escolar; 

II -examinar e fiscalizar, em qualquer tempo, os livros e documentos referentes à 

situação financeira do Conselho Escolar e da Instituição Educacional, lavrando em livro 

próprio, o resultado da verificação quando realizada; 

III - apresentar, semestralmente, à Assembleia Geral, relatórios sobre as atividades 

financeiras realizadas pelo Conselho Escolar, tomando por base o inventário, balanço e 

as contas bancárias;  

IV - comunicar à Diretoria irregularidades e problemas que impedem o bom 

funcionamento da instituição, sugerindo medidas para saná-los; 

V - solicitar à Diretoria a convocação extraordinariamente da Assembleia Geral sempre 

que os assuntos graves, levados ao seu conhecimento, não tenham sido solucionados 

pelo Conselho Fiscal; 

VI - fiscalizar as ações e a movimentação financeira, entradas, saídas e aplicações de 

recursos, emitindo pareceres para posterior apreciação dos órgãos competentes; 
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VII - examinar, aprovar (ou não) a programação financeira anual, o relatório e a 

prestação de contas; 

VIII - solicitar à Diretoria do Conselho Escolar, sempre que necessário 

esclarecimentose documentos comprobatórios de receita e despesas. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das Atribuições 

 

SEÇÃO I 

Do Presidente 

 

Art. 21 - Compete ao Presidente: 

I -presidir as reuniões da Diretoria e das Assembleias Gerais ordinárias e 

extraordinárias; 

II - representar o Conselho Escolar, ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente 

ou designar outro membro da Diretora para substituí-lo, quando necessário; 

III - coordenar, juntamente com o (a) Diretor (a) da Instituição Educacional, a 

elaboração, execução e avaliaçãodo Plano de Aplicaçãodos Recursos Financeiros do 

Conselho Escolar; 

IV - convocar os Membros do Conselho Escolare Comunidade Educacional para 

reuniões eAssembleias Gerais ordinárias e extraordinárias; 

V - dar publicidade as decisões do Conselho Escolar e da Assembleia Geral: 

VI - assinar as correspondências do Conselho Escolar, juntamente com o Secretário; 

VII - prestar qualquer esclarecimento sobre o Conselho Escolar quando solicitado; 

VIII - determinar a lavratura de atas para todos os eventos e solenidades de significação 

educacional; 

IX - levar, para as reuniões, inovações, temas, informações, discussões significativas 

que contribuam para o crescimento de uma visão crítica do homem e da sociedade; 

X - criar condições para que as discussões, durante as reuniões, se realizem dentro de 

princípios éticos; 

XI - abrir, em nome do Conselho Escolar, conta bancária conjunta com o Tesoureiro, 

bem como movimentá-la; 

XII - Assinar os balanços e as prestações de contas. 

XIII – zelar e responsabilizar-se por toda documentação, prestações de contas e talões 

de cheques do Conselho Escolar. 

 

SEÇÃO II 

Do Vice – presidente 

 

Art. 22 - Compete ao Vice- Presidente; 

I - auxiliar o Presidente do Conselho Escolar; 

II - substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos; 

III - exercer as demais atribuições atinentes aos Membros do Conselho Escolar;  

IV - assumir as funções do Presidente do Conselho Escolar quando este deixar o cargo, 

antes da conclusão do mandato. 

 

SEÇAO III 

Do Secretário 
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Art. 23 - Compete ao Secretário: 

I - lavrar as atas das reuniões da Diretoria, das Assembleias Gerais e dos demais eventos 

determinados pelo Presidente do Conselho Escolar ; 

II - preservar e manter atualizadoso arquivo e as correspondências do Conselho; 

III - assinar, junto com o Presidente do Conselho Escolar, todas as correspondências a 

serem expedidas pela Diretoria do Conselho; 

IV - zelar pela precisão do controle, do recebimento e da expedição de 

correspondências; 

V - exercer as demais atribuições atinentes aos Membros do Conselho Escolar. 

 

SEÇÃO IV 

Do Tesoureiro 

 

Art. 24 - Compete ao Tesoureiro: 

I - Abrir, em nome do Conselho Escolar, conta bancaria conjunta com o Presidente do 

Conselho Escolar, bem como movimentá-la; 

II - organizar a escrituração da Tesouraria, fazer o balancete semestral, e efetuar as 

prestações de contas; 

III - efetuar os pagamentos autorizados; 

IV - exercer as demais atribuições atinentes aos Membros do Conselho Escolar. 

 

SEÇÃO V 

DosSuplentes 

 

Art. 25 – Compete aos Suplentes: 

I - posicionar-se sobre matérias colocadas em Plenária; 

II - levar propostas e sugestões para novas conquistas nas áreas sócio-politico-culturais 

e educacionais; 

III - conhecer, discutir e envolver-se com os objetivos a que se propõe Conselho 

Escolar; 

IV- substituir membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, de acordo com a vacância 

dos cargos conforme a legislação pertinente e indicação pelos demais membros do 

Conselho Escolar. 

 

Parágrafo Único- O (A) Diretor (a) da Instituição Educacional, como membro nato, 

poderá fazer a convocação para reuniões ordinárias,extraordinárias e Assembleias 

Gerais ordinárias,extraordinárias, bem como presidir as reuniões 

ordinárias,extraordinárias e Assembleias Gerais, quando necessário. 

CAPÍTULO IX 

Do Funcionamento do Conselho Escolar 

 

Art. 26 - O Conselho Escolar terá seu funcionamento firmado nas deliberações coletiva 

se buscará a suaefetivação através dos seguintes requisitos: 

I - Serão admitidos como participantes do Conselho Escolar, alunos maiores de 18 anos, 

os pais e/ou responsáveis legais dos aluno, o diretor, os professores e demais servidores 

efetivos. 

II – Observar-se-á para o mandato: 

a- a duração do mandato de sua Diretoria e do Conselho Fiscal, será de 03(três) anos 

interruptos; 
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b -as vagas que se verificarem no Conselho Escolar serão preenchidas pela indicação 

consensual de seus pares; 

c - as vagas que se verificarem na Diretoria do Conselho serão ocupadas pelos 

substitutos legais e, persistindo vagas, deverá ser realizada nova eleição para seu 

preenchimento; 

d- o pai, a mãe ou responsável legal só terá direito a permanência ou recondução ao 

mandato, se o filho estiver matriculado e frequente na Instituição. 

 

III - Será destituído o Membro do Conselho Escolar: 

 

a) integrante da Diretoria ou não, que deixar de comparecer a 03 (três) reuniões 

ordinárias consecutivas ou 06 (seis) intercaladas, no mesmo ano letivo, sem a devida 

justificativa; 

b) que justificar a impossibilidade de exerceras tarefas que lhe forem confiadas; 

c) que se valer da função para obter benefícios pessoais; 

 

IV - será destituído o representante de qualquer segmento da Comunidade Educacional, 

que se desligar da Instituição; 

 

V - as reuniões da Diretoria e do Conselho Fiscal observar-se-ão: 

a) sejam elas ordinárias ou extraordinárias, devem ser estabelecidas previamente e os 

Membros do Conselho Escolar convocados com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência; 

b) a Diretoria e o Conselho Fiscal reunir-se-ão, ordinariamente, uma vez por mês, desde 

que estejam presentes, no mínimo, metade mais um de seus membros; 

c) as reuniões extraordinárias acontecerão em qualquer época, desde que se fizerem 

necessárias; 

d) são competentes para convocar reuniões extraordinárias da Diretoria àmetade de seus 

membros e o Diretor da Instituição Educacional; 

e) são competentes para convocar reuniões extraordinárias do Conselho Fiscal, o 

Presidente do Conselho Escolar e o Diretor da Instituição Educacional; 

f) os Suplentes do Conselho Fiscal, desde que por expressa maioria absoluta de seus 

membros,manifestada em abaixo-assinado poderão convocar reuniões extraordinárias 

do Conselho Fiscal; 

g) o tempo de duração das reuniões será o necessário para o cumprimento da pauta. 

 

VI – As reuniões da Assembleia Geral observar-se-ão: 

 

a) as Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias serão convocadas através de edital 

simples afixado na sede e de mensagem escrita, que chegará aos pais, por intermédio 

dos alunos, retornando com o ciente, com antecedência de 03 (três) dias da data 

estabelecida para sua realização; 

b) Assembleia Geral deverá reunir-se, ordinariamente, 02(duas) vezes por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocada por metade dos membros da Diretoria, ou 

ainda, por 1/5 (um quinto) dos membros da Comunidade Educacional; 

c) o quórum legítimo para as deliberações coletivas é o da maioria dos presentes: sendo 

metade mais um do número dos votantes; 

d) para a realização da Assembleia Geral far-se-á a primeira chamada cujo quórum 

mínimo para sua realização será de maioria absoluta dos membros da Comunidade 
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Educacional e havendo a falta de quórum, será feita uma segunda chamada 30 (trinta) 

minutos após a realização da primeira e, logo em seguida, realizar-se-á a Assembleia 

com o número de presentes, considerando legítimas as deliberações que obtiverem 50% 

(cinquenta por centos) mais um dos votos dos presente com direito a voto; 

 

VII – O funcionamento da Assembleia Geral observar-se-á: 

a) As Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias serão dirigidas pelo Presidente do 

Conselho Escolar, e na ausência deste, serão dirigidas pelo Diretor da Instituição 

Educacional.  

b) A Ata da Assembleia será redigida pelo secretário do Conselho, e na ausência 

deste,será designado um novo relator pelo Presidente da Assembleia. 

c) A palavra dos participantes da Assembleia será organizada peloPresidente da 

Assembleia, de forma que o tempo de fala será definido pela própria Assembleia. 

d) As matérias, objeto de votação, serão apresentadas pelo Presidente da Assembleia, 

sendo aprovada nos termos do Art. 26, inciso VI, alínea c e d. 

 

VIII - O Presidente do Conselho Escolar e o Tesoureiro do Conselho Escolar em 

hipótese nenhuma poderão impedir o funcionamento do Conselho Escolar no que se 

refere: à administração e uso das verbas destinadas ao Conselho, bem como a assinatura 

de cheques da conta do Conselho Escolar. 

 

CAPITULO X 

Do Procedimento de Apuração para Destituição deMembros do Conselho Escolar 

 

Art. 27- O procedimento de apuração para destituição de Membros do Conselho 

Escolar obedecerá ao princípio do contraditório asseguradaà ampla defesa, com a 

utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

Art. 28 – O Membros do Conselho Escolar que incorrer no estabelecido no Art. 26, 

incisos III e IV, será destituído por decisão da Assembleia Geral. 

Art. 29 – Caberá recurso da decisão que destituir o Membros do Conselho Escolar, 

prevista no Artigo anterior, a ser endereçada ao Presidente do Conselho Escolar no 

prazo de 10 (dez) dias. 

 

Parágrafo Único – O julgamento do referido recurso será realizado pelos membros 

remanescentes da Diretoria do Conselho Escolar no prazo de 15 (quinze) dias de seu 

recebimento.  

 

Art. 30 – Após realização do julgamento previsto no Parágrafo Único anterior, o 

Membros do Conselho Escolar a que se refere o presente procedimento, será 

cientificado da decisão, por ofício do Presidente do Conselho Escolar, no prazo de 05 

(cinco) dias.  

 

CAPITULO XI 

Das Reuniõesda Diretoria 

 

Art. 31- A Diretoria reunir-se-áobedecendo aos seguintes requisitos: 

 I – reunir-se ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando se fizer 

necessário; 
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II – o quórum legítimo para as reuniões da Diretoria será de metade mais um dos 

membros da mesma; 

III – para cada reunião serão aceitas, apenas, as deliberações que receberem a maioria 

absoluta dos votos. 

 

CAPITULO XII 

Das Eleições 

 

Art. 32 - O Conselho Escolar será constituído através de eleição, observadas as 

seguintes normas: 

I - a eleição dos membros para as funções da nova Diretoria, do Conselho Fiscal e 

Suplências, para início de novo triênio, dar-se-á em até 60 dias subsequentes ao início 

do ano letivo, em Assembleia Geral, por aclamação ou voto secreto; 

II - cada segmento da Comunidade Educacional realizará Assembleias próprias para 

eleição de seus representantes efetivos e suplentes junto ao Conselho Escolar; 

III - os eleitos de cada segmento terão o “referendum” da Assembleia Geral. 

Art. 33 - A posse dos membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e Suplentes do 

Conselho Escolar deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias após a respectiva eleição. 

 

Parágrafo Único - O Diretor da Instituição Educacional dará posse ao Presidente do 

Conselho Escolar e este aos demais membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e 

Suplentes do Conselho Escolar, devendo a posse ser lavrada em ATA, em livro próprio 

do respectivo Conselho. 

 

CAPÍTULO XIII 

Do Patrimônio 

 

Art. 34 - Cabe ao Presidente do Conselho Escolar, juntamente com a direção da 

Instituição Educacional, providenciar sede e o material necessário para o seu pleno 

funcionamento. 

Art. 35– AEscola Municipal ______________________________ sediará o seu 

Conselho Escolar. 

Art. 36 - Qualquer patrimônio adquirido pelo Conselho será patrimoniado em nome da 

Instituição Educacional e Prefeitura Municipal de Goiânia. 

 

CAPITÚLO XIV 

Dos Recursos e suas aplicações 

 

Art. 37 - Os recursos financeiros e/ou materiais obtidos sob qualquer forma pelo 

Conselho Escolar serão utilizados exclusivamente em atividades de manutenção e 

desenvolvimento da Instituição Educacional. 

Art. 38 - Constitui recursos financeiros do Conselho Escolar o repasse de verbas através 

de órgãos públicos responsáveis pela manutenção e desenvolvimento de ensino, ou 

aquele obtido através de ações do próprio Conselho. 

Art. 39 - Os recursos financeiros repassados ao Conselho Escolar serão depositados em 

banco oficial, a critério da Secretaria Municipal de Educação Fundo Municipal de 

Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, efetuando-se sua movimentação de acordo 

com a legislação pertinente, de forma conjunta pelo Presidente e Tesoureiro do 

Conselho Escolar. 
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§ 1º - Os recursos referidos no “caput” deste artigo serão mantidos em conta bancária 

específica e somente serão permitidos saques para as despesas previstas no Plano de 

Trabalho / Aplicação da Instituição Educacional. 

 

§2º - Será permitida a existência em caixa, de numerário em espécie, para atender às 

despesas do pronto pagamento, conforme parâmetros estabelecidos pela SME/FMMDE. 

 

Art. 40 - Poderá a Diretoria do Conselho, após a apreciação da Assembleia Geral, 

buscar recursos através de festas, bingos, campanhas ou outros eventos de natureza 

congênere, contudo esses recursos serão utilizados exclusivamente em atividades de 

manutenção e desenvolvimento da Instituição Educacional. 

Art. 41 - A prestação de contas do Conselho Escolar deverá ser submetida à apreciação 

do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral, bem como à SME/FMMDE e do órgão de 

controle interno do município – Auditoria Geral do município, conforme exigências 

contidas na legislação específica. 

Art. 42 - Pela aplicação indevida dos recursos, responderão os membros da diretoria 

que houverem autorizado à despesa ou efetivado o pagamento. 

 

CAPÍTULO XV 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 43 - As discussões da Instituição Educacional sobre as questões administrativo-

didático-pedagógicas e financeiras devem envolver obrigatoriamente o Conselho 

Escolar. 

Art. 44 - Em caso de intervenção ou destituição do (a) Diretor (a) da Instituição 

Educacional o (a) Diretor (a)pró-tempore, designado através de Decreto ou de Portaria 

da Secretaria Municipal de Educação,poderáconvocar e participar de reuniões 

ordinárias,extraordinárias e Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias, quando 

necessário. 

Art. 45 -Os membros do conselho Escolar não responderão nem mesmo 

subsidiariamente pelas obrigações sociais do mesmo. 

Art. 46 O Conselho Escolar não se responsabilizará por obrigações contraídas pela 

Instituição ou por grupos, sem prévia autorização da Diretoria. 

Parágrafo Único – Os membros da Comunidade Educacional não respondem nem 

mesmo subsidiariamente pelas obrigações sociais do Conselho Escolar. 

 Art. 47- Para a apreciação e/ou alteração do Estatuto do Conselho o Presidente do 

Conselho Escolar deverá viabilizar: 

I - a convocação da Assembleia Geral através do Edital com pauta específica; 

II- a análise e aprovação das alterações propostas; 

III -lavratura de Ata correspondente; 

IV -averbação da Ata no Cartório. 

Parágrafo Único – Será aprovada a alteração que receber aquiescência de pelo menos 

2/3 dos presentes na Assembleia Geral convocada para este fim. 

Art. 48 - Cabe à Diretoria do conselho distribuir a todos os membros da Comunidade 

Educacional a justificativa e os dispositivos da reformulação do Estatuto, quando 

necessário, com antecedência de 15 (quinze) dias da realização da Assembleia Geral. 

Art. 49 - O Conselho deixará de existir: 

I – pela sua dissolução, quando a lei determinar; 
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II – quando a Instituição Educacional encerrar suas atividades, em caso de extinção. 

Parágrafo Único – Em caso de dissolução do Conselho, o seu patrimônio, bens e 

recursos serão transferidos à Instituição Educacional ou à Secretaria Municipal de 

Educação/Fundo Municipal de manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 

Art. 50 - Os casos omissos serão resolvidos através da Unidade Regional à qual o 

Conselho e a Instituição Educacional estão jurisdicionados, com a devida orientação do 

Departamento de Administração Educacional e Assessoria Técnica e de Gestão do 

gabinete da Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 51 - Este Estatuto entra em vigor a partir de ___/___/20____. 

 

ESCOLA MUNICIPAL _______________________. 
 

Aos ______ dias do mês de ______ de dois mil e _____. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Presidente 
 

 

 

______________________________________________ 

Advogado (a) 
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B: Decreto nº 646, de 09 de junho de 1992 que institui o Conselho Escolar nas 

unidades de ensino da RME-Goiânia 
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135 
 
 

C: Portaria da SME n.323/2002 que dispõe sobre a Constituição do Conselho 

Escolar da RME-Goiânia 2002 
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D: Questionário aplicado a todos os professores membros do Conselho Escolar das 

escolas que oferecem todos os anos do ensino fundamental na RME-Goiânia 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (MESTRADO) 

 

 

1. Nome: _______________________ Sexo:(   ) Masculino(      ) Feminino 

2. Ano de nascimento: ________ Graduação: _________________________ 

3. Pós-graduação: ____________________________________________________ 

4. Há quanto tempo exerce o magistério? _______________ 

5. Há quanto tempo exerce o magistério na Rede Municipal de Educação de 

Goiânia? _____________________ 

6. Escola (s) em que trabalha atualmente: (Especifique em caso de escolas de 

outras redes ou dobra) 

________________________________________ Função: _______________________ 

________________________________________ Função: _______________________ 

________________________________________ Função: _______________________ 

7. Já passou por função de coordenador (a)?  (   ) Sim (   ) Não 

Onde? Durante quanto tempo?______________________________________________ 

8. Já passou pela função de diretor (a)?   (   ) Sim (   ) Não 

Onde? Durante quanto tempo?______________________________________________ 

9. Há quanto tempo faz parte do Conselho Escolar desta escola? ______________  

Quais funções você já desempenhou no conselho escolar e qual desempenha 

atualmente?_____________________________________________________________ 

10. Atualmente, trabalha em outros cargos ou atividades não educacionais?  

 (     ) Sim  (     ) Não 

Qual? ____________________________   Há quanto tempo?______________ 

11. Participa ou participou de sindicatos, associações, conselhos ou outras entidades 

e movimentos sociais ligados a educação?         (     ) Sim (     ) Não 

Qual? ____________________________  Há quanto tempo?______________ 

12. Como aconteceu a sua escolha como membro do Conselho Escolar em sua 
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escola?  

(     ) Assembleia geral e voto secreto. 

(     ) Assembleia geral e aclamação. 

(     ) Indicação de funcionários da escola e registro em Ata. 

(     ) Indicação do (a) diretor (a) da escola e registro em Ata. 

(     ) Não sei. 

Outro _________________________________________________________________ 

 

13. Com que frequência as reuniões específicas do Conselho Escolar acontecem em 

sua escola?  

(     ) O Conselho Escolar não conseguiu realizar nenhuma reunião específica. 

(     ) Semanalmente.  (     ) Mensalmente.   (     ) Bimestralmente.  

(     ) Trimestralmente. (     ) Semestralmente.   (     ) Anualmente. 

14. Você acredita ser possível ter um Conselho Escolar forte sem o incentivo do (a) 

diretor (a) da escola? 

(   ) Sim (   ) Não 

15. Quais critérios foram decisivos para que você fosse escolhido (a) como membro 

do Conselho Escolar? Assinale quantas alternativas desejar: 

(     ) Ninguém mais quis participar do Conselho Escolar. 

(     ) Sou identificado como liderança na escola. 

(     ) Possuo identificação com o trabalho do (a) diretor (a) da escola. 

(     ) Tenho pensamento que geralmente diverge das concepções e intenções do (a) 

diretor (a) da escola. 

(     ) Possuo bom entendimento de leis e regulamentos relacionados ao trabalho escolar. 

(     ) Tenho boa participação nas ações do cotidiano escolar. 

(     ) Trabalho há muitos anos na escola. 

(     ) Moro em local próximo a escola. 

(     ) Tenho proximidade e bom envolvimento com os pais de alunos. 

(     ) Tenho proximidade e bom envolvimento com os funcionários da escola. 

(     ) Possuo grande conhecimento pedagógico para atuar no Conselho Escolar. 

(     ) Possuo grande conhecimento administrativo para atuar no Conselho Escolar. 

(     ) Já fui diretor (a) de escola. 

(     ) Já fui coordenador (a) de escola. 
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(     ) Faço dobra na escola. 

Outros: Quais? __________________________________________________________ 

 

16. Com que frequência as assembleias gerais do Conselho Escolar acontecem em 

sua escola?  

(     ) O Conselho Escolar não conseguiu realizar nenhuma assembleia geral 

(     ) Somente para na eleição (     ) Mensalmente.  (     ) Bimestralmente.  

(     ) Trimestralmente.  (     ) Semestralmente.  (     ) Anualmente. 

 

17. Como geralmente são repassadas as decisões do Conselho Escolar de sua escola? 

(Pode ser marcada mais de uma opção para cada segmento do Conselho) 

Como são repassadas as 

discussões: 

Para os 

professores 

Para os servidores 

administrativos 

Para os pais e 

alunos 

Não são repassadas    

Planejamentos    

Bilhetes    

Individualmente    

Internet    

Pequenos grupos    

Murais e cartazes    

Reunião específica     

 

18. Como membro do Conselho Escolar, avalie de 1 a 5, sendo 1 para a menor 

nota e 5 para a maior nota, o grau de participação de cada um dos segmentos abaixo 

na elaboração do Projeto Político Pedagógico de sua escola 

(     ) Diretor (a) (     ) Coordenação pedagógica. (     ) Coordenação de turno. 

(     ) Secretário geral. (     ) Funcionários administrativos. (     ) Professores. 

(     ) Pais de alunos. (     ) Alunos.    (     ) Conselho escolar. 

 

19. O Projeto Político Pedagógico de sua escola foi discutido em reunião do 

Conselho Escolar? 

(     ) Sim. (     ) Não. 

20. Você participou da elaboração do Projeto Político Pedagógico de sua escola? 

(     ) Sim. (     ) Não. 
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21. Como membro do Conselho Escolar, avalie de 1 a 5 cada uma das alternativas 

abaixo, sendo 1 para a menor nota e 5 para a maior nota: 

(    ) Grau de Contribuição do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares para fortalecer o Conselho Escolar e ampliar a participação das comunidades 

escolar e local na gestão administrativa, financeira e pedagógica de sua escola. 

(    ) Grau de incentivo da atual gestão da Secretaria Municipal da Educação para o 

fortalecimento do Conselho Escolar de sua escola. 

(      ) Oportunidade dada pela Secretaria Municipal de Educação a participação dos 

trabalhadores das escolas na construção de diretrizes, políticas e projetos da Rede 

Municipal de Educação de Goiânia. 

 

22. Com que frequência a Secretaria Municipal de Educação realiza cursos ou 

outras atividades de formação específicas para os membros do Conselho Escolar com o 

objetivo de fortalecer o conselho?  

(     ) Uma vez durante todo o período de gestão do conselho. 

(     ) Nunca.    (     ) Mensalmente.  (     ) Bimestralmente.  

(     ) Trimestralmente.  (     ) Semestralmente.  (     ) Anualmente.  

 

23. Como membro do Conselho Escolar, avalie de 1 a 5, sendo 1 para a menor 

nota e 5 para a maior nota, o seu grau de conhecimento em relação a cada uma das 

alternativas abaixo: 

(     ) Conhecimento acerca do PAFIE (Programa de Autonomia Financeira da 

Instituição Educacional). 

(      ) Conhecimento acerca do PDE/PDDE (Programa de Desenvolvimento 

Educacional/Programa Dinheiro Direto na Escola) 

(     ) Conhecimento acerca do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares. 

(     ) Conhecimento acerca dos Planos Nacionais de Educação. 

(     ) Conhecimento acerca do Plano Municipal de Educação. 

(     ) Conhecimento acerca do Regimento das escolas da Rede Municipal de Educação 

de Goiânia. 

(     ) Conhecimento acerca do Estatuto do Conselho Escolar da Rede Municipal de 

Goiânia. 
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24. Avalie de 1 a 5, sendo 1 para a menor nota e 5 para a maior nota, o grau de 

êxito do Conselho Escolar de sua escola em relação a cada uma das alternativas 

abaixo:  

(     ) O Conselho Escolar consegue assessorar a escola nas suas decisões analisando as 

questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola e apresentando sugestões ou 

soluções, que poderão ou não ser acatadas pela direção da unidade escolar. 

(     ) O Conselho Escolar tem garantido a elaboração de normas internas e o 

cumprimento das normas dos sistemas de ensino e decidido sobre a organização e o 

funcionamento geral da escola, propondo à direção as ações a serem desenvolvidas. 

(     ) O Conselho Escolar elabora normas internas da escola sobre questões referentes ao 

seu funcionamento nos aspectos pedagógico, administrativo ou financeiro. 

(    ) O Conselho Escolar tem conseguido acompanhar a execução das ações 

pedagógicas, administrativas e financeiras, avaliando e garantindo o cumprimento das 

normas da escola e a qualidade social do cotidiano escolar. 

(     ) O Conselho Escolar tem conseguido acompanhar e avaliar a utilização dos 

recursos da escola, desde a aquisição de materiais à prestação de contas. 

(     ) O Conselho Escolar tem conseguido promover a participação, de forma integrada, 

dos segmentos representativos da escola e da comunidade local em diversas atividades, 

contribuindo assim para a efetivação da democracia participativa e para a melhoria da 

qualidade social da educação. 

(     ) O Conselho Escolar tem conseguido envolver e ter a participação dos professores 

nos processos de tomada de decisão da escola. 

(    ) O Conselho Escolar tem cumprido o que está previsto no estatuto do Conselho 

Escolar do Município. 

(     ) Participação do (a) diretor (a) no Conselho Escolar da escola. 

(     ) Participação dos professores no Conselho Escolar da escola. 

(     ) Participação dos trabalhadores administrativos no Conselho escolar da escola. 

(     ) Participação dos pais de alunos no Conselho Escolar da escola. 

(     ) Participação dos alunos no Conselho Escolar da escola. 

 

25. Como membro do Conselho Escolar, avalie de 1 a 5, sendo 1 para a menor 

nota e 5 para a maior nota, o grau de êxito de sua escola em cada uma das alternativas 

abaixo: 



142 
 
 

(     ) Tem autonomia pedagógica, financeira e administrativa para tomar as decisões. 

(     ) Garante a participação da comunidade escolar nos objetivos e finalidades e 

dinâmica escolar. 

(     ) Possui Conselho Escolar ou outros mecanismos de participação fortes. 

(     ) É transparente e estimula a participação na definição e aplicação dos recursos da 

escola. 

(     ) Constrói de maneira coletiva o Projeto Político Pedagógico da escola. 

(     ) Realiza um processo de eleição de diretores democrático. 

(     ) Possui um (a) diretor (a) que incentiva e dá importância a democratização das 

práticas de gestão escolar. 

 

26. O Conselho Escolar de sua escola estabelece ligações e troca experiências com 

outros Conselhos Escolares? 

(     ) Sim. (     ) Não. 

 

27. A sua escola realiza o conselho de classe/ciclo com que frequência? 

(     ) Mensalmente.  (     ) Bimestralmente.  (     ) Trimestralmente.  

(     ) Semestralmente.  (     ) Anualmente.  (     ) Não realiza. 

 

28. A sua escola realiza eleição para a escolha de aluno representante de classe para, 

entre outros, participar do conselho de classe/ciclo ou Conselho Escolar? 

(     ) Sim. (     ) Não. (    ) Ocorre em algumas turmas. 

 

29. Com que frequência há participação dos alunos no conselho de classe/ciclo de 

sua escola? 

(     ) Sempre. (     ) Frequentemente.(     ) Algumas vezes. (     ) Raramente.(     ) Nunca. 

 

30.  Com que frequência há a participação dos pais no conselho de classe/ciclo de 

sua escola? 

(     ) Sempre. (     ) Frequentemente.(     ) Algumas vezes. (     ) Raramente.(     ) Nunca. 
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31. Como membro do Conselho Escolar, avalie de 1 a 5 cada uma das alternativas 

abaixo, sendo 1 para a menor nota e 5 para a maior nota: 

(     ) Grau de liberdade que os trabalhadores em educação da escola possuem para 

escolher, criar e executar projetos. 

(     ) Grau de liberdade que os professores da escola possuem para escolher os 

conteúdos a serem ministrados em aula. 

(     ) Grau de liberdade que os professores da escola possuem para avaliar seus alunos. 

(     ) Grau de liberdade que sua escola goza para criar e executar projetos de iniciativa 

própria. 

(     ) Grau de liberdade de sua escola para aceitar ou rejeitar projetos e programas 

propostos pela Secretaria Municipal de Educação a serem implantados na escola. 

(     ) Grau de liberdade que sua escola possui para discutir e propor mudanças no 

calendário escolar. 

(     ) Grau de liberdade que sua escola possui para utilizar os recursos financeiros que 

chegam por meio do PAFIE  

(      ) Grau de liberdade que sua escola possui para utilizar os recursos financeiros que 

chegam através do PDE/PDDE (     ) Quantidade de recursos que são repassados por 

meio do PAFIE em relação as necessidades da escola. 

(     ) Quantidade de recursos que são repassados por meio do PDE/PDDE em relação as  

necessidades da escola. 

 

32. A sua escola possui grêmio estudantil? 

(     ) Sim. (     ) Não. 

 

Se a resposta à pergunta anterior for sim, como membro do Conselho Escolar, como 

você avalia a atuação do grêmio estudantil de sua escola? 

(     ) Ótima (     ) Boa (     ) Regular  (     ) Ruim  (     ) Péssima 

 

33. Como membro do Conselho Escolar, com que frequência você participa de 

reuniões específicas do Conselho Escolar de sua escola?  

(     ) Não participei de nenhuma 

(     ) Semanalmente.  (     ) Mensalmente.   (     ) Bimestralmente.  

(     ) Trimestralmente. (     ) Semestralmente.   (     ) Anualmente. 
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34. Como membro do Conselho Escolar, quais são os maiores desafios para a 

participação dos profissionais da educação na gestão de sua escola? Assinale com (X) 

aqueles que você considera como sendo os dez maiores desafios (Não é necessário 

ordenar). 

(     ) Baixos salários dos profissionais. 

(     ) Trabalhadores da escola desmotivados a participar. 

(     ) Problemas na estrutura da escola. 

(     ) Falta de tempo. 

(     ) Conselho Escolar burocrático. 

(     ) Relações verticais de mando e submissão na escola. 

(     ) Poder de decisão concentrado em alguns e exclusão dos divergentes nas discussões 

e decisões. 

(     ) Problemas na eleição para diretor (a). 

(     ) Interferência de grupos políticos no interior da escola. 

(     ) Interesses contraditórios dos funcionários da escola e pais de alunos. 

(     ) Conflitos de interesse entre funcionários da escola. 

(     ) Relações paternalistas no interior da escola. 

(     ) Relações autoritárias no interior da escola. 

(     ) Atuação somente na execução e não na participação das decisões da escola. 

(     ) Hierarquia bem definida e estrutura piramidal. 

(     ) Rigidez das normas e rotinas rígidas. 

(     ) Falta de liberdade para tomar decisões na escola. 

(     ) Controle e avaliação de desempenho a partir de resultados. 

(     ) Meritocracia. 

(     ) Foco na produtividade e racionalidade. 

(     ) Busca por eficiência e cobrança por resultados excessivos. 

(     ) Falta de incentivo do (a) diretor(a) da escola para a participação na gestão. 

(     ) Falta de incentivo da SME para a participação na gestão da escola. 

(     ) Falta de incentivo do MEC para a participação na gestão da escola. 

(     ) Falta interesse dos trabalhadores da educação na participação da gestão da escola. 

(     ) Falta de interesse dos pais de alunos e alunos na participação da gestão da escola. 

(     ) Formação insuficiente do (a) diretor (a) da escola. 
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(     ) Formação insuficiente dos trabalhadores da escola. 

(     ) Formação insuficiente dos pais e alunos. 

 

35. Como membro do Conselho Escolar, avalie de 1 a 5 cada uma das alternativas 

abaixo, sendo 1 para a menor nota e 5 para a maior nota: (As respostas devem 

referir-se ao diretor (a) que esteve em mandato durante a maior parte desta gestão do 

Conselho Escolar) 

(     ) Grau de importância dada pelo (a) diretor (a) de sua escola a funções 

administrativas como distribuição de tarefas, hierarquia, diretrizes organizacionais da 

SME, documentos, regras e normas da escola. 

(     ) Grau de importância dada pelo (a) diretor (a)  de sua escola a funções pedagógicas 

como elaboração e execução de projetos, indisciplina, avaliação, planejamento, projeto 

político pedagógico. 

(     ) Grau de importância dada pelo (a) diretor (a)  de sua escola aos aspectos 

financeiros como aplicação da verba, prestação de contas e programas como 

PDDE/PDE e PAFIE. 

(     ) Grau de incentivo do (a) diretor (a) de sua escola para que se tenha a participação 

do Conselho Escolar na definição dos objetivos e finalidades e no desenvolvimento da 

dinâmica escolar. 

(     )  Grau de incentivo do (a) diretor (a) de sua escola para que se tenha a participação 

do Conselho Escolar na definição e aplicação dos recursos da escola. 

(     ) Grau de incentivo do (a) diretor (a) de sua escola para que se tenha a participação 

dos professores na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola. 

(     ) Grau de incentivo do (a) diretor (a) de sua escola para que se tenha a participação 

dos administrativos na definição e aplicação dos recursos da escola. 

(     ) Grau de incentivo do (a) diretor (a) de sua escola para que se tenha a participação 

dos pais e alunos na definição dos objetivos e finalidades e desenvolvimento da 

dinâmica escolar. 

(     ) Grau de transparência do (a) diretor (a) da escola em relação a adoção de projetos 

e mudanças que acontecem na escola. 

(     ) Grau de transparência do (a) diretor (a) de sua escola em relação a aplicação dos 

recursos financeiros da escola. 
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36. Como membro do Conselho Escolar, quais são os maiores desafios enfrentados 

pela sua escola para a democratização das práticas de gestão escolar? Enumere por 

ordem de dificuldade, sendo 1 para aquele que você considera o mais difícil e, 

assim, sucessivamente. 

(     ) Ter autonomia pedagógica, financeira e administrativa para tomar as decisões. 

(     ) Garantir a participação da comunidade escolar nos objetivos e finalidades e 

dinâmica escolar. 

(     ) Possuir Conselho Escolar ou outros mecanismos de participação fortes. 

(     ) Ser transparente e estimular a participação na definição e aplicação dos recursos da 

escola. 

(     ) Construir de maneira coletiva o Projeto Político Pedagógico da escola. 

(     ) Realizar um processo de eleição de diretores democrático. 

 

 

 


