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A presente produção didática, organizada na 
forma de unidade temática, tem como objetivo 
subsidiar as reflexões/discussões sobre as 
possibilidades do Conselho Escolar como 
instância de constituição e dinamização da gestão 
democrática. O referido material apresenta uma 
síntese teórica dos temas específicos da gestão 
escolar e pretende contribuir para que a 
comunidade escolar e de seu entorno  
compreenda este órgão como uma instância 
legítima de configuração de práticas de gestão 
democrática da escola pública e, dessa forma, 
possa sentir-se mobilizada a participar e  
envolver-se na tomada de decisões. Ao 
problematizar termos como descentralização, 
participação, autonomia, concepções de gestão, 
entre outros, busca romper com visões 
simplicistas e simplificadoras da gestão 
democrática da escola, entendendo que apenas 
uma formação crítica e consciente pode favorecer 
a prática cidadã bem como o envolvimento 
coletivo nas decisões e na construção da escola 
democrática para todos com qualidade social. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

  O presente material didático é resultado dos estudos realizados no Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, que se caracteriza como formação continuada aos 

Professores da Rede Pública de Ensino Fundamental e Médio do Estado do Paraná. A 

Produção Didática Pedagógica que aqui se intitula “Unidade Temática” foi construído no 

segundo semestre de 2014 e desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual de 

Maringá (UEM), na área de Gestão Escolar.  

O material que aqui se apresenta é composto por textos que fundamentam os 

temas específicos da gestão escolar e pretende subsidiar as reflexões em torno do 

Conselho Escolar de forma a contribuir para que a comunidade escolar e de compreenda 

este órgão como uma instância legítima de configuração de práticas de gestão 

democrática da escola pública e, dessa forma, possa sentir-se mobilizada à participação e  

a envolver-se na tomada de decisões. 

 A escolha deste tema tem como uma de suas justificativas a constatação das  

dificuldades que os estabelecimentos de ensino da rede estadual encontram em efetivar a 

participação do Conselho Escolar na tomada de decisões, no que diz respeito à 

organização e funcionamento da escola. São muitos os desafios em materializar em 

ações concretas no cotidiano da escola, o que se estabelece nos documentos que 

regulamentam e normatizam o ensino das escolas públicas, que preconizam a gestão 

democrática.  

Os documentos que norteiam a gestão e a organização da escola, especialmente o 

Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico (PPP), buscam atender ao que aponta 

a legislação no tocante ao princípio da gestão democrática do ensino público. Contudo, 

ainda se percebe dificuldades em criar condições efetivas de participação e envolvimento 

da comunidade escolar e local que favoreçam a configuração de práticas de gestão 

democrática da escola.  

Assumimos neste trabalho que as ações da escola precisam ser projetadas, 

implementadas e avaliadas com a participação e contribuição de todos os segmentos. O 

Conselho Escolar, órgão fundamental da gestão escolar pode se constituir como um dos 

mecanismos para a promoção do processo de democratização da escola pública, por 

meio da articulação das diferentes instâncias presentes na escola. E isso deve 

comparecer nos documentos da escola, mas principalmente se materializar em práticas 

da gestão. 

Este trabalho fundamenta-se em estudos desenvolvidos por diferentes autores que 



abordam esta temática, entre os quais José Carlos Libâneo, Vitor Paro, Jamil Cury, entre 

outros. Foram analisados ainda os cadernos que fundamentam o Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares e a legislação educacional vigente no sentido de 

levantar as contribuições dos mesmos para pensar o papel das instâncias colegiadas na 

gestão democrática da escola, tendo como foco o Conselho Escolar.  

O primeiro tópico discute o conceito de gestão, gestão escolar, para que possamos 

compreender a importância da gestão democrática na escola pública, considerando a 

participação como condição necessária.  

Na sequência, apresentamos uma breve discussão acerca dos termos 

descentralização, autonomia e participação, por considerá-los essenciais ao entendimento 

do processo de democratização do sistema educacional, considerado que são 

compreendidos  de maneiras distintas. 

A reflexão em torno dos documentos que norteiam a gestão democrática é 

realizada no terceiro em que ressaltamos a importância da organização do trabalho 

pedagógico pautada na gestão democrática. Compreendendo que os documentos que 

planeja as ações da escola devem ser elaborados e organizados coletivamente, como o 

PPP, regimento escolar e os demais. 

Finalizamos o presente material apresentando de forma sintetiza a discussão em 

torno do papel e das atribuições de cada uma das instâncias colegiadas, como  

mecanismos que contribuem para a  gestão democrática da escola, com ênfase nos 

Conselhos Escolares, por ser o órgão da gestão escolar que inclui representações das 

demais instâncias colegiadas. 

Espera-se que o presente material possa subsidiar a reflexão da comunidade 

escolar sobre o Conselho de Escolar, contribuindo para a compreensão da importância da 

participação de todos os segmentos na construção da gestão democrática e participativa, 

entendendo as instâncias colegiadas, sobretudo o conselho escolar, como importantes 

mecanismos de democratização do espaço escolar. 

 



1. Dos conceitos de gestão, gestão escolar e gestão democrática da escola pública 

 

1.1 Gestão  

A compreensão de gestão na concepção de Cury (2002) provém do verbo latino 

gero, gessi, gestum, gerere, que significa: levar sobre si, chamar a si, exercer, gerar. Em 

um dos substantivos derivados deste verbo, gestatio, ou seja, gestação, o ato pelo qual se 

traz em si e dentro de si algo novo, diferente: um novo ente. “Da mesma raiz provêm os 

termos genitora, genitor, germen. A gestão, neste sentido, é, por analogia, uma geração 

similar àquela pela qual a mulher se faz mãe ao dar a luz a uma pessoa humana” (CURY, 

2002, p. 164). Desta forma, a gestão não seria somente administrar alguma coisa que 

está fora de si, mas algo que traz em si.  

A concepção apresentada por Cury (2002) propõe um novo modo de administrar a 

realidade, pois ressalta a participação, por meio do diálogo, ou seja, a comunicação 

entendida a partir do real envolvimento da coletividade para tomada de decisão. Nesta 

concepção de gestão os interesses em atender aos objetivos comuns se sobressaem aos 

interesses individuais.  

 
A gestão implica um ou mais interlocutores com os quais se dialoga pela 
arte de interrogar e pela paciência em buscar respostas que possam 
auxiliar no governo da educação segundo a justiça. Nessa perspectiva, a 
gestão implica o diálogo como forma superior de encontro das pessoas e 
solução de conflitos (CURY, 2002, p.165). 

 

Nesta compreensão de gestão, o diálogo é visto como pré-condição para as 

pessoas buscarem respostas para superação dos conflitos, ou seja, um novo jeito de 

administrar. Esta forma de gestão apresenta uma dimensão diferente ao modelo de 

administração que estamos acostumados a ver, por ser  mais difundida em nossa 

trajetória política, em que o gestor centraliza o poder  e se pauta em ordem impostas, às 

vezes de forma autoritária. 

Os termos “gestão” e “administração” incluem-se entre aqueles que dividem 

opiniões no campo educacional. Segundo Maia (2004), o termo gestão passa a ser 

utilizado com mais frequência a partir de 1986, com a realização do simpósio que teve 

como temática a Democratização da Educação e Gestão Democrática da Educação. 

Desde então, muitos outros teóricos passam a aplicar concomitantemente os termos 

gestão e administração e emergem críticas sobre como vinha sendo concebida a 

administração.  

Diversos autores ressaltam que era necessária a “ruptura com a prática 

administrativa, tendo em vista que uma gestão inovadora pressupõe uma administração 



mais participativa” (MAIA, 2004, p.147). O mesmo autor observa que a administração 

caracteriza-se pela centralização, com a ênfase na burocracia e em relações 

antidemocráticas. Já a gestão deve envolver “práticas coletivas, relações horizontais e 

possibilidade de convivência democrática” (idem).  

Neste sentido Paro (2001, p.25) discute o conceito de administração, definindo-o 

como “a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados”, entendido 

como mediação na busca dos objetivos “assim aparece óbvio, que quanto maior a 

relevância dos objetivos, maior a importância das mediações para se conseguir realizá-

las” (idem). Deste modo, a gestão escolar é vista como mediação entre todos os recursos 

existentes na instituição escolar (recursos humanos, financeiros, pedagógicos, etc.), e 

voltada para cidadania e transformação social, se contrapondo à centralização de poderes 

burocráticos na instituição escolar e nas demais organizações. 

Podemos buscar a compreensão deste conceito de gestão a partir de outros 

autores como Buss (2008), que entende como uma inovação no ato de administrar, visto 

que se trata de buscar a participação do coletivo, diminuindo  a hierarquia e o poder 

privilegiado. Já no entendimento de Luck (2000, apud Buss, p. 22), “está associado ao 

fortalecimento da democratização do processo pedagógico, à participação responsável de 

todos nas decisões necessárias e na sua efetivação mediante um compromisso coletivo 

com resultados educacionais cada vez mais efetivos e significativos”.  

Vieira (2007, p.58) problematiza este pensar afirmando que “as políticas que 

traduzem as intenções do Poder Público, ao serem transformadas em práticas se 

materializam na gestão”. A autora ainda define que 

 
a gestão pública é integrada por três dimensões: o valor público, as 
condições de implementação e as condições políticas. O valor público, 
como a própria expressão revela, dá conta da intencionalidade das 
políticas. Quando a Constituição afirma a educação como um “direito de 
todos e dever do Estado e da família” (Art. 205), está professando um valor 
público que, para ganhar materialidade, precisa se traduzir em políticas. 
Estas, uma vez concebidas, são operacionalizadas através de ações que 
concretizam a gestão (VIEIRA, 2007, p.58). 

 

Deste modo, podemos compreender que a gestão precisa representar um valor 

defendido pela grande maioria, ou seja, expressar o “valor público”, como defendida por 

Viera, mas precisa também ter condições políticas de implementação. E isso se aplica à 

questão da gestão democrática da escola da escola pública que queremos. Nesta 

compreensão, Paro (1998, p. 300) defende que 

 



o caráter mediador da administração manifesta-se de forma peculiar na 
gestão educacional, porque aí os fins a serem realizados relacionam-se à 
emancipação cultural de sujeitos históricos, para os quais a apreensão do 
saber se apresenta como elemento decisivo na construção de sua 
cidadania. 

 

A seguir, trataremos da discussão específica da gestão escolar. 

 

1.2  Gestão escolar  

 

No âmbito da educação, ao considerar o termo gestão escolar, autores como: Cury 

(2002), Libâneo (2005), Paro (2005), Vieira (2007) compreendem ser necessário 

distanciar-se de um modelo meramente burocrático, centralizado na figura do gestor e 

buscar a participação responsável da comunidade escolar e local para a tomada de 

decisão. 

O modelo burocrático de gestão fundamenta-se numa concepção científico-racional 

em que, segundo  Libâneo (2008, p.121), 

 
prevalece uma visão mais burocrática e tecnicista de escola. A escola é 
tomada como uma realidade objetiva e neutra que deve funcionar 
racionalmente e, por isso, pode ser planejada, organizada e controlada de 
modo a alcançar melhores índices de eficácia e eficiente. As escolas que 
operam nesse modelo dão forte peso à estrutura organizacional, à 
definição rigorosa de cargos e funções, à hierarquia de funções, às normas 
e regulamentos, à direção centralizada e ao planejamento com pouca 
participação das pessoas. Esse modelo mais comum de organização 
escolar encontrado na realidade educacional brasileira. 
 

 Em consonância com a afirmação do autor, estudos feitos sobre a administração 

escolar no Brasil mostram que historicamente a instituição escolar esteve marcada por 

uma concepção burocrática e funcionalista de gestão aproximando a organização escolar 

da organização empresarial.  Ainda de acordo com o autor, nesses estudos são 

identificadas, principalmente, três concepções de organização e gestão: a técnico-

científica, a autogestionária e a democrática-participativa.  

A concepção técnico-científica baseia-se em princípios e métodos da administração 

empresarial e hierárquica. Enquanto que a concepção autogestionária busca a 

responsabilidade coletiva, com a ausência de direção centralizada, ou seja, defende a  

participação  igual de todos os membros da instituição.  Por último, a concepção 

democrática-participativa propõe uma relação orgânica entre a direção e a participação do 

pessoal da escola, onde as decisões seriam  tomadas no coletivo e  debatidas 

publicamente. Porém, depois de deliberada as decisões no coletivo, cada membro da 

equipe deverá assumir a sua parte no trabalho.  



O Quadro 1 a seguir apresenta a síntese das principais concepções de gestão 

escolar, discutidas por Libâneo, Oliveira e Toschi (2007), permitindo visualizar suas 

principais características. 

 

Quadro 1: Concepções de Organização e Gestão Escolar 
 

TÉCNO-CIENTIFICA AUTOGESTIONÁRIA 
 

INTERPRETATIVA 
 

DEMOCRÁTICO-
PARTICIPATIVA 
 

 Prescrição 

detalhada de 
funções e tarefas; 

 Poder 

centralizado no 
diretor, 
destacando as 
relações de 
subordinação; 

 Ênfase na 

administração 
regulada (rígido 
sistema de 
normas, regras, 
procedimentos 
burocráticos de 
controle das 
atividades); 

 Comunicação 

linear (de cima 
para baixo) 
baseada em 
normas e regras; 

 Mais ênfase nas 

tarefas do que pessoas  

 Vínculo das 

formas de gestão 
interna com as 
formas de 
autogestão social; 

 Decisões 

coletivas, 
eliminando toda 
forma de exercício 
de autoridade e 
poder; 

 Ênfase na auto 

organização 
do 
grupo 

 Recusa a 

Normas 
responsabilidade 
coletiva 

 Recusa do poder 

instituído 

 ênfase nas 

inter- relações, 
mais do que nas tarefas  

 A escola é 

uma realidade 
social 
subjetivamente 
construída; 

 Privilegia 

menos a 
organização e 
mais a ação 
organizadora, com 
valores e práticas 
compartilhadas; 

 A ação 

organizadora 
valoriza muito as 
interpretações, 
destacando o 
caráter humano e 
preterindo o 
caráter formal, 
estrutural, 
normativo 

 Definição explícita 

por parte da equipe 
escolar, de objetivos 
sociopolíticos e 
pedagógicos da 
escola; 

 Articulação da 

atividade de direção 
com a participação 
das pessoas da 
escola; 

 Qualificação e 

competência 
profissional; 

 Objetividade nas 

questões 
organizacionais, 
mediante 
coleta de 
informações reais; 

 Acompanhamento 

e avaliação sistemática 
com finalidades 
pedagógicas: 
diagnóstico, 
acompanhamento 
dos trabalhos; 

 Todos dirigem e 

são dirigidos 

 Ênfase tanto nas 

tarefas quanto nas 
relações. 

Fonte: Libâneo (2007, p. 327) 

 

A partir da análise do Quadro 1 podemos notar que a concepção de gestão 

democrática contrapõe-se mais fortemente à concepção  burocrática, fundamentando-se 

na participação, no envolvimento coletivo, na tomada de decisões e na responsabilidade 

compartilhada pelas decisões tomadas (CURY, 2005; PARO, 2005).  

Conforme já exposto, assumimos no presente trabalho a concepção de gestão 

democrática participativa entendendo que  “a organização  e a gestão  são meios para se 

atingir as finalidades do ensino” (LIBÂNEO,2005,  p. 301). Sendo assim, toda organização 



devem ser pedagógicas/educativas, de forma a atender  os objetivos almejados no 

processo ensino-aprendizagem, envolvendo os diferentes sujeitos que constroem o 

cotidiano da escola: funcionários, estudantes, professores, pais, equipe pedagógica, 

direção e comunidade.  

De acordo com Buss (2008), a gestão escolar deve se pautar em três aspectos  

fundamentais que são: a gestão pedagógica, sendo a ação mais importante, institui 

objetivos para o ensino-aprendizagem, propõe metas para a concretização das propostas 

pedagógicas e sua avaliação, gestão de Recursos humanos  que trabalha com  

comunidade escolar em geral e a Administrativa que zela pela parte física  e burocrática 

da escola. 

 A partir desta compreensão, a atuação do gestor vai além dos aspectos 

administrativos, burocráticos, pois deve ser o dinamizador de toda a organização dos 

trabalhos desenvolvidos na escola, articulando os diversos segmentos e setores e as 

questões pedagógicas e administrativas.   

Em conformidade com esse pensamento, Vieira (2007) expressa que a razão maior  

da gestão escolar  existir, está intimamente ligada “à tarefa primordial de bem ensinar e 

aprender [..] para cumprir a função social da escola com sucesso ” (67). Nesta maneira de 

compreender a gestão escolar e toda a ação desenvolvida na escola, incluindo as práticas 

de gestão e organização, ela deve ser voltada para a aprendizagem de todos alunos.  

 Diante das considerações apresentadas em relação à necessidade da superação 

da administração autoritária e burocrática, precisamos buscar conhecer um pouco a 

organização da escola pensada numa perspectiva democrática, buscando respaldo em  

bases legais. 

 

1.3  Gestão democrática da Escola Pública  

 

A gestão democrática vem se tornando objeto de debates cada vez mais 

frequentes em nossa sociedade, sobretudo a partir da década de 1980, como resultado 

de um conjunto de discussões em prol da redemocratização do país, que se 

intensificaram com o fim de um longo período de ditadura militar. Essas discussões 

mobilizaram ações visando à ampliação da participação da sociedade nas decisões, 

defendidas pelos movimentos sociais e diversos segmentos da sociedade civil, se 

estendendo também para o campo educacional, tendo como bandeira de luta a defesa da 

escola pública e democrática.  

Paro (2001, P.55) refere-se a esse movimento social destacando que  



 
os trabalhadores em educação, pressionaram os constituintes de 1988 
para inscreverem na Carta Magna o princípio da gestão democrática do 
ensino, eles estavam legitimamente preocupados com a necessidade de 
uma escola fundada sob a égide dos preceitos democráticos, que 
desmanchasse a atual estrutura hierarquizante e autoritária que inibe o 
exercício de relações verdadeiramente pedagógicas, intrinsecamente 
opostas às relações de mando e submissão que são admitidas, hoje, nas 
escolas. 

 
Percebemos que nesse período os profissionais da educação vislumbravam a 

construção de uma experiência de democracia a partir de novas relações que pretendiam  

estabelecer  juntamente com  os diferentes sujeitos da comunidade escolar. A partir de 

então, surgem várias reformas educacionais e propostas  na legislação assegurando a 

organização  em prol da democratização do espaço escolar. 

Esse princípio da gestão democrática, presente na elaboração da Constituição 

Federal de 1988, propõe pensar em projetos educativos contrários à centralização de 

poder, geralmente, promovida pelas políticas públicas de caráter neoliberal.  Incorporando 

a gestão democrática do ensino público como um dos princípios básicos que devem 

direcionar o ensino, a referida constituição, no capítulo III, artigo 205 e 206, diz que :  

 

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 206: O ensino será ministrado com base nos seguintes 
Princípios: [...] VI – gestão democrática do ensino público, na forma da Lei;  
 

Os demais artigos destinados à educação desta constituição também orientam a 

gestão democrática como um princípio da educação pública. Mas a operacionalização 

dessa abertura da gestão democrática se apresenta como desafio à gestão e à 

organização das escolas públicas, historicamente marcadas por práticas autoritárias em 

que se percebiam pouco ou nenhum espaço de efetiva participação da comunidade. 

No bojo dessas discussões foi aprovada a Lei de Diretrizes de Base da Educação 

Nacional (LDB), Lei nº 9394/96, que se encarrega de estabelecer princípios para a gestão 

democrática, quando define que: 

 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VIII 
- gestão democrática do ensino público na forma desta Lei e da legislação 
dos sistemas de ensino; 
Artigo 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I- participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 



II- participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes; 
Art. 15- Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 
públicas de educação básica que integram progressivos graus de 
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas 
as normas gerais do direito financeiro público. 
 

Para corresponder à lei maior, os demais documentos das esferas estadual e 

municipal que regulamentam a educação em nosso país, também passam a defender a 

gestão democrática para as escolas públicas. 

No estado do Paraná, os documentos orientadores da gestão buscam atender ao 

que preconiza a LDB/96 e a Constituição Estadual, criada pela  Deliberação nº 16/99- 

CEE (Conselho Estadual de Educação do Paraná) aprovada em 12/11/99. Os demais 

documentos legais que regem os estabelecimentos de ensino, como o Projeto Político 

Pedagógico e o Regimento Escolar, também estabelecem que a organização da gestão 

escolar deve se  orientar pelo princípio da gestão democrática. 

Contudo, todas as orientações e legislações não promovem, por si só,  a 

democratização dos espaços escolares, pois não dá para impor a democracia, como diz 

Paro (2000 p.16) “a gestão democrática deve implicar necessariamente a participação da 

comunidade”.  

De acordo com o autor, para atender o princípio da gestão democrática é 

imprescindível haver efetiva participação da comunidade escolar e extraescolar. Assumir a 

gestão democrática como princípio orientador da gestão escolar torna, portanto, 

necessário garantir condições de participação da comunidade no processo de tomada de 

decisões pedagógica e administrativa. Segundo Paro (1986, p.161), 

 
qualquer que seja a forma assumida em sua concretização, a 
Administração Escolar democrática terá como característica a participação 
efetiva dos diversos setores da escola e da comunidade. Para que isso 
aconteça, é preciso que a coordenação do esforço humano coletivo seja 
função de grupos e não de indivíduos aos quais são reservados poder e 
autoridade irrestrita sobre os demais. 

 

Para Libâneo (2008) a gestão democrática se caracteriza pelo envolvimento da 

comunidade, onde o processo de tomada de decisões se dá no coletivo, o que implica a 

participação da comunidade em aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros.  

Segundo o autor 

 
a participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática da 
escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no 
processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização 
escolar (LIBÂNEO, 2008, p.102). 



 

Desta forma, para uma gestão ser democrática necessita da participação do 

coletivo e vai além de gerir, gerenciar e da aplicação de técnicas e métodos de 

administração, pois precisa ser um ambiente de participação legítima da comunidade na 

gestão da escola.  Os segmentos que representam a comunidade escolar e local podem e 

devem participar das decisões  relacionadas à organização e funcionamento da escola. A 

concepção de gestão democrática implica, portanto, a participação entendida a partir do 

verdadeiro envolvimento da comunidade. Contudo, essa participação não ocorre de forma 

espontânea, pois, como argumenta Paro (2005, p. 46), 

 
a participação democrática não se dá espontaneamente, sendo antes um 
processo histórico em construção coletiva, coloca-se a necessidade de se 
preverem mecanismos institucionais que não apenas viabilizem, mas 
também incentivem práticas participativas dentro da escola pública.  

 

Para o autor, gestão democrática implica necessariamente “a participação... que é 

a partilha do poder, participação na tomada de decisões” (idem, p. 19), não existindo, 

portanto, em sua completude na sociedade e tampouco nas escolas, como estabelece a 

lei. A participação na gestão deve ser desenvolvida (e aprendida) e encontrar mecanismos 

efetivos na escola, ou seja, é preciso haver uma cultura da escola que promova a 

participação. Paro (2005, p.19) enfatiza que 

 
se quisermos caminhar para essa democratização, precisamos superar a 
atual situação que faz a democracia depender de concessões e criar 
mecanismos que construam um processo inerentemente democrático na 
escola. Embora esta não seja uma tarefa fácil, parece-me que o primeiro 
passo na direção de concretizá-lo deve consistir na busca de um 
conhecimento crítico da realidade, procurando identificar os determinantes 
da situação tal como ela hoje se apresenta.  

 

 Sendo assim, a configuração de práticas de gestão democrática da escola pública 

irá requer a busca da superação de formas conservadoras de organização e de gestão 

que ainda estão muito presentes na sociedade e que se estendem às escolas.  Para 

tanto, se faz necessário avançar neste processo e buscar a verdadeira participação de 

educadores, alunos, pais, funcionários e comunidade. 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2005, p.328) observam que a participação 

 
é o principal meio de assegurar a gestão democrática, possibilitando o 
envolvimento de todos os integrantes da escola no processo de tomada de 
decisões e no funcionamento da organização escolar. A participação 
proporciona melhor conhecimento dos objetivos e das metas da escola, de 
sua estrutura organizacional e de sua dinâmica, de suas relações com a 
comunidade, e propicia um clima de trabalho favorável à maior 
aproximação entre professores, alunos e pais. 



 

A efetiva participação da comunidade na gestão da escola é, portanto, um 

elemento indispensável à gestão democrática do ensino público. Essa cooperação da 

comunidade na organização e funcionamento da escola deve ser fomentada pelos 

gestores e se realizar por meio das representações dos segmentos da escola.  

Ao abordarem a discussão sobre a gestão democrática, Luce e Medeiros (2008, 

p.1) consideram que a mesma  

 
está associada ao estabelecimento de mecanismos legais e institucionais e 
à organização de ações que desencadeiem a participação social: na 
formulação de políticas educacionais; no planejamento; na tomada de 
decisões; na definição do uso de recursos e necessidades de investimento; 
na execução das deliberações coletivas; nos momentos de avaliação da 
escola e da política educacional.  

 

Diante destas considerações, entende-se que a gestão da escola numa perspectiva 

democrática exige sua organização a partir da colaboração de todos os envolvidos,  com 

finalidades político-pedagógicas. No entanto, estas transformações estão ligadas a 

configuração de mecanismos legais e institucionais e à organização para a participação 

social.  

Nesse mesmo sentido, Dourado (1997, p. 924) evidencia os limites e perspectivas 

quanto à sua implantação, apontando que   

 
A gestão educacional tem natureza e características próprias, ou seja, tem 
escopo mais amplo do que mera aplicação dos métodos, técnicas e 
princípios da administração empresarial, devido às suas especificidades e 
aos fins a serem alcançados. Ou seja, a escola, entendida como instituição 
social, tem sua lógica organizativa e suas finalidades demarcadas pelos 
fins político-pedagógicos que extrapolam o horizonte custo-benefício 
stricto-sensu. 
 

Compreendendo que a escola tem sua especificidade, ela deve se organizar por 

meio de ações educativas de qualidade social. A gestão democrática deve proporcionar 

meios que favoreça a participação efetiva dos membros da comunidade escolar e local. A 

participação constitui-se, como vimos discutindo, a base para a democratização da escola 

e de sua gestão, não se efetivando por decreto, mas em decorrência da vivência da 

gestão colegiada, na qual as decisões resultam das discussões coletivas, juntamente com 

os segmentos da escola.  

A gestão democrática da escola se configura, portanto, na medida em que se 

fortalecem os canais de participação, de aprendizado, que resulta em reflexão das 

estruturas autoritárias, visando à sua transformação por meio dos aspectos político-

pedagógicos, sendo a escola compreendida como instituição social também responsável 



por formar o sujeito político, democrático, tendo um efeito formador nesse contexto as 

próprias práticas de gestão e organização. 

Para Lima (2000, p.19) a gestão democrática pode ser compreendida como 

 
uma perspectiva conceptual que focaliza intervenções democraticamente 
referenciadas, exercidas por actores educativos e consubstanciadas em 
acções de (auto)governo; acções que não apenas se revelam enquanto 
decisões político administrativas tomadas a partir de contextos 
organizacionais e de estruturas de poder de decisão, mas que também 
interferem na construção e recriação dessas estruturas e de formas mais 
democráticas de exercer os poderes educativos no sistema escolar, na 
escola, na sala de aula, etc.  

 

Em conformidade com a autora, a gestão democrática se mostra em ações  

voltadas à educação política, e que está articulado diretamente com ações que se 

sustentam em processos democráticos, criando mecanismos de comunicação e 

consolidação das decisões, na medida em que são atuações que criam e recriam 

alternativas mais democráticas no cotidiano escolar, principalmente nas  relações de 

poder que ali se estabelece. 

Diante das considerações teóricas aqui expostas, a gestão democrática é 

compreendida como um processo político, e tem por base a participação efetiva de todos 

os segmentos da comunidade escolar, estando associada ao estabelecimento de 

mecanismos institucionais e à organização de ações que desencadeiem esse processo 

de participação social, exigindo, portanto, a formulação de políticas públicas educacionais 

que dêem sustentação à gestão democrática da escola. 

Conforma já apontado, a gestão democrática é um tema muito debatido entre os 

estudiosos da educação e,de acordo com Vieira (2007, p.58), isto se dá por este 

representar “um valor defendido pela grande maioria dos que militam no campo da 

educação pública e que, por isso mesmo, tendem a manifestar interesse pelas dimensões 

que expressam o “valor público” da(s) política(s) e da gestão”.   

A afirmação de Cury (2004) sintetiza as discussões realizadas até o momento em 

torno da gestão democrática. Segundo o autor,  

 
A gestão democrática é mais do que a exigência de transparência, de 
impessoalidade, e moralidade. Ela expressa tanto a vontade de 
participação que tem se revelado lá onde a sociedade civil conseguiu se 
organizar autonomamente, quanto o empenho por reverter a tradição que 
confunde os espaços públicos com o privado (CURY, 2004, p. 55). 

 

Discutir a gestão democrática nos remete a refletir sobre alguns conceitos, entre os 

quais estão: autonomia, descentralização e participação, pois são conceitos que 



passaram a ser muito utilizados a partir da década 1980 no âmbito da gestão e 

administração, no sentido de  democratização  da  unidade escolar. Entretanto, são 

termos que podem ser compreendidos de diferentes maneiras no contexto educacional, 

como discutiremos a seguir. 

 

2. Dos conceitos de descentralização, autonomia e participação 

 

Considerando o que já discutimos, a partir da década de 1980 os debates e as 

demandas pela democratização do sistema educacional  se intensificaram, aprofundando 

discussões sobre descentralização, autonomia  e participação no sentido de favorecer a  

construção e consolidação de uma sociedade justa, opondo-se às estruturas 

administrativas centralizadas, burocratizadas. Entretanto, estes mesmos termos passam a 

ser utilizados também pelo Estado, mas com novos significados, com  o intuito de    

transferir  as suas responsabilidades para a comunidade escolar, diminuindo seu papel na 

garantia de direitos e serviços sociais fundamentais. 

 Neste sentido, precisamos compreender melhor esses conceitos, pois como já 

mencionado eles são discutidos e interpretados de formas distintas nas discussões em 

torno da gestão e organização da escola pública, como discutiremos brevemente a seguir.  

 

 

2.1 Descentralização   

 

O termo descentralização é utilizado em diversos contextos, porém, na educação 

vem sendo usado com freqüência nas discussões acerca da democratização da gestão 

pública. Esse termo, contudo, pode ser compreendido de modo distinto, sustentando-se 

em diferentes concepções. Segundo Souza (1997), descentralização se apresenta como 

um conceito vago e polissêmico, por essa razão pode ser interpretado e utilizado de 

maneiras diversificadas. Para Pérez (1994) este termo pode se referir a  quatro tipos de 

descentralização, as quais se caracterizam como: desconcentração, delegação, 

devolução e privatização.  

a)  desconcentração se caracteriza pela transferência ou delegação de autoridade, 

ou ainda, de competências de ação do governo central para as regiões e 

localidades, porém  o controle de poder se mantém no governo central e não  

nas localidades.  

b) desconcentração se caracteriza pela transferência ou delegação de autoridade, 

ou ainda, de competências de ação do governo central para as regiões e 



localidades, porém  o controle de poder se mantém no governo central e não  

nas localidades.  

c) A delegação que consiste na passagem de algumas responsabilidades relativas 

à educação para um agente paraestatal, entretanto  controladas e reguladas 

pelo governo central. 

d) devolução, se define  pelo fortalecimento e autonomia dos governos regionais e 

locais que não requer o controle direto do governo central.  

e)  a privatização que  se caracteriza pela progressiva transferência de controle 

governamental da educação, convertendo as escolas públicas em escolas 

privadas. 

 

Diante destas considerações podemos compreender o caráter nefasto que este 

termo pode assumir, ao preconizar a transferência para a sociedade da responsabilidade 

pela gerencia dos serviços sociais fundamentais, entre os quais, a educação. Deste modo 

propaga que a comunidade pode identificar melhor os problemas e os meios necessários 

para resolvê-los, ocultando o real interesse do Estado em diminuir sua atuação, por meio 

de privatização de alguns setores e da introdução da lógica mercantil nas atividades que 

permanecessem sob sua esfera. 

De um lado estava a sociedade representada pelos educadores que protestavam 

por mais poder de decisão; de outro, o governo que alegava que os problemas 

educacionais eram causados principalmente pela centralização do poder decisório. Este 

panorama demonstrava a afinidade entre as novas formas de organização produtiva e a 

implantação de políticas educacionais direcionadas à descentralização da gestão da 

escola. 

Temos a compreensão de descentralização também como redistribuição de 

poderde deliberar, que considera a criação de órgãos colegiados extremamente 

relevantes, para favorecer a comunidade, a oportunidade de atuar realmente nas 

decisões da escola, ficando ciente dos direitos e deveres (VEIGA, 1988; BASTOS, 2002; 

ABRANCHES, 2003). Portanto, a descentralização como estratégia de melhoria 

dogerenciamento do poder público. Neste aspecto, a implantação do Conselho Escolar se 

apresenta como uma forma diferenciada de gerir a coisa pública, onde os interesses da 

escola são de todos, numa proposta de construção coletiva da melhoria do 

ensino.Segundo Abranches (2003, p. 18) 

 
 



A descentralização só existe no momento em que as decisões locais 
possuem uma certa autonomia e emanam de uma coletividade e não do 
Estado.O ponto central a ser considerado no processo de descentralização 
é que este pode estimular e abrir oportunidades para a participação social, 
mediante o deslocamento dos centros decisórios – a descentralização é 
um meio para favorecer a participação. Por outro lado, a descentralização 
só se torna possível pela participação. 

 

Na compreensão da autora a descentralização é vista como meio para construção 

de um projeto social, comprometido com gestão democrática. Assim sendo, o Conselho 

Escolar, enquanto elemento de uma prática social descentralizadora,corrobora para a 

construção de um projeto social comprometido com o anseio da maioria que, conforme a 

compreensão de Bastos (2002), a gestão democrática da educação abre a perspectiva do 

resgate do caráter público da administração pública, estabelecendo o controle da 

sociedade civil sobre a escola pública e a educação, garantindo a liberdade de expressão.  

Bobbio (1994 p.15)  considera que “uma sociedade é tanto melhor governada, 

quanto mais repartido for o poder e mais numerosos forem os centros de poder que 

controlam os órgãos do poder central”.  Ainda de acordo com o autor, a gestão 

democrática só ocorre   quando os espaços de participação nas decisões aumentam e 

não apenas o número de pessoas participando.  

Para Casassus (1995), a descentralização contribui para  haver uma maior 

participação dos evolvidos no processo educativo e uma melhor eficácia na prática 

educativa devido a um maior controle social, aumentando a responsabilidade da equipe 

escolar, favorecendo a democratização destes espaços.  

Cabe ressaltar que a descentralização tem forte impacto na construção da 

autonomia da escola, pois implica a superação da gestão centralizada por uma   gestão 

colegiada, em que decisões decorram das discussões dos segmentos da escola num 

processo pedagógico, como  discutiremos a seguir. 

 

 

2.2 Autonomia  

 

A autonomia é outro termo utilizado pelos educadores comprometidos com a 

democratização da educação pública, vinculado à ideia de participação social, mas é  

também  apropriado pelos neoliberais que passam a defender  reformas educacionais  

sob  a ótica neoliberal, por meio de ordenamentos administrativos, pautado na lógica do 

mercado, com interesses imediatistas,  concedendo  um relativo poder às escolas, em 

que os  estabelecimentos de ensino  precisam assumir responsabilidades que, via de 



regra, é de competência do Estado.  Para Barroso (1996, p.170) “é necessário 

desconstruir os discursos legitimadores das políticas de descentralização e de autonomia 

das escolas, interpretando as formas e fundamentos das medidas que são propostas e, 

ao mesmo tempo, confrontando-as com as estruturas existentes e as contradições da sua 

aplicação prática.” 

Como observa  Oliveira (1999), na concepção  neoliberal  de autonomia atribui-se 

um relativo poder às escolas, para resolver sozinha seus problemas, não deixando outra 

alternativa a ela,  senão a procura de parceria com empresas e outros meios de 

manutenção, assim o Estado, vai diminuindo sua responsabilidade e investimento perante 

a escola.  

Disso resulta uma progressiva diminuição do papel do Estado em oferecer serviços 

de direitos sociais de sua responsabilidade, entre os quais a educação. Contrariamente a 

essa compreensão de autonomia, aquela defendida pelos educadores se sustenta na 

perspectiva de fortalecer a democracia no sentido legítimo, em oposição à lógica de 

ordenamentos administrativos posta pela política neoliberal, buscando a formação de 

seres humanos autônomos, emancipados e envolvidos com a causa pública. 

Esse reconhecimento do direito à autonomia e participação como sujeitos sociais é 

enfatizado por Pinto (1998, p.17) que afirma que, como seres humanos “somos 

“intrinsecamente um ser de relação”. Deste modo, de acordo com o autor, “a autonomia 

acontece quando a gestão das relações que tecem a nossa existência permite a 

afirmação do sujeito, nomeadamente na concretização de projectos” (idem). Deste modo, 

não  somos totalmente autônomo, mas uma autonomia relativa por compreender que 

somos seres de relação,  de dependência e interdependência.  

 Para Macedo (1991, p.131)  “Ao auto-organizarem-se isto é, ao estruturar-se na 

realização de objectivos que define o sistema diferencia-se de outros sistemas com quem 

está em inter-relação, criando a sua própria identidade. É um sistema autônomo.” Assim, 

podemos considerar que, segundo essa compreensão, a autonomia ocorre na inter-

relação com os outros e, como argumenta a autora, o fundamento  da autonomia da 

escola  decorre  da  habilidade de realizar trocas com os outros sistemas que envolvem a 

escola.  

Nesta compreensão, a autonomia da escola não é algo adquirido, mas construído 

nas relações que se estabelecem no cotidiano escolar que vai formando a identidade da 

escola, com suas características próprias.  Como afirma Barroso (1996, p.31), “a escola 

não será apenas uma instância hetero-organizada para a reprodução, mas também uma 

instância auto-organizada para a produção de regras e tomada de decisões”. Ainda de 



acordo com o autor gestão escolar deve ser “uma gestão adequada às características 

organizativas de uma escola” (p. 22), levando em consideração as suas especificidades 

enquanto organização social  e de fins educativos.  

A partir desta compreensão,  podemos considerar que a autonomia da escola deve ser 

construída pela interação dos diferentes sujeitos/segmentos que compõem a unidade  

escolar, em que estão presentes diferentes interesses que  precisamos conhecer e saber 

relacionar com as relações sociais mais amplas, e assim, responder às necessidades da 

escola. Para Barroso (1996, p.19) “a transferência para as escolas não devem ser 

uniforme e decidida globalmente, mas deve ser adequada às diferentes situações 

existentes”, ou seja, a autonomia é a “expressão da unidade social que é a escola e não 

preexiste à ação dos indivíduos”. (idem, p.21).  

Desta forma apresentada pelo autor, entende-se que a autonomia pode viabilizar  a 

manifestação  de uma democracia legítima, mediante  atuação  objetiva dos segmentos 

da escola, contra a lógica dos  ordenamentos administrativos que estão postos,  que não  

levam em consideração a existência dos sujeitos, seus desejos e suas autenticas 

precisões. Essa compreensão de autonomia favorece a construção de uma cultura 

democrática na escola. 

Bobbio (2000) também argumenta que “o fundamento ético da democracia é o 

reconhecimento da autonomia do indivíduo” (p. 422). Para ele, a compreensão de 

democracia  ocorre quando os espaços  de participação nas decisões  aumentam, e não 

apenas o número de participantes, ou seja, na medida em que o coletivo passam a 

dialogar,  refletirem  e exporem suas necessidades.   

Oliveira, Moraes e Dourado (2010) enfatizam algumas formas de autonomia que podem 

estar presentes nas escolas: a administrativa que  consiste em elaborar e gerir seus 

planos, programas e projetos;  a autonomia  jurídica, da escola elaborar suas normas e 

orientações escolares em consonância com as legislações educacionais; também a 

autonomia financeira que  se refere à disponibilidade de recursos financeiros e por último 

a autonomia pedagógica que se constitui na liberdade de propor modalidades de ensino e 

pesquisa, que está  ligada  à organização curricular, à avaliação, ou seja, ao projeto 

pedagógico da escola. 

 A legislação que regulamenta a autonomia que as escolas devem (e tem o direito 

de) possuir precisa ser de conhecimento de todos os segmentos que compõem a 

comunidade escolar, para que assim, possam atuar em defesa de uma escola pública 

democrática e de qualidade, que tenha entre seus objetivos a elaboração  de um projeto 

de transformação social. 



 Diante das considerações apresentadas, nota-se que a autonomia na gestão 

democrática  está necessariamente compreendida juntamente com a participação, como 

afirma  Bordenave (1994, p.8),  “Democracia é um estado de participação” e a gestão, 

numa concepção democrática, efetiva-se por meio da participação dos sujeitos sociais 

envolvidos com a comunidade escolar. 

 

2.3 Participação  

 

Ainda pensando nesse contexto complexo em que se configuram as discussões em 

torno da gestão democrática da escola, no tocante ao conceito de participação as 

apropriações e entendimentos também não são uniformes. Os defensores da ordem 

neoliberal, para não se opor às reivindicações de democratização da educação pública, 

passam a utilizar dos mesmos termos, porém com outros significados, assumindo a 

participação no sentido de desobrigar o Estado de suas responsabilidades históricas. 

Como exemplo dessa lógica temos o programa “Amigo da Escola”, que considera a 

participação atrelada às novas formas de controle social, como o  padrão  “qualidade 

total”.  

 Já os setores comprometidos com a educação concebem a participação como um 

dos elementos essenciais à democratização das instâncias de poder no inter ior da escola, 

ou melhor, da própria escola e, dessa forma, buscam ampliar e criar novos caminhos para 

possibilitar e garantir a efetiva participação da comunidade nos rumos da educação. 

Cabe ressaltar ainda em relação ao princípio da gestão democrática, que a 

legislação educacional vigente enfatiza a necessidade de participação da comunidade 

escolar e local nos conselhos escolares. No entanto, essa participação que a legislação 

preconiza pode assumir diferentes significados, dependendo da concepção de educação 

que se tem e dos objetivos do ensino em relação à sociedade e à formação que se 

pretende oferecer aos alunos.   

Em se tratando da gestão democrática e da necessidade de participação na gestão 

da escola, comparece como princípio na Constituição Federal de 1988 e na LDB/96. 

Entretanto, não se pode desconsiderar as críticas às apropriações e entendimentos 

reducionistas que podem estar envoltas na defesa de tal princípio.  

A participação na gestão exige condições políticas de implementação é só pode ser 

aprendida perante a prática democrática que deve estar presente nas relações que 

estabelecemos em sociedade (escola, família, associações, sindicatos, igrejas, etc.), ou 



seja, aprendemos a participar quando temos estes espaços nos lugares que 

freqüentamos, nas relações em sociedade. Por isso é considerada como condição sine 

qua non para  configurar a democracia.   

De acordo com Lima (2001, p.69), “participação é hoje uma palavra-chave 

omnipresente nos discursos político, normativo e pedagógico”. Entretanto, essa 

participação cidadã tão defendida encontra dificuldades em efetivar-se, ficando muitas 

vezes apenas no discurso devido às contradições em que se estabelece  no interior da 

escola e entre grupos antagônicos. Vieira (2007) discute essas contradições, 

considerando  que a gestão pública é integrada por três: o valor público, as condições de 

implementação e as condições políticas. O valor público seria a intencionalidade das  

políticas. Sendo assim, segundo a autora  

 
quando a Constituição afirma a educação como um “direito de todos e 
dever do Estado e da família” (Art. 205), está professando um valor público 
que, para ganhar materialidade, precisa se traduzir em políticas. Estas, 
uma vez concebidas, são operacionalizadas através de ações que 
concretizam a gestão (VIEIRA, 2007, p.58). 

 

A gestão escolar é vista por alguns teóricos como a mediação entre os recursos 

humanos, materiais, financeiros e pedagógicos, existentes na instituição escolar, e a 

busca dos seus objetivos, não mais o simples ensino, mas a formação para a cidadania.  

Dentre os mecanismos de participação, podemos destacar o Conselho Escolar, por 

ele agrupar outras representações para criar condições para abertura de processos mais 

democráticos dentro da escola. No entanto, a participação só é efetiva quando as 

pessoas que são chamadas a participar são colocadas em condições adequadas para tal 

(BOBBIO, 2000). Para que isso ocorra, é necessário que os envolvidos tenham 

conhecimento de toda a organização escolar e dos documentos que normatizam a 

instituição escolar. Como argumenta Freire (1995, p. 91), 

 
É preciso e até urgente que a escola vá se tornando em espaço 
escolar acolhedor e multiplicador de certos gostos democráticos 
como o de ouvir os outros, não por puro favor, mas por dever, o de 
respeitá-los, o da tolerância, o do acatamento às decisões tomadas 
pela maioria o que não falte, contudo o direito de quem diverge de 
exprimir sua contrariedade.  
 
 
 

 Nesse sentido, as escolas precisam se questionar se suas práticas estão 

proporcionando espaços acolhedores, de discussão, de participação e de tomada de 

decisões conjuntas e mesmo de discordar das decisões da maioria.  



 Conforme já exposto, a gestão democrática da escola pública faz parte da história 

de luta dos  educadores  e movimentos sociais organizados, que defendem  um  projeto 

de educação pública  e de  qualidade social, ou seja, para formação para cidadania, como 

afirma  Gracindo (2007 p.45) 

Se a finalidade última da educação é a formação de cidadãos, então, 
a qualidade da educação precisa estar voltada para esse fim e 
necessita sustentar-se em um tipo de gestão que propicie o exercício 
da cidadania, promovendo a participação de todos os segmentos que 
compõem a escola, além da comunidade local externa, ou seja, deve 
se sustentar na gestão democrática.  

 

Contudo, ainda se percebe dificuldades em criar condições efetivas de participação 

e envolvimento da comunidade escolar e local que favoreçam a configuração de práticas 

de gestão democrática da escola. São muitos os desafios em materializar em ações 

concretas no cotidiano da escola o que se estabelece nos documentos que regulamentam 

e normatizam o ensino das escolas públicas, que preconizam a gestão democrática. 

Assumindo neste trabalho que as ações da escola precisam ser projetadas, 

implementadas e avaliadas com a participação e contribuição de todos os segmentos, 

sendo assim, deve comparecer nos documentos da escola como: PPP, Regimento 

Escolar, mas principalmente se materializar em práticas de gestão democrática.  

Podemos considerar a importância da construção destes documentos, que 

dependendo da forma como se organiza podem contribuir na democratização dos 

espaços escolares, desde que  envolva  a participação da comunidade escolar e local.  

No entanto, não se trata de qualquer tipo de participação, pois a participação na gestão 

deve ser mediada pela gestão da participação. Como afirma Dourado (2006, p. 62), “na 

escola todos têm contribuições e saberes para compartir e que todos os processos 

realizados nos espaços da escola são vivências formativas e cidadãs, numa gestão 

democrática até a participação deve primar pela organização”.  Sendo assim, a forma de 

organização  desta participação  deve estar regulamentada nos documentos que norteiam 

a  gestão da escola, como o regimento escolar, projeto político pedagógico e outros como  

discutiremos a seguir. 

 

 

3. Documentos norteadores da gestão democrática 

 

A base legal-normativa que norteia a gestão da educação em nosso país, 

destacando-se aqui a LDB/96, tem como princípio orientador a gestão democrática do 

ensino, ainda que suas apropriações e entendimentos precisam ser alvos de constantes 



problematizações a fim de fugir de olhares ingênuos que deixam de discutir as 

concepções de gestão democrática a que podem se referir esse princípio.  

O trabalho desenvolvido na escola, bem como sua gestão e organização, devem 

orientar-se pelo que preconiza a legislação brasileira e seus desdobramentos nas 

legislações desenvolvidas pelos entes federados. No bojo das discussões em torno da 

gestão democrática da escola, encontram-se as questões relacionadas aos documentos 

norteadores do trabalho e das ações nela desenvolvidos, entre os quais se destaca: o 

Regimento Escolar, Projeto Político Pedagógico (PPP), Proposta Pedagógica PPC e 

Plano de Trabalho Docente PTD, documentos estes que  buscam atender ao que aponta 

a legislação no tocante ao princípio da gestão democrática do ensino público.  No entanto, 

vamos nos deter ao Projeto Político Pedagógico PPP e no Regimento Escolar por 

abranger os demais. 

 

3.1  Projeto Político Pedagógico (PPP) 

 

Autores como Veiga (2004), Vasconcelos (2004 e 2004) e Ferreira (2006) afirmam 

que o Projeto Político-Pedagógico deve ser um instrumento de diagnóstico e 

transformação da realidade escolar, construído coletivamente.  

Ao abordarem a questão do PPP, Longhi e Bento (2006) argumentam que esse 

deve ser um documento direcionador de todo o trabalho da/na escola, por envolver o 

planejamento das ações pedagógicas, administrativas e de gestão financeira da escola a 

partir da realidade atual, prevendo ações de curto, médio e longo prazo, de formar a 

subsidiar e avaliar a prática pedagógica. 

Silva (2003, p. 296) define o PPP como  

 
um instrumento que organiza e sistematiza o trabalho educativo, 
compreendendo o pensar e o fazer da escola por meio de ações, atos e 
medidas que combinem a reflexão e as práticas do fazer pedagógico.  

 

Considerando que a gestão democrática ocorre com a prática participativa, “gestão 

é administração é tomada de decisão, é direção. Relaciona-se com a atividade de 

impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar 

seu papel” (FERREIRA 2006, p. 306).  Sendo assim, a forma como se organiza as ações 

pedagógicas da escola favorece ou não essa prática participativa, e o PPP é o documento 

norteador que organiza todas as ações pedagógicas da escola.  



 O PPP da escola pode ser um importante recurso para promover a gestão 

democrática, desde que sua construção aconteça no coletivo, com a participação dos 

diferentes segmentos e com objetivo comum, que é a melhoria  da  prática educativa.  A 

própria legislação preconiza esta participação, quando a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/96, em seu art. 12 estabelece que os estabelecimentos de 

ensino devem: 

 
I. Elaborar e executar a proposta pedagógica; [...] 
VI. articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; [...] 
Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas de 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-
político-pedagógico da escola;  
II - Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes (BRASIL, 1996).     
 

No estado do Paraná a Instrução Nº 007 / 2010 - SUED/SEED regulamenta quanto 

à legalidade e legitimidade do Projeto Político Pedagógico, estando em consonância com 

a LDB/96, como expressa o trecho a seguir 

 
O Projeto Político-Pedagógico expressa a autonomia e a identidade do 
estabelecimento de ensino sendo esta amparada pelas legislações 
vigentes, pelas necessidades históricas da escola pública e pelos direitos 
garantidos constitucionalmente a toda população (PARANÁ, 2010, p.01). 

 

Como é possível notar, a referida normativa enfatiza o PPP como documento que 

deve favorecer a autonomia e identidade da escola, levando em conta sua realidade e 

envolvendo toda a comunidade, como um direito e um dever.  

Reconhecendo essa importância do PPP, Vasconcelos (2004, p.169) o conceitua 

como   

o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, 
nunca definitiva, de um processo de Planejamento Participativo, que se 
aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de 
ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-
metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento 
de organização e integração da atividade prática da instituição neste 
processo de transformação. 

 

 Dentre as ações planejadas e que devem constar no PPP estão os conteúdos, as 

avaliações e mesmo as relações que se formam da  escola  com a comunidade.  Além 

disso, o PPP deve apresentar a concepção de homem, de sujeito que pretende formar e 

para qual sociedade, estando tais dimensões intimamente imbricadas, pois o tipo de 

homem que se deseja formar relaciona-se com a sociedade que se deseja construir.  



Essa dimensão política e pedagógica do PPP é ressaltada por Veiga, que   (2004, 

p.15) ao afirmar que 

 
O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um 
sentido explicito, com um compromisso definido coletivamente. E, por isso, 
todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar 
intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses 
reais e coletivos da população majoritária. 

 

Para que o PPP possa de fato se constituir como elemento da gestão democrática 

da escola, a sua elaboração deve considerar a realidade e as condições da comunidade 

local e do estabelecimento de ensino e envolver a todos em pensar e decidir os rumos 

que se deseja para a escola, pois projetar implicar analisar/entender o presente é lançar-

se para o futuro. 

Segundo Gadotti (1994 apud VEIGA, 2004, p. 12) 

 
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas com o futuro. 
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 
atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor que o 
presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a 
determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. 

 

A construção do PPP no coletivo pode contribuir para integrar os diferentes 

segmentos da escola, com a participação dos alunos, pais, funcionários e comunidade.  

Conforme o autor acima, este documento, se elaborado com o comprometimento de 

todos, favorecerá que os objetivos almejados tornem-se realidade, por expressar a 

intenção da coletividade. Os demais documentos pedagógicos da escola, como o 

Regimento Escolar, a Proposta Pedagógica Curricular e o Plano de Trabalho  Docente, 

devem estar em consonância com o PPP. 

Ainda em conformidade com o autor  

Para ter sucesso, um projeto político-pedagógico da escola deve apoiar-se 
no desenvolvimento de uma consciência crítica e no desenvolvimento das 
pessoas. Deve apoiar-se na comunidade interna e externa à escola e na 
participação e na cooperação das várias esferas de governo. O projeto da 
escola depende, sobretudo, da ousadia dos seus agentes, da ousadia de 
cada escola em assumir-se como tal, partindo da cara que tem, com o seu 
cotidiano e o seu tempo-espaço. (GADOTTI, 2006, p.44).  

 

O autor concebe a necessidade de envolver a comunidade interna e externa da 

escola a desempenharem o papel de sujeitos na construção do Projeto Político 

Pedagógico (PPP), a partir de uma consciência crítica da importância da participação das 

pessoas. Nesta mesma perspectiva, Ferreira (2006, p.310) considera que na gestão 



democrática   

 
[...] se tomam decisões sobre todo o projeto político pedagógico, 
sobre as finalidades e objetivos do planejamento dos cursos, das 
disciplinas, dos planos de estudos, do elenco disciplinar e os 
respectivos conteúdos, sobre as atividades dos professores e dos 
alunos necessárias para a sua consecução, sobre os ambientes de 
aprendizagem, recursos humanos, físicos e financeiros necessários, 
os tipos, modos e procedimentos de avaliação e o tempo para sua 
realização. É quando se organiza e se administra coletivamente todo 
esse processo. 
 

Como podemos perceber, toda a organização  da escola deve estar prevista no 

Projeto Político Pedagógico, sendo este um dos meios de  promover  uma escola 

democrática, mas para isso precisa  estar normatizado pelo Regimento Escolar.  

 

3.2 Regimento Escolar  

 

 O Regimento Escolar como os demais documentos que orientam a organização 

dos estabelecimentos escolares, deve se pautar na legislação educacional vigente,  

sendo assim,  numa  concepção de gestão democrática, ou seja, como  resultado de uma  

construção coletiva. Este documento deve retratar o projeto político-pedagógico da escola 

e normatizar a organização pedagógica, administrativa e disciplinar da instituição de 

ensino. De acordo com O Caderno de Subsídio para Elaboração do Regimento Escolar da 

Secretaria de Educação do Paraná, esse documento 

 
estrutura, define, regula e normatiza as ações do coletivo escolar, haja 
vista ser a escola um espaço em que as relações sociais, com suas 
especificidades, se concretizam. integrante de um Sistema de Ensino, em 
uma sociedade, a escola tem, no Regimento Escolar, a sua expressão 
política, pedagógica, administrativa e disciplinar e deve regular, no seu 
âmbito, a concepção de educação, os princípios constitucionais, a 
legislação educacional e as normas específicas estabelecidas pelo 
Sistema de Ensino do Paraná. (SEED, 2010, p.11). 

 

A partir desta compreensão, a comunidade escolar e local deve atuar 

coletivamente de maneira a garantir que a organização e o funcionamento do processo 

educativo ocorram de forma mais participativa e, portanto, democrática. Desta forma 

Libâneo (2008, p. 149 ) observa que  

o planejamento escolar consiste numa atividade de previsão de ação a ser 
realizada, implicando definição de necessidades a atender, objetivos a 
atender dentro das possibilidades, procedimentos e recursos a serem 
empregados, tempo de execução e formas de avaliação. O processo e o 
exercício de planejar referem-se a uma antecipação da prática de modo a 
prever e programas as ações e os resultados desejados, constituindo-se 



numa atividade necessária de decisões. Sem planejamento, a gestão corre 
ao sabor das circunstâncias, as ações são improvisadas, os resultados não 
são avaliados.   

 

Assim como o PPP, a elaboração do regimento deve promover o planejamento das 

ações da escola, de forma a direcioná-las no sentido dos objetivos que se deseja 

alcançar.  A configuração de tal documento deve estar sujeita às normas do sistema de 

ensino a que pertence, mas sem ferir a legislação maior. A Deliberação n° 016/99 do 

Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná, que trata do Regimento Escolar 

estabelece  seu art. 1º, que 

 
A organização administrativa, didática e disciplinar dos estabelecimentos 
de ensino do Paraná será regulada pelos respectivos regimentos 
escolares, observados os princípios constitucionais, a legislação geral e as 
normas específicas, particularmente as fixadas nesta deliberação. 
 

O Regimento Escolar proposto por esta deliberação se constitui como uma diretriz 

de caráter norteador do trabalho desenvolvido na escola, que estabelece normas 

específicas para a elaboração do Regimento Escolar nos estabelecimentos de ensino da 

rede estadual, atendendo os princípios de gestão democrática, sendo “vedada a 

elaboração de regimento único para um conjunto de estabelecimentos” (PARANÁ, 2009).  

 Numa perspectiva de gestão democrática,  considera-se que o regimento escolar, 

ainda que em consonância com a legislação vigente, não tem como ser igual  em todas as 

escolas, pois deve ser construído no coletivo e respeitar  as particularidades de cada 

estabelecimento de ensino.A SEED, juntamente com os Núcleos Regionais de Educação 

(NRE)1, organizaram um Caderno de Apoio para Elaboração do Regimento Escolar, com 

base nas orientações da Deliberação nº 16/99. Esse caderno aponta que tal documento 

deve 

assegurar a gestão democrática da escola, possibilitar a qualidade do 
ensino, fortalecer a autonomia pedagógica, valorizar a comunidade 
escolar, através dos colegiados e, efetivamente, fazer cumprir as ações 
educativas estabelecidas no Projeto Político-Pedagógico da escola 
(SEED/PR, 2007, p. 8). 

 

Buscando promover a gestão democrática da escola, este documento, assim como 

o PPP, deve ser construído coletivamente. 

Conforme vimos apontando decorrer do presente trabalho, no tocante à legislação 

vigente percebem-se avanços em relação à gestão democrática escola. Contudo as 

dificuldades em criar condições efetivas de participação e envolvimento da comunidade 

                                                   
1
 No Estado do Paraná, o sistema de ensino se organiza a partir da configuração de Núcleos Regionais de 

Educação. 



escolar e local são ainda significativas, lembrando-nos que democracia não se faz por 

decreto, mas requer decisão coletiva de participação e condições políticas para que sua 

efetivação.  

A concepção de gestão democrática a que vimos nos referindo nesse trabalho 

promove a participação de todos os segmentos da escola, por isso a importância de nos 

comprometermos com tal concepção, insistindo na construção de mecanismos de 

participação, no sentido de favorecer o envolvimento de todos na defesa dos interesses 

coletivos. 

As instâncias colegiadas podem ser consideradas como parte dos mecanismos de 

democratização do espaço escolar, constituindo-se em espaços legítimos de participação 

e representação. Tais instâncias colegiadas da escola são compostas por: Associação de 

Pais, Mestres e Funcionários (APMF), Conselho de Classe, Grêmio Estudantil e, em 

especial, o Conselho Escolar, por compreender a participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar e local, para dialogar e deliberar nas decisões referentes ao 

andamento da escola.  

A seguir, apresentamos a discussão acerca de cada uma das instâncias colegiadas 

mencionadas e sua relação com a gestão democrática da escola pública, para, em 

seguida, focar-nos no Conselho Escolar que compõem todos os segmentos  da escola e 

também da comunidade local.  

 

4.  As instâncias colegiadas na gestão democrática da escola pública 

 
 

É consenso tanto na legislação quanto na literatura da área que as instâncias 

colegiadas são importantes mecanismos para a democratização do espaço escolar. 

Sendo assim, faz se necessário conhecer e discutir, ainda que de forma sucinta, o papel e 

as atribuições de cada uma das instâncias colegiadas na gestão democrática da escola, 

com ênfase nos Conselhos Escolares por ser o órgão da gestão escolar que inclui 

representações das demais instâncias colegiadas. 

 

4 .1 Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) 
 
 

O Estatuto da Associação de Pais, Mestre e Funcionários (APMF), elaborado pela 

Secretaria Estadual de Educação (SEED), em 2009, aponta que esse segmento se refere 

à: 

pessoa jurídica de direito privado, é um órgão de representação dos Pais, 



Mestres e Funcionários do Estabelecimento de Ensino, não tendo caráter 
político-partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo 
remunerados os seus Dirigentes e Conselheiros, sendo constituído por 
prazo indeterminado (SEED, 2009). 
 

Os objetivos da APMF, de acordo com  o artigo 3º de  seu Estatuto (2009), são:  

I - discutir, no seu âmbito de ação, e assegurar ao educando, por meio da 
participação no processo de tomadas de decisões no interior da escola e 
do exercício de efetivo controle social, as condições necessárias e 
possíveis de aprimoramento do ensino-aprendizagem e integração família-
escola-comunidade, apresentando sugestões, em consonância com o 
Projeto Político Pedagógico, para apreciação do Conselho Escolar e 
equipe-pedagógica-administrativa; 
II – agir de acordo com suas atribuições e possibilidades, no sentido de 
assegurar, por meio da participação no processo de tomadas de decisões 
no interior da escola e do exercício de efetivo controle social, as condições 
necessárias de apoio ao trabalho da equipe pedagógica, 
professores e funcionários em consonância com o Projeto Político 
Pedagógico do estabelecimento de ensino, garantindo o acesso a 
permanência e a função social da escola; 
III - buscar a integração dos segmentos da sociedade organizada, no 
contexto escolar, discutindo a política pública educacional, visando o 
interesse público de acordo com a realidade da comunidade;  
IV – proporcionar aos educandos a participação em todo o processo 
escolar, estimulando sua formação política por meio da organização de um 
Grêmio Estudantil aprovado pelo ConselhoEscolar;  
 V- representar os reais interesses da comunidade escolar, contribuindo 
para a melhoria da qualidade do ensino aprendizagem e garantindo a 
todos uma escola pública, gratuita e universal;  
VI - promover o entrosamento entre pais, estudantes, professores, 
funcionários e toda a comunidade, por meio de atividades sociais, 
educativas, culturais, desportivas e de formação político-pedagógica, 
consoante ao Conselho Escolar; 
VII - gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhes 
forem repassados por meio de convênios, de acordo com as prioridades 
estabelecidas nos incisos I e II deste artigo, em Assembléia Geral e em 
reunião conjunta com o Conselho Escolar, com registro em livro ata.  
VIII - colaborar com a manutenção e conservação do prédio escolar e suas 
instalações, mobilizando o coletivo escolar e a comunidade para a 
importância da manutenção e preservação do patrimônio público. 
(PARANÁ, 2009, p. 12-13). 
 

Os recursos financeiros desta associação são adquiridos por meio de contribuição 

social voluntária dos integrantes; doações concedidas por poderes públicos, pessoas 

físicas ou jurídicas; promoções e outras situações, conforme o Estatuto (2003). 

De acordo com o Estatuto da APMF, acima mencionado e que organiza legalmente 

esta instância colegiada, evidencia-se a necessidade da comunidade escolar fazer-se 

presente nesse processo de tomada de decisões para uma gestão democrática e 

participativa, integrando, família, escola e comunidade.  Essa instância constitui-se um 

espaço importante para as discussões e decisões que podem auxiliar na concretização da 

gestão democrática  da escola. De acordo com Paro (2005 p.12),  



 
Na medida em que se conseguir a participação de todos os setores da 
escola: educadores, alunos, funcionários e pais nas decisões sobre seus 
objetivos e seu funcionamento, haverá melhores condições para 
pressionar os escalões superiores a dotar a escola de autonomia e de 
recursos. 

 

O autor evidencia a importância da APMF na gestão democrática da escola, ou 

seja, a necessidade da presença dos pais na escola para colaborarem nas decisões.  A 

participação e a autonomia defendidas enfatizam a importância de valorização  das ações  

dos profissionais na escola e da comunidade,  no sentido de alcançar os objetivos 

educacionais pretendidos. 

Neste sentido, a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, constitui-se em mais 

um dos mecanismos da gestão democrática, pois possibilita o envolvimento da 

comunidade na escola, favorecendo a aproximação dos pais da instituição, contribuindo 

para a democratização da unidade escolar. 

Da mesma forma podemos considerar a importância do Grêmio Estudantil no 

processo de democratização das escolas públicas. 

 

4.2 Grêmio Estudantil  

 

A formação de Grêmio Estudantil nas escolas foi instituída pela Lei Federal nº. 

7.398, de 04 de novembro de 1985, que em seu artigo 1º assegura aos estudantes dos 

estabelecimentos do Ensino Fundamental e Médio, o direito de se organizar em entidades 

autônomas e representativas dos interesses dos estudantes. 

No estado do Paraná, este direito foi confirmado pela Lei Estadual nº. 11.057, de 17 

de janeiro de 1995, e ainda reforça o funcionamento do grêmio, no que estabelece em 

seu artigo 5º: 

 
Art. 5º Sob pena de abuso de poder,é vedada qualquer interferência estatal 
e/ou particular nos Grêmios Estudantis, que prejudique suas atividades, 
dificultando ou impedindo o seu livre funcionamento. 

 

De acordo com Lei Estadual n. 11.057 de 1995, este é o órgão máximo de 

representação do corpo discente da escola, sendo uma instância colegiada e deliberativa.  

É a partir deste órgão que os estudantes se organizam e participam por meio de 

representações do processo de gestão da escola, defendendo os interesses individuais e 

coletivos deste segmento. Ainda entre os objetivos previstos por este órgão, segundo a 

Lei n. 11.057(1995), estão o de incentivar a prática cultural, literária e desportiva de seus 

membros e a integração entre os profissionais em geral da escola, com o intuito de 



melhorar suas ações e lutar pela democratização do espaço escolar. 

Desta forma, o Grêmio Estudantil pode ser um importante espaço de participação 

dos estudantes, permitindo a esses expressar seus anseios e se envolver na tomada das 

decisões da escola. Essa instância, portanto,  

 
significa organização e participação pela base, como cidadãos que 
partilham dos processos decisórios em várias instâncias, rompendo a 
verticalidade absoluta dos poderes autoritários. Significa, ainda o 
reconhecimento (e a constante reivindicação) de que os novos cidadãos 
ativos são mais do que titulares de direitos, são criadores de direitos e   
espaços para expressão de tais direitos,fortalecendo-se a convicção sobre 
a possibilidade, sempre em aberto,da criação e consolidação de novos 
sujeitos políticos, cientes de direitos e deveres na sociedade. 
(BENEVIDES, 1998 apud PARO, 2007, p.25). 
 

Desta forma podemos compreender a importância de estimular os alunos a 

participarem  do grêmio  estudantil, pois ao considerá-los como  cidadãos  de direito  

precisamos dar espaço para que eles possam  manifestar suas ideias, seus interesses e  

reivindicações,  devendo ser levando em consideração pelos demais segmentos da 

escola, haja visto que eles são a razão dela existir. Dar voz e vez aos alunos pode 

contribuir sobremaneira para fortalecer a democratização do espaço escolar, pois  

Segundo Bobbio (2002, p.36), 

 
Uma sociedade democrática é aquela que vai conseguindo democratizar 
todas as suas instituições e práticas. É uma sociedade penetrada pelos 
princípios, construída por eles, de forma consciente, voluntária e livre. É o 
reconhecimento da humanidade de todos por todas as pessoas. A 
democracia não nasce das máquinas, mas das pessoas. É obra da 
consciência humana, a mais sofisticada das tecnologias. 
 

O grêmio estudantil pode ser uma forma de garantia da autonomia dos estudantes 

e assim, colaborar para a democratização da escola, como a afirma Veiga (1998, p. 113), 

 
numa escola que tem como objetivo formar indivíduos participativos, 
críticos e criativos, a organização estudantil adquire importância 
fundamental, à medida que se constitui numa "instância onde se 
cultiva gradativamente o interesse do aluno, para além da sala de 
aula. 
 

Como podemos entender, o grêmio estudantil da mesma forma que as demais 

instâncias colegiadas pode ser um meio de favorecer a participação dos estudantes nas 

argumentações do cotidiano escolar organizando-se  politicamente no cumprimento de 

seus deveres e na conquista de direitos, contribuindo para o desenvolvimento da 

autonomia dos estudantes, sua formação como cidadãos críticos e participativos e, 

consequentemente,  para o processo de  democratização da gestão escolar.  



Além das instâncias já mencionadas, outro espaço importante de participação e de 

construção de práticas e relações democráticas na escola refere-se ao Conselho de 

Classe. 

 

4.3 Conselho de Classe  

 
O conselho de Classe é um órgão colegiado com papel de natureza consultiva e 

deliberativa no que se refere aos assuntos pedagógicos. Este órgão atua principalmente 

no processo avaliativo do educando, mas visando sempre a melhoria do processo de 

ensino e suas relações com a aprendizagem.  Como consta da Deliberação N.º 007/99 

Aprovado Em 09/04/99 do Conselho Estadual de Educação, 

 
O Conselho de Classe, quando instituído na escola, tem o sentido de 
acompanhamento de todo processo da avaliação, analisando e debatendo 
todos os componentes da aprendizagem dos alunos. Como instrumento 
democrático na instituição escolar, o Conselho de Classe garante o 
aperfeiçoamento do processo da avaliação, tanto em seus resultados 
sociais como pedagógicos (PARANÁ, 1999, p.08). 
 

Conforme Vieira (2005), esta instância deve se preocupar com a superação da 

burocracia buscando outros processos avaliativos que favoreçam a análise das práticas 

pedagógicas e altere a organização do trabalho pedagógico para garantir a aprendizagem 

de todos os alunos. 

 No entendimento de Dalben (2004), o Conselho de Classe é um órgão colegiado 

em que os professores de todas as disciplinas, juntamente com a equipe pedagógica e 

diretiva, reúnem-se para refletir e avaliar o desempenho pedagógico dos alunos das 

diversas turmas.  Para a autora, o conselho de classe apresenta como características 

principais a forma de participação direta de todos os profissionais que atuam no processo 

pedagógico, uma organização interdisciplinar e a avaliação dos alunos como centro do 

trabalho.   

Considerando dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP), Galina e Carbello (2007, p. 17) apontam como objetivos do conselho de Classe 

 
efetuar uma avaliação contínua do aluno e da turma em seus aspectos 
qualitativos e quantitativos, aperfeiçoar o trabalho com o aluno por meio de 
subsídios fornecidos pela equipe pedagógica, despertar no professor a 
consciência de que é necessário realizar a auto-avaliação contínua de seu 
próprio trabalho, com base na qual ele deve replanejar suas atividades e 
métodos, criando condições para um aprendizado mais eficiente por parte 
do aluno.  
 

Ainda de acordo com as autoras, o Conselho de Classe deve ter condições para 



fazer uma avaliação do desempenho de alunos e professores, analisar as práticas 

pedagógicas e traçar metas coletivas ou individuais para solucionar ou amenizar 

problemas decorrentes do processo ensino e aprendizagem.  

O conselho de classe é mais um dos organismos pedagógicos de participação da 

comunidade na gestão e no processo de ensino-aprendizagem desenvolvido na escola. 

Esta instância também pode favorecer o processo de gestão democrática, por articular os 

segmentos em função do processo de ensino-aprendizagem com o objetivo de participar 

das questões de natureza  pedagógica.  

As instâncias colegiadas apresentadas devem ter sua organização e 

funcionamento mediada pela instância de maior importância da escola, o Conselho 

Escolar, que deve favorecer a participação de todos os segmentos na organização 

democrática da instituição escolar.  

 

 

4.4 O Conselho Escolar  
   

A Constituição Federal de 1988 expressa, no seu artigo 206, os princípios que 

devem nortear o ensino nos estabelecimentos da rede pública. 

 
promover a participação da comunidade na gestão das escolas, 
universalizando, em dois anos, a instituição de Conselhos Escolares ou 
órgãos equivalentes”. Dessa forma, cabe ao diretor da escola ou a 
quaisquer representantes dos segmentos das comunidades escolares e 
locais a iniciativa de criação dos Conselhos Escolares, convocando todos 
para organizar as eleições do colegiado. (BRASIL, 2004, p. 42). 

 

Da mesma forma, o artigo 14, inciso II da LDB 9394/96, também aponta a 

participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares:   

 

Artigo 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I- participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 
II- participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

De acordo com o artigo mencionado, as instâncias colegiadas precisam se 

constituir como espaços de representação e participação legítimos na gestão escolar, pois 

se constituem em mecanismos para efetivação do processo democrático no interior das 

escolas, conforme preconiza a legislação vigente, na esfera federal ou estadual, que 

normatiza as práticas de gestão das instituições de ensino. 

Tanto na legislação vigente quanto na literatura da área, o Conselho escolar é 



compreendido como um dos mecanismos para  a gestão democrática da escola, por ser a 

instância que  compõe  todos os segmentos  da escola e também da comunidade local e 

ser o único  órgão que agrega poderes de natureza deliberativa, consultiva, avaliativa e 

fiscalizadora, sobre a organização  do trabalho pedagógico e administrativo.  

Dentre as orientações indicadas pela legislação, o Conselho Escolar constitui um 

mecanismo relevante para a efetivação da gestão democrática, justamente por 

compreender a participação de todos os segmentos da comunidade escolar e local, para 

dialogar e deliberar nas decisões referentes ao andamento da escola. Segundo o 

Ministério da Educação (MEC), os Conselhos Escolares são meios de efetivar a 

participação nas escolas, sendo que esses serão “a voz e o voto dos diferentes atores da 

escola, internos e externos, desde os diferentes pontos de vista, deliberando sobre a 

construção e a gestão de seu projeto político-pedagógico” (BRASIL, 2004 p. 37). Na visão 

do Ministério da Educação, os Conselhos escolares são 

 
Órgãos colegiados compostos por representantes das comunidades 
escolar e local, que têm como atribuição deliberar sobre questões político-
pedagógicas, administrativas, financeiras, no âmbito da escola. Cabe aos 
Conselhos, também, analisar as ações a empreender e os meios a utilizar 
para o cumprimento das finalidades da escola. Eles representam as 
comunidades escolares e locais, atuando em conjunto e definindo 
caminhos para tomar as deliberações que são de sua responsabilidade. 
Representam, assim, um lugar de participação e decisão, um espaço de 
discussão, negociação e encaminhamento das demandas educacionais, 
possibilitando a participação social e promovendo a gestão democrática. 
São, enfim, uma instância de discussão, acompanhamento e deliberação, 
na qual se busca incentivar uma cultura democrática, substituindo a cultura 
patrimonialista pela cultura participativa e cidadã (idem, p.32). 

 

De acordo com a citação destacada, a função dos Conselhos como instâncias 

colegiadas é determinante para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, administrativo 

e financeiro da escola numa perspectiva de gestão democrática.  

 
O Conselho Escolar é, assim, um relevante organismo de articulação entre 
a escola e a sociedade. Desse modo, o exercício da participação do 
Conselho Escolar no cotidiano da escola concorre para a instalação de 
uma prática pedagógica e de uma cultura política democrática e cidadã. A 
participação é emancipatória, pois exercita a crítica, à medida que 
desenvolve a criatividade e, portanto, a transformação para um mundo 
mais humano. (BRASIL, 2008, p.45). 

 

No estado do Paraná o Conselho Escolar foi instituído pelo Conselho Estadual de 

Educação do Paraná, por meio da Deliberação nº 020/91, tendo suas normas legitimadas 

pela Resolução nº 4839/94, da Secretaria Estadual de Educação, que posteriormente 

foram revogadas e substituídas pela Deliberação nº 16/99 do CEE e Resolução nº 



2122/00 – SEED.  

Em 2005, a Secretaria Estadual de Educação (SEED) aprovou a Resolução nº 

2124/05, que orienta a análise e a aprovação do novo Estatuto do Conselho Escolar para 

a Rede Pública Estadual, definindo-o como  

 
um órgão colegiado, representativo da Comunidade Escolar, de natureza 
deliberativa, consultiva, avaliativa e fiscalizadora. Ele dá pareceres 
referentes ao trabalho de organização e realização do trabalho pedagógico 
e administrativo da instituição escolar, em conformidade com as políticas e 
diretrizes educacionais da SEED, observando a Constituição, a LDB, o 
ECA, o Projeto Político-pedagógico e o Regimento Escola/Colégio, para o 
cumprimento da função social e específica da escola (Estatuto do 
Conselho Escolar, 2005, p.9). 
 

No ano de 2008, por meio da Resolução no. 4.649/08, a Secretaria de Estado da 

Educação amplia a competência dos Núcleos Regionais de Educação para aprovarem os 

Estatutos do Conselho Escolar dos estabelecimentos de ensino de educação básica do 

Paraná, revogando a Resolução n. 2.124/05 (PARANÁ, 2009). 

O Estatuto do Conselho Escolar (PARANÁ, 2009) esclarece a função do Conselho 

escolar da seguinte forma:  

a) a função deliberativa se refere a tomada  decisões a respeito das 

diretrizes e linhas gerais das ações pedagógicas, administrativas e 

financeiras quanto ao direcionamento das políticas públicas 

desenvolvidas no âmbito escolar. 

b) a função consultiva, no que diz respeito aos pareceres e tomadas 

de decisões, sobre questões pedagógicas, administrativas e 

financeiras no âmbito de sua competência. 

c) a função avaliativa, em relação ao acompanhamento das ações 

educativas desenvolvidas na escola, no sentido de identificar 

problemas e indicar alternativas para melhoria do processo de 

ensino. 

d) a função fiscalizadora diz respeito ao acompanhamento e 

fiscalização da gestão pedagógica, administrativa e financeira da 
escola. 
 

O documento destaca como principal atribuição do Conselho Escolar a aprovação 

e acompanhamento da efetivação do projeto político‐pedagógico da escola. 

O Conselho Escolar é compreendido ainda pelo estatuto como sendo o órgão 

máximo de direção da escola e um instrumento de gestão e participação da comunidade 

escolar, numa perspectiva de democratização da escola pública. 



 De acordo com artigo 11 do Estatuto do Conselho Escolar (PARANÁ, 2009),  as 

ações dos estabelecimentos de ensino  devem estar fundamentadas nos seguintes 

pressupostos: 

 

Art. 11º - Os objetivos do Conselho Escolar são: 
I - realizar a gestão escolar, numa perspectiva democrática e coletiva, de 
acordo com as propostas educacionais contidas no Projeto Político-
Pedagógico da escola; 
II - constituir-se em instrumento de democratização das relações no interior 
da escola, assegurando os espaços de efetiva participação da comunidade 
escolar nos processos decisórios sobre a natureza e a especificidade do 
trabalho pedagógico escolar; 
III - promover o exercício da cidadania no interior da escola, articulando a 
integração e a participação dos diversos segmentos da comunidade 
escolar na construção de uma escola pública de qualidade, laica, gratuita e 
universal; 
IV - estabelecer políticas e diretrizes norteadoras da organização do 
trabalho pedagógico na escola a partir dos interesses e expectativas 
histórico-sociais, em consonância com as orientações da Secretaria de 
Estado da Educação e a legislação vigente; 
V - acompanhar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido pela 
comunidade escolar, realizando as intervenções necessárias, tendo como 
pressuposto o Projeto Político-Pedagógico da escola; 
VI - garantir o cumprimento da função social e da especificidade do 
trabalho pedagógico da escola, de modo que as organizações das 
atividades educativas escolares estejam pautadas nos princípios da gestão 
democrática. 
 

De acordo com a discussão apresentada, compreende-se a importância desta 

instância para a gestão democrática da escola ao assumir a necessidade da participação 

de todos os segmentos no processo de gestão da escola, configurando-se como um dos 

mecanismos de democratização da escola pública. E tal participação pode favorecer não 

apenas a gestão democrática da escola, mas também a busca pela qualidade de ensino 

ao possibilitar que o coletivo escolar e a comunidade local acompanhem as decisões 

administrativas e pedagógicas, assumindo responsabilidade coletiva pelo fazer escolar, 

incluindo a aprendizagem dos alunos. 

Para Barcelli, Conti e Luiz (2010, p.12), 
 
os conselhos escolares configuram-se, historicamente, como espaços de 
participação de diretores, professores, funcionários, comunidade, pais, 
alunos nas instituições escolares. Eles são compreendidos como espaços 
coletivos de deliberação, assumindo a perspectiva de órgãos co-
responsáveis pela gestão administrativa e pedagógica das escolas, 
embora cumpram, em muitos casos, o mero papel de aprovação da 
prestação de contas, órgão responsável por medidas disciplinares etc. 
 

O Conselho Escolar tem poder decisório, porém, para que ele se efetive no 

processo de gestão democrática é necessário o envolvimento e o compromisso de todos. 



Segundo Gadotti e Romão (2004, p.16), 

 
A participação possibilita à população um aprofundamento do seu grau de 
organização. [...] ela contribui para a democratização das relações de 
poder no seu interior e, conseqüente, para a melhoria da qualidade do 
ensino. Todos os segmentos da comunidade podem compreender melhor o 
funcionamento da escola, conhecer com mais profundidade todos os que 
nela estudam e trabalham, intensificar seu envolvimento com ela e, assim, 
acompanhar melhor a educação ali oferecida.  

 

 Embora a participação do coletivo escolar e da comunidade local seja 

indispensável à configuração da gestão democrática da escola, Paro (2005, p. 40) adverte 

que “não basta, entretanto, ter presente a necessidade de participação da população na 

escola. É preciso verificar em que condições essa participação pode tornar-se realidade”. 

Ainda de acordo com o autor, a falta de condições ideais, não pode servir de desculpa à 

imobilização, esperando-se que primeiro a sociedade se transforme e depois as práticas.  

 
Sem a transformação na prática das pessoas não há sociedade que se 
transforme de maneira consciente e duradoura. É aí, na prática escolar 
cotidiana, que precisam ser enfrentados os determinantes mais imediatos 
do autoritarismo enquanto manifestação, num espaço restrito, dos 
determinantes estruturais mais amplos da sociedade (idem, p. 19). 

 

Deste modo, o Conselho Escolar pode promover a gestão democrática da escola 

se os diversos segmentos nele representados (estudantes, pais, funcionários, 

professores, diretor e representações da comunidade local) o legitimarem como real 

instância de participação e envolvimento na tomada de decisões e na responsabilidade 

coletiva pelas decisões tomadas.  

Entretanto, são muitas as dificuldades que os estabelecimentos de ensino da rede 

estadual encontram em efetivar a participação do Conselho Escolar na tomada de 

decisões, no que diz respeito à organização e funcionamento da escola. 

Assumindo neste trabalho que as ações da escola precisam ser projetadas, 

implementadas e avaliadas com a participação e contribuição de todos os segmentos, o 

Conselho Escolar pode ser uma estratégia para o processo de democratização da escola 

pública, por meio da articulação das diferentes instâncias presentes na escola. E isso 

deve comparecer nos documentos da escola, mas principalmente se materializar em 

práticas de gestão escolar. 

Face ao exposto, propõe-se uma reflexão quanto às possibilidades do Conselho 

Escolar como instância de constituição e dinamização da gestão democrática, e assim, 

pensar em estratégias e ações que possam fomentar a participação e a 

representatividade na tomada de decisões coletivas junto à gestão escolar.  



 Pretende-se desenvolver esta reflexão por meio do desenvolvimento de atividades 

teórico-práticas  fundamentadas na literatura que orienta o presente trabalho e também 

nos documentos que normatizam a organização do estabelecimento (Projeto Político 

Pedagógico, Regimento Escolar e Estatuto e Atas do Conselho Escolar do colégio). A 

partir das discussões realizadas junto aos profissionais da escola, objetiva-se levantar 

questões acerca do Conselho Escolar no sentido de pensar coletivamente em ações que 

favorecem a configuração desse órgão colegiado como um mecanismo da gestão 

democrática da escola.  

 Espera-se que a proposta de formação a ser desenvolvida possa contribuir para 

que a comunidade compreenda o Conselho Escolar como uma instância legitima de 

configuração de práticas de gestão democrática e, dessa forma, possa sentir -se 

mobilizada à participação e ao envolvimento na tomada de decisões, responsabilizando-

se coletivamente pelas decisões tomadas. 
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