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Resumo: 

 

Apesar do princípio da gestão democrática do ensino 
público, estabelecido pela Constituição Federal de 
1988, a maioria das escolas públicas paranaenses 
continua sendo gerida de forma centralizada e 
autocrática. Ao invés de concentrar-se em questões 
burocráticas o gestor deve empregar seus esforços, 
juntamente com a comunidade escolar, em atividades 
político-pedagógicas, liderando e coordenando ações 
que potencializem o processo de ensino-aprendizagem 
e seu aperfeiçoamento. Gerida em parceria com sua 
comunidade, a escola poderá construir um projeto 
educativo avançado e consonante com as 
necessidades dos educandos e da sociedade. Esta 
Unidade Didática objetiva oportunizar à comunidade da 
Escola Estadual Princesa Izabel momentos de reflexão 
e debate acerca das competências, potencialidades e 
desafios do Conselho Escolar diante da consolidação 
da democracia e da conquista da autonomia 
administrativa, pedagógica e financeira da escola. 
Neste sentido, pretende-se subsidiar a comunidade 
escolar na análise e discussão da participação na 
gestão e na democratização da escola pública. Serão 
estudados textos e vídeos de autores de referência, 
além de dispositivos legais pertinentes ao tema. Assim, 
terminada a implementação, espera-se que a 
comunidade escolar procure ampliar seus espaços de 
participação no processo de gestão da escola, 
reivindicando e exigindo atitudes democráticas de seus 
representantes. 
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APRESENTAÇÃO  

 

Ao iniciar esta Unidade Didática, retomamos o objetivo mais abrangente 

delineado no Projeto de Intervenção Pedagógica, cuja pretensão é subsidiar e 

incentivar a comunidade da Escola Estadual Princesa Izabel, do Município de 

Cianorte, Estado do Paraná, a refletir sobre as competências, potencialidades e 

desafios do Conselho Escolar, bem como examinar os atuais níveis de participação 

no processo de gestão da escola. 

Partimos da constatação de que a grande maioria das escolas públicas 

paranaenses continua sendo gerida de forma centralizada e autoritária, deixando 

reduzido espaço para a participação das comunidades escolar e local. Sobre este 

aspecto assevera Romão & Padilha (2004, p. 91): “... um modelo de gestão escolar 

baseado numa estrutura administrativa autocrática, vertical e hierarquizada, 

fundamentada numa rede de ensino ou num sistema educacional burocrático e 

fechado.”  Isto talvez não fosse problema se a escola estivesse cumprindo, de modo 

eficiente, o seu papel de formar cidadãos conscientes, preparados para atuar na 

sociedade, de forma responsável, sendo capazes de contribuir com as necessárias 

transformações sociais. Entretanto, considerando os diversos problemas que obstam 

a melhoria da qualidade do ensino ofertado pela escola pública, que tem encontrado 

enormes dificuldades para atingir seus objetivos, compreendemos ser de 

fundamental importância redefinir a atuação do diretor no que se refere ao processo 

de tomada de decisões e responsabilidade pelos atos de gestão. 

 

Por isso, cumpre rever o papel do atual diretor da escola pública estadual de 

1
o
 e 2

o
 graus. Hoje, “responsável último pela escola” e diante das 

inadequadas condições de realização de seus objetivos, o diretor acaba 

sendo o culpado primeiro pela ineficiência da mesma, perdido em meio à 

multiplicidade de tarefas burocrática que nada têm a ver com a busca de 

objetivos pedagógicos. Dotado de toda autoridade para mandar e desmandar, 

mas sem nenhum poder para fazer atingir os objetivos educativos, o diretor 

de hoje, por mais bem-intencionado que seja, é levado a concentrar em suas 

mãos todas as decisões, acabando por mostrar-se autoritário e ser visto por 

todos como defensor apenas da burocracia e do Estado. (PARO, 2004, p. 111). 



Neste cenário, a escola pública organiza-se por meio de uma estrutura 

administrativa hierarquizada que atribui ao diretor todo o poder decisório, mas sem 

propiciar-lhe os recursos e as condições necessárias ao exercício de suas funções. 

Ao invés de concentrar seus esforços em atividades político-pedagógicas, liderando e 

coordenando ações que potencializem a efetivação do processo de ensino-aprendizagem 

e seu consequente aperfeiçoamento, o diretor passa grande parte do tempo tratando de 

questões burocráticas. Desse modo, o gestor não tem conseguido promover ações que 

levem as comunidades escolar e local a participarem das soluções dos problemas 

enfrentados pela escola. Sem esta participação e sem a busca de soluções conjuntas, 

desperdiça-se um grande potencial de fortalecimento da escola, uma vez que as soluções 

conjuntas são mais eficazes, com maior possibilidade de proporcionar bons resultados. 

“Por mais iluminada que seja a descoberta de uma verdade ou por mais consistente e 

oportuna que seja uma tomada de decisão individual, se não socializada, ela corre o risco 

de morrer com quem a descobriu ou ter dificuldade de ser implementada na prática.” 

(ROMÃO, 2004, p. 23). 

Tal disfunção, como se sabe, não é de responsabilidade apenas do diretor, 

mas de um sistema de ensino autocrático, que pouco contribui para o fortalecimento 

das unidades escolares e de seus segmentos. Para atender às determinações desse 

sistema, o diretor torna-se um refém da burocracia estatal, pautando suas funções, 

na maioria das vezes, por uma postura autoritária. Esse modelo de gestão se opõe 

ao desenvolvimento dos mecanismos de participação, tornando as instâncias 

colegiadas simples referendárias das decisões arbitradas pelo diretor que, agindo de 

forma isolada, não consegue se investir do poder necessário para pressionar as 

autoridades superiores a dotarem a escola de recursos suficientes e de autonomia 

na gestão escolar.  

 

Essa impotência e falta de autonomia do diretor sintetizam a impotência e 

falta de autonomia da própria escola. E se a escola não tem autonomia, se a 

escola é impotente, é o próprio trabalhador enquanto usuário que fica 

privado de uma das instâncias por meio das quais ele poderia apropriar-se 

do saber e da consciência crítica. Significa que conferir autonomia à escola 

deve consistir em conferir poder e condições concretas para que ela alcance 



objetivos educacionais articulados com os interesses das camadas 

trabalhadoras. E isso não acontecerá jamais por concessão espontânea dos 

grupos no poder. Essa autonomia, esse poder, só se dará como conquista 

das camadas trabalhadoras. Por isso é preciso, com elas, buscar a 

reorganização da autoridade no interior da escola. (PARO, 2004, p. 11). 

 

Podemos perceber, então, a contradição que existe entre as atuais práticas de 

gestão e o princípio da gestão democrática do ensino público, que tem como 

fundamento o artigo 3o, inciso VIII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN no 9.394/96 que, em consonância com o artigo 206, inciso VI, da 

Constituição Federal de 1988, determina o dever de ministrar o ensino público com 

base, entre outros princípios, no da gestão democrática. Encontra-se, portanto, 

nestes dispositivos, respaldo para a prática da gestão escolar colegiada e 

participativa. A outorga da função de diretor pela comunidade, conforme prerrogativa 

estabelecida em lei, a determinado postulante para que administre uma escola 

pública, segundo Cury (2002, p. 171), “o torna um representante de posturas, 

atitudes e valores centrados na democracia.” No entanto, é necessário ter 

consciência dos desafios a serem enfrentados para a consolidação da democracia 

no ambiente educativo. Democracia, esta, que não deve ser vista como fim, mas 

compreendida como um instrumento de conquista da autonomia no processo de 

gestão da escola pública. Esta autonomia, entretanto, não significa a total 

independência da escola, podendo agir à revelia da lei. Também não se trata de a 

comunidade assumir a responsabilidade do Estado, mas de conquistar a 

prerrogativa de a escola, juntamente com sua comunidade e em parceria com o 

Estado e em conformidade com os preceitos legais, decidir e por em prática seus 

projetos educacionais construídos coletivamente. (DIAS, 2008, p. 93). 

Objetivamos, assim, propiciar à comunidade escolar a oportunidade de debater 

e refletir sobre o processo de consolidação da democracia no âmbito da escola 

pública, como forma de garantir as condições necessárias à conquista da autonomia 



administrativa, pedagógica e financeira. Neste sentido, pretende-se analisar e discutir 

as atribuições do Conselho de Escola, identificando seu potencial e os desafios a 

serem enfrentados por esta instância colegiada. A análise deve ser feita com base em 

fundamentos legais e teórico-metodológicos que compõem o sustentáculo das 

práticas de gestão democrática escolar.  

 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 

Como parte das atividades realizadas no segundo período do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE elaboramos esta Unidade Didática em 

conformidade com a temática apresentada no Projeto de Intervenção Pedagógica. O 

material contém as atividades planejadas para o terceiro período, ou seja, o da 

implementação da proposta na escola cujo desenvolvimento terá duração de oito 

encontros presenciais, sendo de quatro horas cada um. 

Ao iniciar a implementação da Proposta Pedagógica, apresentaremos aos 

participantes o Projeto de Intervenção Pedagógica, no qual evidenciamos os 

elementos que nortearam a escolha da temática. O conhecimento do projeto pelo 

público-alvo é fundamental para que a proposta possa ter êxito em seu 

desenvolvimento, visto ser necessário ter consciência da finalidade e dos objetivos 

propostos. 

Em seguida, como forma de coletar informações e dados relacionados à 

atuação do Conselho Escolar e sobre o modelo de gestão praticado na escola, 

aplicar-se-á um questionário com algumas perguntas abertas e outras objetivas. O 

levantamento será um dos elementos subsidiários da análise e da reflexão acerca do 

tema em estudo. Com base nas respostas, espera-se compreender em que estágio 

encontra-se o processo de participação do Conselho de Escola e da comunidade 

escolar no processo de gestão da escola pública. 



ENCONTRO 1: Projeto de Intervenção Pedagógica e levantamento de dados. 

CARGA HORÁRIA: 4 horas 

 

Neste primeiro encontro será apresentado aos participantes o Projeto de 

Intervenção Pedagógica, enfocando, em linhas gerais, a visão dos autores 

pesquisados sobre as práticas do processo de gestão escolar e as mudanças que se 

fazem necessárias. Serão destacados, também, os objetivos e os resultados 

pretendidos. Em seguida, os presentes poderão discutir os pontos relevantes e 

apresentarem críticas ou sugestões. Estas, embora não possam integrar a proposta 

inicial, poderão contribuir com os trabalhos a serem desenvolvidos nos próximos 

encontros. 

Para a coleta de dados e informações sobre o Conselho de Escola e a atuação 

do gestor os integrantes da reunião responderão, de modo individual, a um 

questionário (em anexo) contendo oito questões. O levantamento será uma das 

fontes de análise e reflexão acerca do tema de estudo. Respondendo a perguntas de 

caráter objetivo e também a questões descritivas, os partícipes terão sua identidade 

preservada, devendo abster-se da identificação. A pesquisa tem por objetivo 

compreender os níveis de participação do Conselho Escolar e da comunidade da 

escola no processo de gestão. 

 

 

ENCONTRO 2: análise e debate sobre o vídeo “Gestão escolar democrática”. 

CARGA HORÁRIA: 4 horas 

 

Iniciaremos o segundo encontro assistindo ao vídeo Gestão escolar 

democrática, do Professor Vitor Henrique Paro. No vídeo, o autor faz severas críticas 

ao sistema de ensino brasileiro, ao método de ensino praticado na escola pública e 

ao modelo atual de gestão escolar. O pensador destaca, ainda, a divergência de 

interesses entre capitalistas e trabalhadores, sendo esta uma das principais razões 

para se manter esse formato educacional desarticulado do objetivo da escola, tendo 

como consequência o fracasso do ensino público. (PARO, 2013). 

Após assistir ao vídeo, os participantes terão a oportunidade de refletir e 



discutir sobre sua prática pedagógica e sobre a atuação do gestor. Para tanto, devem 

levar em conta as considerações feitas pelo Professor Paro, procurando relacionar o 

conteúdo do vídeo à escola de atuação.  

É importante salientar que o autor do vídeo, Vitor Paro, é um dos principais 

estudiosos dos assuntos relacionados ao tema da gestão escolar. A fundamentação 

do Projeto de Intervenção Pedagógica tem por base, entre outros autores, uma de 

suas obras.  

Ao final do encontro, como estratégia de avaliação e conhecimento dos 

diferentes pensamentos sobre o tema, os participantes responderão à seguinte 

questão: em seu ponto de vista, de que forma o diretor poderia fazer uma gestão 

considerada democrática? 

 

 

ENCONTROS 3 e 4: estudo dos textos “Gestão democrática da educação: 

exigências e desafios”; “A descentralização do ensino, a democratização da 

escola e a construção da autonomia da gestão escolar”; “Mecanismos de 

construção da autonomia da gestão escolar”; “A utopia da gestão escolar 

democrática” e “Participação da comunidade na gestão democrática da escola 

pública”  

CARGA HORÁRIA: 8 horas 

 

Os encontros três e quatro destinam-se ao estudo dos textos: Gestão 

democrática da educação: exigências e desafios, de Carlos Roberto Jamil Cury; A 

descentralização do ensino, a democratização da escola e a construção da 

autonomia da gestão escolar; e Mecanismos de construção da autonomia da gestão 

escolar, de Eloisa Lück; A utopia da gestão escolar democrática e Participação da 

comunidade na gestão democrática da escola pública, de Vitor Henrique Paro.  

Faremos, no terceiro encontro, a leitura e uma análise crítica dos três primeiros 

textos, de Jamil Cury e Eloisa Lück, que tratam da democratização do ensino e da 

escola. Os textos servirão de base para responder às seguintes questões propostas: 



1. De acordo com o texto de Carlos Jamil Cury, o que é gestão?  

2. O mesmo autor afirma que a gestão democrática extrapola os limites da 

escola e, por isso, representa um desafio. Que desafio é esse?  

3. Conforme o seu entendimento do texto, a prática da gestão democrática é 

uma determinação legal ou apenas uma sugestão? Por quê?  

4. Com base nos textos de Eloisa Lück, fazer uma síntese sobre a 

compreensão de: democratização da escola e autonomia da gestão escolar. 

5. Segundo a autora, o que a construção da autonomia requer do gestor 

escolar e de sua comunidade?  

6. Em sua opinião, o fato de a escola poder, por meio de suas comunidades 

escolar e local, eleger o seu diretor a torna democrática?  

 

Da mesma forma, no quarto encontro, trabalharemos com os textos do 

Professor Vitor Paro, os quais enfocam a participação da comunidade na gestão 

escolar pública, inclusive nos processos de tomada de decisão. Cabe lembrar que o 

autor faz referência ao termo comunidade em sentido amplo, o que pressupõe a 

participação tanto da comunidade escolar como da comunidade local. Após a leitura 

e análise dos textos, o grupo responderá às questões seguintes: 

1. De acordo com texto A utopia da gestão escolar democrática, a escola 

pública atual está cumprindo sua função de formar cidadãos críticos e 

conscientes de sua responsabilidade social, capazes de contribuir com as 

necessárias transformações? Por quê?  

2. No texto Participação da comunidade na gestão democrática da escola 

pública o autor afirma “... por todas as evidências, conclui-se que o Estado 

não se tem interessado pela universalização de um ensino de boa 

qualidade.” Que solução o autor propõe, no mesmo texto?  

3. Ainda, no texto Participação da comunidade na gestão democrática da 

escola pública, o autor identifica um dos mais importantes fatores para a 

não participação da comunidade na solução dos problemas da escola. Que 

fator é esse?  



ENCONTROS 5 e 6: estudo da legislação 

CARGA HORÁRIA: 8 horas 

 

Os encontros cinco e seis foram reservados para o estudo da legislação 

pertinente, as quais contemplam a gestão democrática da escola pública e as 

competências do Conselho Escolar, entre outras determinações. O conhecimento da 

legislação é fundamental para que se reivindique a criação de espaços próprios para 

o exercício da democracia no ambiente escolar e para se exigir das instâncias de 

poder atuação democrática e em conformidade com os preceitos legais. 

Desse modo, analisaremos, no encontro cinco, dispositivos legais da 

Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB no 9.394/1996, do Plano Nacional de Educação - Lei no 13.005/2014 e do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/1990. 

Nesta perspectiva, a Carta Magna constitui o fundamento mais importante da 

gestão democrática do ensino público, uma vez que estabelece, no artigo 206, o 

ensino baseado nos princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 

o saber;  

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino;  

IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 

lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas 

e títulos, aos das redes públicas;  

VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  

VII – garantia de padrão de qualidade;  

VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal. 



No inciso VI, portanto, do referido artigo da suprema lei, fica evidente a 

determinação de que o ensino deve obrigatoriamente ser gerido sob a ótica do 

princípio democrático. Este, por sua vez, é consubstanciado no inciso VIII do artigo 3o 

da LDB no 9.394/96. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

estabelece, no artigo 14, que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola;  

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

A mesma lei educacional determina, ainda, no artigo 15, em ralação ao 

processo de gestão autônoma dos estabelecimentos públicos de ensino: os sistemas 

de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os 

integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público.  

Ainda, no que concerne ao avanço da democracia e da participação nos 

processos de gestão da escola, a estratégia 7.16 do Plano Nacional de Educação, 

Lei no 13.005/2014, estabelece ao sistema de ensino: apoiar técnica e 

financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de recursos 

financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no 

planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e 

ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática. 

Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069/90, em seu artigo 53, 

estabelece que A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II – direito de ser respeitado por seus educadores;  



III – direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores;  

IV – direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

O dispositivo legal supracitado garante, no inciso IV, a todo estudante, criança 

ou adolescente, a prerrogativa de constituir entidades estudantis ou delas 

participarem como representantes ou representados. Cabe aqui destacar a 

importância de tais organizações para a construção de valores de cidadania e de 

relações democráticas entre a escola e os estudantes. Neste aspecto, o grêmio 

estudantil é uma das instâncias colegiadas que devem ser incentivadas e apoiadas 

em âmbito escolar. 

Examinaremos, no encontro seis, os artigos 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 54 e 55, 

incluindo respectivos incisos, alíneas e parágrafos, do Estatuto do Conselho Escolar 

que, segundo o seu o artigo 4o, o colegiado possui natureza deliberativa, consultiva, 

avaliativa e fiscal. Para a elaboração e aprovação do referido estatuto obedeceu-se 

ao disposto na Resolução da Secretaria Estadual de Educação do Paraná – SEED, 

no 4.649/2008, e Deliberação no 16/99, do Conselho Estadual de Educação – CEE.  

O Conselho Escolar, conforme o artigo 7o de seu estatuto, é um órgão de 

gestão colegiada e de democratização da escola pública através da participação da 

comunidade escolar. Este aspecto revela que, além de seu caráter administrativo, o 

colegiado possui uma dimensão política, legitimando-o na tarefa de propor e 

coordenar um processo de conscientização dos profissionais da escola e de todos 

os interessados em suas atividades. Neste sentido, visando à participação das 

comunidades escolar e local na busca por soluções para os principais problemas 

que afetam a escola pública e obstam a melhoria da qualidade do ensino, o 

Conselho de Escola pode viabilizar a construção da democracia no ambiente 

educativo, inclusive nos atos decisórios, possibilitando a conquista da autonomia no 

processo de gestão. 



 

A autonomia e a gestão democrática da escola fazem parte da própria 

natureza do ato pedagógico. A gestão democrática da escola é, portanto, 

uma exigência de seu projeto político-pedagógico. [...] A escola deve formar 

para a cidadania e, para isso, ela deve dar o exemplo. A gestão 

democrática da escola é um passo importante no aprendizado da 

democracia. A escola não tem um fim em si mesma. Ela está a serviço da 

comunidade. Nisso, a gestão democrática da escola está prestando um 

serviço também à comunidade que a mantém. A gestão democrática pode 

melhorar o que é específico da escola, isto é, o seu ensino. A participação 

na gestão da escola proporcionará um melhor conhecimento do 

funcionamento da escola e de todos os seus atores; propiciará um contato 

permanente entre professores e alunos, o que leva ao conhecimento mútuo 

e, em consequência, aproximará também as necessidades dos alunos dos 

conteúdos ensinados pelos professores. (GADOTTI, 2004, p. 35). 

 

 

ENCONTRO 7: estudo do Regimento Escolar 

CARGA HORÁRIA: 4 horas 

 

No encontro sete serão estudados os pontos mais importantes do Regimento 

da Escola, sobretudo aqueles ligados mais diretamente aos aspectos da gestão 

escolar. Após os esclarecimentos iniciais, os participantes reunidos em grupos de, 

no máximo três pessoas, farão a leitura dos itens previamente selecionados e 

apresentarão suas conclusões para os demais. As discussões acontecerão em 

todos os momentos, mas principalmente durantes as apresentações. Após estas, 

faremos as considerações finais. 

O conhecimento do Regimento Escolar é extremamente importante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade no âmbito da escola. Por isso, todos devem 

conhecê-lo. O artigo 4o, por exemplo, estabelece o objetivo da escola em relação ao 

Projeto Político-Pedagógico, cuja elaboração deve obedecer a princípios 

democráticos. Segundo o artigo 9o, faz parte da gestão democrática da escola a 

escolha de diretor por sua comunidade; a composição do Conselho Escolar, sendo 

este a instância superior de gestão da escola; e o aprimoramento da capacidade de 

aprender. 



ENCONTRO 8: análise do Projeto Político-Pedagógico e do Questionário 

CARGA HORÁRIA: 4 horas 

 

No oitavo e último encontro analisaremos o Projeto Político-Pedagógico da 

escola e o resultado da pesquisa realizada no início da implementação. O Projeto 

Político-Pedagógico – PPP é um dos documentos mais importantes para o processo 

de gestão da escola, visto ser construído, conforme o artigo 7o do Regimento Escolar, 

de forma participativa e democrática e por conter as principais características da 

escola e do público a ser atendido pela ação pedagógico. Além disso, o PPP 

constitui um esforço coletivo de compreender a sociedade e a concepção 

pedagógica que melhor possa responder aos seus anseios e necessidades. 

 

[...] a crise paradigmática que atinge a escola pode ser superada através da 

elaboração do projeto político-pedagógico, na perspectiva da escola cidadã, 

inserida num contexto de profundas transformações e de reconhecimento da 

diversidade étnico-cultural que caracteriza o planeta. Mais do que um 

conjunto de objetivos, metas e procedimentos, o projeto político-pedagógico 

da escola se caracteriza por uma certa atmosfera de renovação educacional 

que a envolve. Para instituir um novo projeto é preciso partir do instituído – 

legislação, normas, currículos, programas, história da escola... – mas não 

ficar nele. Isso exige mudança de mentalidade em direção à maior 

autonomia e participação de todos os segmentos que trabalham na escola, 

portanto, em direção à gestão democrática. (GADOTTI & ROMÃO, 2004, p. 18). 

 

Após a leitura do PPP e identificação dos pontos relevantes, os participantes, 

reunidos em grupos, apresentarão suas conclusões aos demais. Durante cada 

apresentação serão feitas as intervenções necessárias e, após, as considerações 

finais.  

Por fim, serão apresentados os resultados e as conclusões decorrentes das 

respostas ao questionário aplicado no início da implementação. A partir desses 

resultados será possível discutir e propor ações para a continuidade do processo de 

consolidação da democracia em ambiente escolar.  



ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

  

A produção didático-pedagógica ora apresentada, sob a forma de unidade 

didática, constitui uma proposta de trabalho com a comunidade escolar, visando ao 

processo de construção e consolidação da democracia no âmbito da escola. 

Incialmente, a proposta é de se trabalhar com a comunidade escolar, podendo, 

posteriormente, a partir dos resultados obtidos, ser estendida ao trabalho com a 

comunidade local e com outros interessados na melhoria da qualidade dos serviços 

prestados pela escola. 

A proposta será desenvolvida em oito encontros de quatro horas, totalizando 

32 horas de trabalho. Nos encontros serão utilizados, entre outros que se julgar 

necessário, os recursos disponíveis na escola, sendo os humanos os mais 

importantes. Para apresentação de textos, vídeos e slides, no entanto, pode-se 

utilizar um microcomputador desktop ou notebook conectado a um projetor 

multimídia (disponível na escola) ou a uma TV Pendrive, por meio de um conversor 

de sinal VGA conectado à saída VGA do microcomputador e à entrada AV do 

televisor. Há, ainda, a possibilidade de conversão dos materiais para um dos 

formatos aceitos, conforme descrito no Manual da TV Pendrive. 

A análise das assertivas do questionário de levantamento de dados e 

informações deverá ser feita com base no método dedutivo, com abordagem 

quantitativa, visando à objetividade dos resultados. Estes, além de propiciar 

informações para o Artigo Final, serão relevantes para o desenvolvimento da 

proposta de implementação e para o planejamento de ações de continuidade do 

processo de construção e consolidação da democracia no ambiente da escola. 

Procurar-se-á, em cada encontro, desenvolver um tema que aprofunde os 

conhecimentos acerca do processo de gestão da escola pública, das atribuições e 

dos desafios que precisam ser enfrentados pela comunidade e pelo Conselho 

Escolar. Por meio de leitura e discussão, os participantes terão a oportunidade de 



refletir sobre a importância do papel que cada um desempenha na consecução dos 

serviços prestados pela escola e como esta poderá efetivamente alcançar os seus 

objetivos. 

Ao final da implementação, tendo realizado os estudos e as reflexões 

propostas, espera-se que a comunidade escolar tenha uma postura mais ativa, 

participando e reivindicando atitudes democráticas de seus representantes. É 

preciso exigir do diretor e do Conselho Escolar o cumprimento das normas de gestão 

democrática, além de requerer e sugerir, por meio do debate, a busca coletiva de 

soluções plausíveis para os problemas emergidos na escola, buscando participar e 

contribuir com a melhoria da qualidade do ensino oferecido. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Principais artigos, incisos e alíneas do Estatuto do Conselho 

Escolar, relacionados às atribuições do colegiado. 

 

A seguir os artigos 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 54 e 55 do Estatuto do Conselho 

Escolar e seus respectivos incisos e alíneas, conforme dispostos na Resolução no 

4.649/08, da Secretaria Estadual de Educação do Paraná – SEED: 

Art. 38 - Para a divulgação das deliberações do Conselho Escolar que devam 

ser tornadas públicas, serão utilizados Editais ou livros-aviso, garantindo um fluxo de 

comunicação permanente, de modo que as informações pertinentes sejam 

divulgadas em tempo hábil. 

Art. 39 - Os membros titulares e suplentes do Conselho Escolar devem 

participar de cursos de capacitação/ formação continuada, promovidos pela 

Secretaria de Estado da Educação, Núcleos Regionais de Educação e pela própria 

escola. 

Art. 40 - As atribuições do Conselho Escolar são definidas em função das 

condições reais da escola, da organização do próprio Conselho e das competências 

dos profissionais em exercício na unidade escolar. 

Art. 41 - São atribuições do Conselho Escolar:  

I - discutir, aprovar e acompanhar a efetivação do Projeto Político-Pedagógico 

da escola;  

II - analisar e aprovar o Plano de Ação Anual da Escola, com base no seu 

Projeto Político-Pedagógico;  

III- criar e garantir mecanismos de participação efetiva  e democrática na 

elaboração do Projeto Político-Pedagógico bem como do Regimento Escolar, 

incluindo suas formas de funcionamento aprovados pela comunidade escolar;  

IV - acompanhar e avaliar o desempenho da escola face às diretrizes, 

prioridades e metas estabelecidas no seu Plano de Ação Anual, redirecionando as 

ações quando necessário;  

V - definir critérios para utilização do prédio escolar, observando os 

dispositivos legais emanados da mantenedora  e resguardando o disposto no Art. 

10 da Constituição do Estado do Paraná, sem prejuízo ao processo pedagógico da 



escola;  

VI - analisar e deliberar sobre projetos elaborados e/ou em execução por 

quaisquer dos segmentos que compõem a comunidade escolar, no sentido de 

avaliar sua importância  no processo educativo;  

VII - analisar e propor alternativas de solução a questões de natureza 

pedagógica, administrativa e financeira, detectadas pelo próprio Conselho Escolar, 

bem como as encaminhadas, por escrito, pelos diferentes participantes da 

comunidade escolar, no âmbito de sua competência;  

VIII - articular ações com segmentos da sociedade que possam contribuir para 

a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem, sem sobrepor-se ou 

suprimir as responsabilidades pedagógicas dos profissionais que atuam no 

estabelecimento de ensino;  

IX - elaborar e/ou reformular o Estatuto do Conselho Escolar sempre que se 

fizer necessário, de acordo com as normas da Secretaria de Estado da Educação e 

da legislação vigente; 

X - definir e aprovar o uso dos recursos destinados à escola mediante Planos 

de Aplicação, bem como, prestação de contas desses recursos, em ação conjunta 

com a Associação de Pais, Mestres e Funcionários – APMF ou similares;  

XI - discutir, analisar, rejeitar ou aprovar propostas de alterações no Regimento 

Escolar pela comunidade escolar;  

XII - apoiar a criação e o fortalecimento de entidades representativas dos 

segmentos escolares;  

XIII - promover, regularmente, círculos de estudos, objetivando a formação 

continuada dos Conselheiros a partir de necessidades detectadas, proporcionando 

um melhor desempenho do seu trabalho;  

XIV - aprovar e acompanhar o cumprimento do Calendário Escolar, observada 

a legislação vigente e diretrizes emanadas da Secretaria de Estado da Educação;  

XV - discutir e acompanhar a efetivação da proposta curricular da escola, 

objetivando o aprimoramento do processo pedagógico, respeitadas as diretrizes 

emanadas da Secretaria de Estado da Educação;  

XVI - estabelecer critérios para aquisição de material escolar e/ou de outras 

espécies necessárias à efetivação da Proposta Pedagógica Curricular da escola; 



XVII - zelar pelo cumprimento e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, com base na Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente;  

XVIII - avaliar, periódica e sistematicamente, as informações referentes ao uso 

dos recursos financeiros, os serviços prestados pela escola e os resultados 

pedagógicos obtidos;  

XIX - encaminhar, quando for necessário, à autoridade competente, solicitação 

de verificação, com o fim de apurar irregularidades da Direção, Direção-auxiliar e 

demais profissionais da escola, em decisão tomada pela maioria absoluta de seus 

membros, em Assembléia Extraordinária convocada para  tal fim,  com razões 

fundamentadas, documentadas e devidamente registradas;  

XX - assessorar, apoiar e colaborar com a Direção em matéria de sua 

competência e em todas as suas atribuições, com destaque especial para:  

a) o cumprimento das disposições legais;  

b) a preservação do prédio e dos equipamentos escolares; 

c) a aplicação de medidas pedagógicas previstas no Regimento Escolar, 

quando encaminhadas pela Direção, Equipe Pedagógica e/ou referendadas pelo 

Conselho de Classe; 

d) comunicar ao órgão competente as medidas de emergência, adotadas pelo 

Conselho Escolar, em casos de irregularidades graves na escola;       

XXI - estabelecer anualmente um cronograma de reuniões ordinárias a ser 

definido, preferencialmente, no Plano de Ação Anual da escola. 

Art. 42- Para os fins deste Estatuto, considerar-se-ão irregularidades graves:  

a) aquelas que representam risco de vida e/ou integridade física das pessoas;  

b) aquelas que caracterizem risco ao patrimônio escolar; 

c) desvio de material de qualquer espécie e/ou recursos financeiros;  

d) aquelas que, comprovadamente, se configurem como trabalho inadequado, 

comprometendo a aprendizagem e segurança do aluno. 

Art. 46 - São atribuições dos Conselheiros: 

I - cabe aos Conselheiros representar seu segmento discutindo, formulando e 

avaliando internamente propostas que serão apreciadas nas reuniões do Conselho;  

II - representar seus segmentos, expressando as posições de seus pares, 

visando sempre a função social da escola;   



III - promover reuniões com seus segmentos, a fim de discutir questões 

referentes à organização e ao funcionamento da escola, bem como o 

encaminhamento de sugestões e proposições ao Conselho Escolar;  

IV - participar das reuniões ordinárias e extraordinárias sempre que 

convocados;  

V - coordenar os seus segmentos, realizando entre seus pares a eleição de 

representantes do Conselho;  

VI - divulgar as decisões do Conselho a seus pares;  

VII - colaborar na execução das medidas definidas no Conselho Escolar, 

desenvolvendo ações no âmbito de sua competência;  

VIII - cumprir e exigir o cumprimento do presente Estatuto. 

Art. 48 - Aos Conselheiros, além de outras atribuições legais, compete:  

I - representar as idéias e reivindicações de seus segmentos;  

II - manter discrição sobre assuntos tratados que não devam ser divulgados;  

III - organizar seu segmento, promovendo eleições de representantes nos 

prazos previstos no Art. 17, do presente Estatuto; 

IV - conhecer e respeitar o referido Estatuto bem como as deliberações do 

Conselho Escolar;  

V - participar das reuniões do Conselho Escolar e estimular a participação dos 

demais Conselheiros;  

VI - justificar, oralmente ou por escrito, suas ausências nas reuniões do 

Conselho;  

VII - orientar seus pares quanto aos procedimentos a adotar para o 

encaminhamento de problemas referentes à escola;  

VIII - atualizar seu endereço, sempre que necessário, junto à secretaria da 

escola. 

Art. 54 - O presente Estatuto será alterado, quando necessário, pelo Conselho 

Escolar, em Assembléia extraordinária convocada para este fim, e mediante a 

aprovação de 2/3 (dois terços) dos seus integrantes, entrando em vigor após sua 

aprovação. 

Art. 55 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pelo próprio 

Conselho ou, se for o caso, terão sua solução orientada pelo Núcleo Regional de 

Educação. 



Anexo II – Comunicado de esclarecimento à comunidade escolar sobre a 

aplicação do questionário de levantamento de dados e informações acerca do 

processo de gestão e do Conselho de Escola. 

 

LEVANTAMENTO DE DADOS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR E AO 

PROCESSO DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL PRINCESA IZABEL 

 

Aos ilustríssimos integrantes da comunidade escolar da Escola Estadual 

Princesa Izabel, de ensino fundamental, do Município de Cianorte, Estado do Paraná, 

pedimos-lhes a gentileza e colaboração no sentido de responder às questões abaixo, 

com a maior tranquilidade possível, uma vez que se trata do levantamento de dados 

acerca da atuação do Conselho Escolar e do processo de gestão desenvolvido na 

escola. O presente levantamento tem caráter informativo e constitui um dos 

instrumentos metodológicos de análise do tema de estudo proposto no projeto de 

pesquisa desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE.  

Comunicamos que, para preservar a identidade dos respondentes e garantir a 

veracidade das informações prestadas, não há necessidade de identificação. O 

objetivo da pesquisa é compreender os níveis de participação do Conselho de 

Escola e da comunidade escolar no processo de gestão da escola pública. 

Cordialmente 

 

João Aparecido Alves 

Professor PDE 

 

Anexo III – Questionário de levantamento de dados e informações sobre o 

processo de gestão e atuação do Conselho Escolar. 

 

1. Você acha que o Conselho Escolar é importante no processo de gestão da escola? 

Por quê?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



2. Que atribuições ou atividades o Conselho Escolar deve desenvolver na escola? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Você acha que o Conselho Escolar é independente em suas decisões ou é 

influenciado ou pressionado por alguém ou por algum setor na tomada de 

decisão? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Com que frequência o Conselho Escolar se reúne com os profissionais da escola 

para discutir os problemas e propor soluções? 

a) (   ) Bimestralmente. 

b) (   ) Semestralmente. 

c) (   ) Anualmente. 

d) (   ) Nunca se reúne. 

e) (   ) Outro. Qual?_______________________________________________ 

5. Como profissional da escola, você tem sido informado(a), em reuniões, sobre as 

decisões importantes, tomadas pela escola ou pelo Conselho Escolar? 

a) (   ) Sim, em reuniões organizadas pela direção da escola. 

b) (   ) Sim, em reuniões organizadas pelo Conselho Escolar. 

c) (   ) Sim, em conversas informais com membros do Conselho Escolar. 

d) (   ) Sim, porque sou membro do Conselho Escolar ou da direção da escola. 

e) (   ) Não,  nunca participei  de reuniões  informando sobre  as  decisões    

        Importantes, tomadas pela escola ou pelo Conselho Escolar. 



6. Em sua opinião, como são resolvidos os principais problemas da escola? 

a) (   ) De forma centralizada, pelo diretor. 

b) (   ) Pelo diretor, com a participação do Conselho Escolar e outros colegiados. 

c) (   ) Pelo diretor, com a participação de toda a comunidade escolar (Conselho 

   Escolar, APMF, Grêmio Estudantil, profissionais da escola, alunos e seus 

     pais). 

d) (   ) Pela comunidade escolar  (Conselho Escolar, APMF, Grêmio Estudantil, 

     profissionais da escola, alunos e seus pais). 

e) (   ) Pela comunidade escolar  (Conselho Escolar, APMF, Grêmio Estudantil, 

profissionais da escola, alunos e seus pais)  e  pela comunidade local 

(moradores do bairro onde a escola está localizada).  

7. Em sua opinião, quais são as principais dificuldades para participar de reuniões ou 

ações coletivas desenvolvidas pela escola?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Você aceitaria participar de reuniões com objetivo de discutir os problemas da 

escola e propor soluções de forma coletiva? 

a) (   ) Sim, mesmo fora do meu horário de trabalho. 

b) (   ) Sim, desde que seja em meu horário de trabalho. 

c) (   ) Não, não participaria em hipótese alguma. 

d) (   ) Outro _____________________________________________________ 

 

 

 


