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PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

1 APRESENTAÇÃO 
 

“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que 
vivem em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de 
participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão, 
também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco 
ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós que 
é o de assumir esse país democraticamente”. (FREIRE, 1997, p.62) 

 

 Essa unidade didática fará uma reflexão a respeito da concepção atual de 

gestão democrática e o papel do conselho escolar dentro dessa concepção, 

legalmente implantada nas escolas públicas do estado do Paraná. A implementação 

desta Produção Didática-Pedagógica será realizada no Colégio Estadual Dr. 

Generoso Marques - Ensino Fundamental e Médio, situado no município de 

Cambará, e será no primeiro semestre de 2015, com os membros do Conselho 

Escolar e toda Comunidade Escolar. 

 Nesse contexto, a gestão democrática atualmente implica na participação da 

comunidade em aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros, isto é, a 

gestão democrática na escola tem o objetivo de envolver toda a comunidade escolar 

através da participação efetiva na construção do Projeto Político Pedagógico e em 

todas as decisões que imergirem desta gestão. A gestão democrática da escola só 

tem êxito se a comunidade participar de forma efetiva e ativamente direta, ou 

através dos órgãos colegiados da escola como o Conselho Escolar.  

O Conselho Escolar é um espaço importante no processo de democratização 

da escola, na medida em que reúne representantes de toda a comunidade escolar 

para discutir, acompanhar e definir as decisões referentes ao funcionamento da 

escola. Desta forma é importante resgatar a função dos Conselhos como instâncias 

colegiadas decisivas para o desenvolvimento do trabalho pedagógico e 

administrativo e financeiro da escola. 
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 Embora a ideia de participação da comunidade na escola exista desde a 

década de 1920 no Brasil (SPÓSITO, 1990), os Conselhos Escolares podem ser 

considerados, atualmente, uma inovação em termos de políticas públicas, 

consistindo em espaços de conflito, contradições e negociação. 

Representando, para diversos autores (AGUIAR, 2008; LUIZ; CONTI, 2007; 

MARQUES, 2003) uma nova forma de gestão da escola. Nessa perspectiva, o 

Conselho Escolar é entendido como importante ferramenta para a consolidação de 

uma escola democrática, voltada para a construção de cidadãos efetivamente 

críticos, participantes tanto do universo escolar como da própria sociedade. 

Podemos observar que a escola é um espaço fundamental para o 

desenvolvimento da democracia participativa, onde ocorre a construção de uma 

cidadania emancipadora e, basicamente, da qualidade cognitiva e operativa das 

aprendizagens. Desse modo, para que haja uma gestão democrática na escola é 

fundamental a existência de espaços propícios para que novas relações sociais 

entre os diversos segmentos escolares possam acontecer. 

Nas escolas um dos instrumentos de construção desses espaços é o 

Conselho Escolar que tem como foco principal, acompanhar o desenvolvimento da 

prática educativa do processo ensino-aprendizagem. Portanto, a função do 

Conselho Escolar é política pedagógica, definido como Órgão Colegiado que 

representa a comunidade escolar, bem como gerir coletivamente os objetivos da 

escola, conhecendo e participando da realidade e indicando caminhos que levem a 

uma prática democrática comprometida com a qualidade socialmente referenciada. 

O poder e as responsabilidades são compartilhados. Nesta perspectiva, o 

Conselho Escolar é um órgão colegiado que tem função consultiva e deliberativa 

com a característica de parceiro em todas as atividades da escola. 

Na sua função consultiva, em sintonia com a administração da escola, 

envolve-se nas decisões coletivas relacionadas com as questões administrativas, 

financeiras e políticas pedagógicas. Quanto à função deliberativa, propõe-se a 

tomada de decisões referentes às linhas gerais da escola, incluindo o gerenciamento 

dos recursos públicos. Em suma, esse colegiado desempenha o papel de mobilizar 

toda a comunidade em busca da melhoria da qualidade do ensino, do acesso, da 

permanência e da aprendizagem dos estudantes, na intenção de assegurar o 

cumprimento da legislação em vigor. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A gestão democrática implica na participação da comunidade em aspectos 

pedagógicos, administrativos e financeiros, isto é, a gestão democrática na escola 

tem o objetivo de envolver toda a comunidade escolar através da participação 

efetiva na construção do Projeto Político Pedagógico e em todas as decisões que 

imergirem desta gestão. A gestão democrática da escola só tem êxito se a 

comunidade participar de forma efetiva e ativamente direta, ou através dos órgãos 

colegiados da escola como o Conselho Escolar. Segundo Libâneo (2008, p.102):  

 
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. Além disso, proporciona um melhor 
conhecimento dos objetivos e metas, estrutura e organização e de 
sua dinâmica, das relações da escola com a comunidade, e favorece 

uma aproximação.  
 

Entendemos que essa participação está pautada não apenas no acesso da 

população aos serviços públicos, mas essencialmente à tomada de decisões. É 

importante refletir que esse processo democrático foi construído historicamente e 

teve seu começo nos anos 80 com a redemocratização e a abertura política, sendo 

que, em 1988, com a Constituição Federal, ganhou força legal no art. 206, inciso VI, 

que delibera sobre o princípio da gestão democrática nas instituições públicas de 

ensino.  

 
A Constituição faz uma escolha por um regime normativo e político, 
plural e descentralizado, no qual se cruzam novos mecanismos de 
participação social com um modelo institucional cooperativo, que 
amplia o número de sujeitos políticos capazes de tomar decisões. 
Por isso mesmo, a cooperação exige entendimento mútuo entre os 
entes federativos e a participação supõe a abertura de novas arenas 
públicas de deliberação e mesmo de decisão. (CURY, 2010, p.02)  

 
Essa concepção apresenta um novo modelo de gestão, pois implica a 

participação democrática, entendida a partir do efetivo envolvimento, onde o diálogo 

e a tomada de decisão coletiva são necessários, deixando de lado interesses 

pessoais com a finalidade de atingir objetivos comuns.  

 
[...] 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. 
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Nesta perspectiva, a gestão implica o diálogo como forma superior 
de encontro das pessoas e solução dos conflitos. (CURY, 2010, p.01)  

 
O princípio da gestão democrática também está contido na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996. Cury esclarece ainda que:  

 

A gestão democrática, enquanto temática histórica nos move em 
direção contrária àquela mais difundida em nossa trajetória política, 
em que os gestores se pautam ora por um movimento paternalista, 
ora por uma relação propriamente autoritária. Paternalismo e suas 
variantes, autoritarismo e congêneres são formas de pensar e agir 
sobre o outro não reconhecido como igual. (CURY, 2010, p.01)  

 
A superação deste movimento exige: auto avaliação constante e práticas que 

defendam a cooperação e o respeito. Para Cury (2010), a gestão democrática exige 

ainda transparência, participação, impessoalidade, representatividade e 

competência.  

Todavia, designar um conceito de gestão democrática é, sobretudo, refletir 

sobre a importância do papel da democracia aliada à coletividade da comunidade 

escolar e descentralização a autonomia da educação pública. Se antes não era 

permitida a inclusão de sujeitos “comuns” ligados à instituição, ou em seu entorno, 

agora passa a ser um direito público definir de forma construtiva, decisões que 

primam à qualidade no ensino.  

Segundo Libâneo (2008) a participação é um meio de garantir que a gestão 

democrática ocorra dentro da escola, pois através das decisões escolhidas em 

conjunto, é possível traçar objetivos e metas provenientes da estrutura 

organizacional, além de estreitar os laços com a comunidade local e os funcionários 

da escola, sempre experimentando formas mais democráticas de poder, intervindo 

na organização e definindo o rumo das atividades realizadas pelo coletivo. 

Como garantia desse direito de democracia e participação, encontramos na 

Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB de 

1996, a legitimação da gestão democrática como um dos princípios básicos da 

Educação.  

 
Art. 206: O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: VI - gestão democrática do ensino público na forma da 
Lei. (BRASIL, 1988).  
Art. 3º: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma da Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino.  
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Art. 14: Os sistemas de ensino definirão as normas de Gestão 
Democrática (...):  
I – participação dos profissionais da educação na elaboração da 
proposta pedagógica;  
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996). 
 
 

Temos que pensar nos benefícios que a educação obteve com essas novas 

práticas em forma de autonomia e democracia, consideramos um avanço para 

obtenção de uma escola voltada, e agora também compreendida, pelo público.  

Portanto, uma das formas de efetivar a participação é por meio do ingresso no 

conselho de escola. A Constituição Federal de 1988 apresenta no seu Artigo 206 os 

princípios que devem pautar o ensino nos Estabelecimentos da rede pública.  

 
A necessidade de “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)  

 
O Conselho Escolar é formado por representantes dos diversos segmentos da 

comunidade: estudantes, pais, funcionários, professores, pedagogos, membros da 

comunidade e diretor da escola. É necessário que as escolas estabeleçam regras 

democráticas e transparentes na eleição dos segmentos do conselho. “O conselho 

será 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). Conforme o 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 
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cultura democrática, substituindo a cultura patrimonialista pela cultura 
participativa e cidadã. (BRASIL, 2004, p. 34)  
 

 
O Conselho Escolar é um espaço importante no processo de democratização 

da escola, na medida em que reúne representantes de toda a comunidade escolar 

para discutir, acompanhar e definir as decisões referentes ao funcionamento da 

escola. Infelizmente em algumas escolas o Conselho Escolar, apresenta-se como 

um componente burocrático para preencher exigências legais. Desta forma é 

importante resgatar a função dos Conselhos como instâncias colegiadas decisivas 

para o desenvolvimento do trabalho pedagógico e administrativo e financeiro da 

escola. Os Conselhos Escolares representam a comunidade escolar no 

enfrentamento de desafios educativos, contribuindo para a construção de uma 

sociedade mais igualitária e justa.  

2.1 Dimensões Legais do Conselho Escolar e sua Função na Escola 
 

 

O Conselho Escolar foi implantado, a partir da década de 1980, em 

várias regiões do país, com a inclusão do inciso VI, do Artigo 206, da Constituição 

Federal de 1988, que garante a organização democrática do Ensino Público. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, estabelece os 

princípios e fins da educação nacional, entre eles, o princípio da gestão 

democrática do ensino público. 

No Paraná, a Secretaria de Estado da Educação, por meio da Resolução nº 

2.000/91, estabeleceu Regimento Escolar Único para os estabelecimentos da rede 

pública estadual de ensino no qual já constatava a existência de um Conselho 

Escolar. Com a Deliberação nº 020/91, “o Conselho Estadual de Educação 

vedou a elaboração de Regimentos Únicos para o conjunto de estabelecimentos de 

ensino, instituindo órgão colegiado de gestão, sendo deliberativo, consultivo e fiscal, 

constituído de acordo com o princípio da representatividade, abrangendo toda a 

comunidade escolar” (SEED/PR, 2009, p. 6). 

Em conformidade com a Deliberação nº 020/91 – Conselho Estadual de 

Educação – CEE, em 1994, a Secretaria de Estado da Educação, pela Resolução 

nº 4.839/94, revogou a determinação do Regimento Escolar Único. 
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Em 2005, pela Resolução nº 2.124/05, a SEED atribuiu competência aos 

Núcleos Regionais de Educação para análise e aprovação do Estatuto do 

Conselho Escolar das instituições de ensino da rede pública estadual de educação 

básica. E, em 2008, “através 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 nº 2.124/05” (SEED/PR, 2009, 

p. 6). 

Desse modo, os Conselhos Escolares implantados nas escolas públicas 

paranaenses orientou-se pelo princípio da gestão democrática do ensino público, 

contidos na Constituição e na LDB. 

Na implementação dessa política observamos que o Conselho Escolar é 

concebido, enquanto um instrumento de gestão colegiada e de participação da 

comunidade escolar, numa perspectiva de democratização da escola pública, 

constituindo um órgão máximo da direção do Estabelecimento de Ensino. Ou seja, 

é um órgão que norteia as ações na escola possibilitando a implementação de 

uma nova forma de gestão, com base na administração coletiva, em que todos 

participam dos processos decisórios e do acompanhamento, execução e 

avaliação das ações nas unidades escolares, envolvendo questões 

administrativas, financeiras e pedagógicas.  O diretor conta com apoio do 

colegiado1 nas decisões essenciais das atividades e projetos das unidades 

escolares.  

 

Portanto, segundo Lück: 

 

Um órgão colegiado escolar constitui-se em um mecanismo de 
gestão da escola que tem por objetivo auxiliar na tomada de 
decisão em todas as suas áreas de atuação, procurando diferentes 
meios para se alcançar o objetivo de ajudar o estabelecimento de 

                                                           
1 Segundo Oliveira et al (s/d, p. 1), “A administração colegiada pressupõe a participação da 

comunidade nas decisões do processo educativo.  Representa uma instância coletiva de 

tomada de decisão e de análise dos problemas da escola. A administração colegiada busca 

uma nova prática de exercício do poder”. 
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ensino, pela participação de modo interativo de pais, professores e 
funcionários em sua atuação, cabe-lhe resgatar valores e cultura, 
considerando aspectos socioeconômicos, de modo a contribuir  
para que os alunos sejam atendidos em suas necessidades 
educacionais, de forma global. (LUCK, 2006, P.66) 

 

O Estatuto do Conselho Escolar em seu Art. 2º estabelece que: 

 

O Conselho Escolar é um órgão colegiado, representativo da 
Comunidade Escolar, de natureza deliberativa, consultiva, 
avaliativa e fiscalizadora, sobre a 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 da Escola/ Colégio, para o 
cumprimento da função social e específica da escola (PARANÁ, 
2009, Art. 2º, p. 9) 

 

O Conselho Escolar incorpora como princípios a deliberação e o controle 

social. São eles que auxiliam os rumos que deve tomar a escola em sua 

caminhada para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. O primeiro 

deles está relacionado a tomada de decisão coletiva, mediante discussão e 

exame, quanto ao direcionamento das políticas públicas, desenvolvidas no âmbito 

escolar; e o segundo está relacionado a participação da sociedade na 

fiscalização da gestão dos recursos e dos gastos públicos e ao 

acompanhamento das decisões e da execução das políticas públicas, avaliando 

objetivos, processo e resultados. 

A escola é um espaço privilegiado de formação humana na sociedade e de 

luta contra as desigualdades sociais e a exclusão social. Nesses termos, o 

Conselho Escolar tem de modo particular, o direito e o dever de zelar pela 

educação de qualidade socialmente referenciada.  Para tanto, o Conselho Escolar, 

entendido como um órgão coletivo de decisões colegiadas deve ser uma 

instância atenta e preocupada, um espaço de reflexão/estudo e um órgão coletivo 

investigativo e propositivo. Ele tem como finalidade acompanhar a gestão e o 

trabalho educativo escolar; buscar alternativas para enfrentar problemas e 

dificuldades e para implantar e implementar inovações. Para tanto, em colegiado, 

toma decisões e apoia a escola, especialmente a sua gestão, agindo com vistas 

à melhoria do processo educativo escolar. 
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Os Conselhos Escolares também devem deliberar sobre a gestão 

administrativo-financeira das unidades escolares, atribuindo dessa forma as 

seguintes funções, conforme consta no Caderno nº 1 do Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares, intitulado Conselhos Escolares: 

Democratização da escola e construção da cidadania: 

 

a) Deliberativas: quando decidem sobre o projeto político- 
pedagógico e outros assuntos da escola; aprovam 
encaminhamentos de problemas, garantem a elaboração de 
normas internas e o cumprimento das normas dos sistemas de 
ensino; decidem sobre a organização e o funcionamento geral das 
escolas, elaboram normas internas da escola sobre questões 
referentes ao seu funcionamento nos aspectos pedagógicos, 
administrativo ou financeiro. 
b) Consultivas: quando têm um caráter de   assessoramento, 
analisando as questões ou soluções, que poderão ou não ser 
acatadas pelas direções das unidades escolares. 
c) Fiscais: quando acompanham a  e x e c u ç ã o  d a s    ações 
pedagógicas, administrativas e financeiras, avaliando e garantido o 
cumprimento das normas das escolas e a qualidade social do 
cotidiano escolar. 
d) Mobilizadoras: quando promovem a participação, de forma 
integrada, dos segmentos representativos da escola e da 
comunidade local em diversas atividades, contribuindo assim para 
a efetivação da democracia participativa e para a melhoria da 
qualidade social da educação. (BRASIL, 2004, p. 41) 

 

 

Cabe ressaltar que, no interior da escola a participação pode ser 

promovida mediante as atividades mais diversas. Conforme Oliveira, Moraes e 

Dourado, de modo geral, podem ser identificadas algumas atribuições dos 

Conselhos Escolares: 

 elaborar o regimento interno do conselho escolar; 

 coordenar o processo de discussão, elaboração ou alteração do 
regimento escolar; 

 convocar assembleias-gerais da comunidade escolar ou de 
seus segmentos; 

 garantir a participação das comunidades escolar e local na 
definição do Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar; 

 promover relações pedagógicas que favoreçam o respeito ao 
saber do estudante e valorizem a cultura da comunidade local;  

 propor e coordenar alterações curriculares na unidade escolar, 
respeitada a legislação vigente, a partir da análise, dentre outros 
aspectos, do aproveitamento significativo do tempo e dos espaços 
pedagógicos na escola; 

 propor e coordenar discussões junto aos segmentos e votar as 
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alterações metodológicas, didáticas e administrativas na escola, 
respeitada a legislação vigente; 

 participar da elaboração do calendário escolar, no que competir 
à unidade escolar, observada a legislação vigente; 

 acompanhar a evolução dos indicadores educacionais (abandono  
escolar,  aprovação,  aprendizagem, entre  outros), propondo, 
quando se fizerem necessárias, intervenções pedagógicas e/ou 
medidas socioeducativas, visando à melhoria da qualidade social da 
educação escolar; 

 elaborar o plano de formação continuada dos conselheiros 
escolares, visando a ampliar a qualificação de sua atuação; 

 aprovar o plano administrativo anual, elaborado pela direção da 
escola, sobre a programação e a aplicação de recursos 
financeiros, promovendo alterações, se for o caso; 

 fiscalizar a gestão administrativa, pedagógica e financeira da 
unidade escolar; 
 promover relações de cooperação e intercâmbio com outros 
conselhos escolares ;(OLIVEIRA, MORAES E DOURADO, s/d p.4) 

 
 

A característica básica desse órgão colegiado é ser um espaço 

heterogêneo de participação. Isso significa que diferentes sujeitos interagem e se 

relacionam no ambiente educativo, compreendendo-o sob os mais diferentes 

ângulos, manifestando posicionamentos distintos e compartilhando objetivos 

comuns. 

Para o Conselho Escolar existir formalmente, é preciso que se crie uma 

estrutura de organização e normas que determine os limites e possibilidades da 

representação, garantindo com isso o caráter institucional da participação. É, por 

isso, que existe o Estatuto do Conselho Escolar documento que contempla 

natureza, finalidade, atribuições e competências desse colegiado. 

Observa-se que as escolas públicas do estado do Paraná estão 

construindo uma caminhada para democratizar a gestão escolar, através da 

criação dos Conselhos Escolares, buscando assim promover vivências coletivas 

nos processos de decisão. 

Porém, há a necessidade de termos claro que, como sendo uma política 

pública, temos que fortalecer o Conselho Escolar para que ele possa contribuir com 

o trabalho escolar na defesa dos interesses coletivos, exigindo do Estado o 

compromisso com a educação pública. Por isso, devemos buscar a formação 

política dos seus membros para uma participação consciente para que, ao 

mesmo tempo, compreendam quais são os limites e possibilidades da ação 

educativa e, que a escola não está desvinculada do sistema social, político e 

cultural. 
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Em suma, é preciso, antes de tudo, conscientizar a comunidade escolar da 

importância de seu papel na contribuição para uma gestão escolar de sucesso e não 

apenas inseri-la de qualquer modo, afirmando ser democracia. 

 

PARA REFLETIR: 
 
 

A democracia foi postulada no Artigo 206 da Constituição Federal como o 

princípio da organização e da gestão da escola pública. Este princípio foi 

reafirmando na Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394-96, em 

seu Artigo 14. Entretanto, observamos que a participação ainda se revela como um 

grande desafio no cotidiano da escola. Como o objetivo de refletir um pouco mais 

sobre a atuação do Conselho Escolar, levantamos os seguintes questionamentos: 

 
a) O que é gestão democrática? 

b) Por que tomar decisões coletivas? Qual é o real sentido do coletivo? 

c) Qual a função do Conselho Escolar? 

d) Quais são as atribuições do Conselho Escolar? 

e) Os membros do Conselho conhecem sua função? 

f) O gestor da escola envolve os integrantes do Conselho Escolar no processo de 

decisão? 

g) O que é reservado ao Conselho Escolar em termos de participação na gestão da 

escola? 

h) O que é preciso para melhorar a atuação do Conselho nas decisões da escola? 

i) Como os conselhos escolares podem contribuir para a gestão da escola pública? 

j) A legislação do Conselho Escolar é conhecida por todos da escola, sobre tudo 

pelos conselheiros? Por que é importante conhecê-la? 
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3 METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

Três momentos nortearão nosso trabalho de implementação do projeto junto à 

comunidade escolar do Colégio Estadual Dr. Generoso Marques – EFM: 

 

1. Problematização inicial e aprofundamento teórico 

 

Reunião de apresentação do projeto; Conselho Escolar: Vital para uma 

Gestão Democrática. Público envolvido: Membros do Conselho Escolar e toda a 

Comunidade Escolar. 

Toda a ação deve ser intencional na busca de resultados positivos, sem 

descuidar dos objetivos traçados inicialmente. O aprofundamento teórico 

fundamenta nossa prática e possibilita projetar fins estabelecendo meios no intuito 

de alcançar os objetivos propostos. 

 

 

2. Plano de Ação 

 

Após a compreensão teórica, as metas serão entendidas com mais clareza e 

servirão para definir os meios a serem trilhados, a participação coletiva da escola e 

os ajustes necessários para a construção de um Conselho Escolar atuante e 

participativo. Desenvolveremos três reuniões que acontecerão no início de cada mês 

a partir do mês de março de 2015 para estudo e conhecimento do Regimento do 

Conselho Escolar através de palestras e discussões sobre o tema, as quais deverão 

resultar na construção de um Conselho Escolar atuante e participativo. 

 

1ª reunião – (início de março/2015) 

Temas a serem abordados: 

1. A função social da escola 

2. O que é gestão democrática na escola pública; 

3. A legislação que sustenta os conselhos escolares 

 

2ª reunião – (início de abril/2015) 

Temas a serem abordados e discutidos: 
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• O que é o Conselho Escolar e função dele na escola pública; 

• Quem são os membros do Conselho Escolar e como participar deste colegiado; 

• Propostas para a formação de um Conselho Escolar atuante na Comunidade 

Escolar. 

 

3ª reunião – (início de maio/2015) 

Palestra – A importância do Conselho Escolar na escola pública 

Com a professora PDE AMÉLIA SILVIA MARCELINO responsável dos Conselhos 

Escolares do NRE de Jacarezinho.  

 

3. Roteiro de discussão 

 

Questionamentos intencionais levarão a comunidade escolar a 

sistematizarem as ações necessárias que orientarão a construção cidadã de uma 

gestão democrática. 

Questões a serem discutidas: 

1ª reunião: 

 Como você entende a função social da escola pública? 

 A escola que temos é igual a escola que queremos? 

 Como você pode definir a gestão democrática dentro da escola? 

 

2ª reunião: 

 O que se entende por Conselho Escolar? 

 Como devem ser as atitudes de um membro do Conselho escolar? 

 Quais as propostas para o fortalecimento do Conselho Escolar da nossa 

escola? 

 

Estes procedimentos devem culminar com um seminário e amplo debate sobre o 

tema com o intuito de fortalecer um atuante e participativo Conselho Escolar a partir 

do caminho percorrido. 
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4 CONSIDERAÇÕES  

 

 A efetivação deste trabalho no interior do Colégio Estadual Dr. Generoso 

Marques no munícipio de Cambará, é apenas um ponto de partida para que se 

percebam as dificuldades na organização da gestão pública nas escolas. 

Percebemos que na prática ainda está longe uma gestão que se considere 

democrática no amplo sentido da palavra. As dificuldades surgem tanto pela 

organização da própria escola, como pelas diretrizes que emanam da Secretaria de 

Estado de Educação(SEED) e do Governo do Estado (mantenedor do colégio) em 

relação à gestão escolar: contratação e organização dos funcionários e professores, 

organização dos alunos, calendário, aplicação das verbas (Fundo Rotativo). Os 

membros conselheiros unidos ao diretor da escola ganham força junto à comunidade 

e órgãos de representação. 

O surgimento dos Conselhos Escolares ocorre durante uma política pública 

de cunho neoliberal que entendia a participação da comunidade escolar como 

possibilidade da instauração de um Estado mínimo2 para as questões sociais, com 

isso a escola cada vez mais ficaria a cargo dos pais e da comunidade e o Estado se 

eximiria dessa responsabilidade que é lhe inerente. 

Este trabalho propõe a participação da comunidade escolar: alunos/as, pais, 

professores/as, equipe diretiva e pedagógica para a construção de um Conselho 

Escolar participativo e atuante, transformado em espaço de reflexão para que todos 

sejam parte do processo. Como agentes de uma educação transformadora podemos 

modificar a estrutura escolar da qual o Conselho Escolar é parte integrante, 

exercendo a cidadania numa concepção participativa e transformadora. A atual 

indiferença da comunidade escolar, poderá reverter-se em questionamentos, 

atitudes e soluções que surgirão em resposta aos desafios de uma investigação-

ação. 

Suponho que este trabalho seja apenas o início de uma busca coletiva. Como 

professor do PDE, acredito poder contribuir de forma significativa na reflexão crítica 

                                                           
2 Nas últimas décadas do século XX, surgiu o neoliberalismo que favoreceu a redução do papel do 

Estado no mundo da economia. Os governos acabaram anulando as conquistas históricas, 
privatizaram empresas reduziram tributação, tomaram estáveis suas moedas e isso é a introdução do 
Estado mínimo. O Estado mínimo passa a não ter mais obrigação de promover o bem-estar social e o 
desenvolvimento produtivo. Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
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sobre a vida da escola, cuja tomada de decisões precisa passar pelo cunho 

democrático, e isso é uma conquista e um desafio. Os pais precisam compreender, 

juntamente com os professores e equipe escolar, que a participação exige mais do 

que simplesmente a presença, exige uma interação com a comunidade escolar, para 

o êxito das práticas escolares. 
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