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RESUMO 

 

O Conselho Escolar como órgão máximo da gestão democrática na escola, muitas 
vezes, fica relegado à obrigação burocrática e formal para aplicação do financiamento 
educacional, legitimando a tomada de decisões de um ou por um grupo pequeno de 
pessoas. Considerando a estreita relação que há entre a organização pedagógica e a 
percepção dos sujeitos que integram esse espaço, este estudo tem como objetivo 
refletir sobre a participação colaborativa nas ações reais e o entendimento do papel 
de cada representante no Conselho Escolar, propondo encontros para estudos do 
histórico e legislação dos Conselhos Escolares, Gestão Democrática, como caminho 
para tomada de decisões coletivamente. Os resultados evidenciaram que por meio 
dos projetos de valorização e capacitação do Conselho Escolar, é possível fortalecer 
e consolidar o Conselho Escolar para a melhoria da qualidade de ensino. 
 
Palavras-chave: Conselho Escolar. Gestão Democrática.  
 

ABSTRACT 
 

The School Board as governing body of democratic management in school often is 
relegated to bureaucratic and formal obligation to implement the educational funding, 
legitimizing the decisions of one or a small group of people. Considering the close 
relationship that exists between the educational organization and the perception of 
the subjects that make up this space, this study aims to reflect on collaborative 
participation in real actions and understanding the role of each representative on the 
School Board, proposing meetings to studies History and Legislation of School 
Boards, democratic management as a way to make decisions collectively. The 
results showed that through the enhancement and training projects of the School 
Board, you can strengthen and consolidate the School Board to improve the quality 
of education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade está cada vez mais individualista, contradizendo-se com a 

instituição escola, que deve ser um espaço coletivo e de decisões coletivas. 

Atuando como pedagoga desde 2005, em um Colégio Estadual no município de 

Paranaguá (PR), percebeu-se pontos incompatíveis no que se refere à 

implementação e atividade do conselho escolar, em relação à legislação vigente. 

Acredita-se que tais irregularidades não ocorram por má fé, mas por falta de 

informação e cultura democrática na tomada de decisões coletivas. A participação 

da comunidade escolar nas decisões da escola é “um caminho que se faz ao 

caminhar” (PARO, 2005, p. 17), não eliminando a necessidade de reflexão das 

dificuldades e ações desenvolvidas na rotina escolar. A Constituição Federal de 

1988 assegura o direito de um ensino público de qualidade, baseada numa gestão 

democrática. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96, no art.14 § II, 

reitera assegurando a participação das comunidades escolares local em conselhos 

escolares ou equivalentes, sendo representados pelos seus pares: direção, 

docente, funcionários, alunos e pais/representantes. Uma intervenção pedagógica 

apresenta- se como possibilidade concreta para minimizar estas questões e é de 

suma importância à discussão e o entendimento do papel de cada representante  

no Conselho Escolar para o fortalecimento da gestão democrática e o exercício da 

cidadania. 

A experiência profissional na rede pública do Estado do Paraná desperta 

para questões quanto ao desenvolvimento e consolidação da gestão democrática. 

Se por um lado conquista-se o direito da consulta pública para escolha do diretor, 

por outro, instâncias colegiadas que ampliam o contato e a construção democrática 

junto à comunidade não atingem sua plenitude. Muitas vezes, fica relegada a 

obrigação burocrática para aplicação do financiamento educacional. 

O Colégio Estadual Professora Carmem Costa Adriano, atende 1.600 

alunos da educação básica, na modalidade regular. Conta com oitenta e cinco 

professores, vinte e quatro agentes educacionais I e II, dez pedagogos e três 

diretores. A direção da escola foi eleita mediante consulta pública e, até mesmo 

por isso, goza de profunda confiança da comunidade. Porém, esta situação acaba 
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criando um ponto de desarticulação do Conselho Escolar do colégio. Não rompe 

com o que a professora Ignês Pinto Navarro aponta como situação superada. “Há 

alguns anos, o diretor centralizava em suas mãos a tomada de decisões e pouco 

compartilhava com as comunidades local e escolar”. (NAVARRO, 2004, p. 50) É 

preciso sensibilizar e orientar a direção da escola quanto à importância democrática 

de um Conselho Escolar forte e participativo. No sentido de desconstruir a visão 

personalista que o cargo culturalmente possui. 

De acordo com Libâneo (2001, p. 112), 

 
A relação política transforma-se numa relação entre indivíduos, em 
detrimento da relação entre grupos, organizações, entidades, interesses 
coletivos. Com isso as pessoas ficam esperando que as decisões venham 
de‘cima’, mesmo porque esta tem  sido  a  prática  das  elites  políticas e 
econômicas dominantes. 

 

A ideia é por meio de a informação convencer a direção da escola a se permitir 

abrindo a comunidade atribuições que lhe é inerente. “Esse processo, certamente, 

possibilitaria um aprendizado coletivo, cujo resultado poderia ser o fortalecimento da 

gestão democrática da escola” (NAVARRO, 2004, p. 52). 

O Projeto de Implementação foi socializado ao corpo docente e aos agentes 

educacionais I e II e teve por objetivo geral refletir sobre o papel do Conselho 

Escolar como órgão de expressão da gestão democrática para o fortalecimento da 

gestão do diretor. 

A Gestão Democrática tem como objetivo organizar o trabalho na 

escola, numa perspectiva de decisão coletiva. Essa exige que o trabalho 

escolar deva acontecer numa expectativa de decisão coletiva, ou seja, que o trabalho 

escolar deve ser pensado, discutido, organizado e sistematizado coletivamente.  

Frente ao exposto, este estudo mediante pesquisa com a prática no 

Conselho Escolar e um questionário contendo nove perguntas voltadas para 

professores, para detectar o nível de conhecimento dos docentes e agentes 

educacionais I e II sobre o tema em questão. 

 
 
2  O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR NA GESTÃO ESCOLAR 
 

 
A escola experimenta nova forma de organizar o trabalho pedagógico no 

espaço escolar, estimulando a participação coletiva de toda comunidade escolar na 
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gestão democrática. Para o fortalecimento dessa gestão escolar pressupõe a 

necessidade de um esforço conjunto representado nas instâncias colegiadas como: 

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

de Classe e Conselho Escolar, de caráter deliberativo, na consolidação do processo 

de escolha do gestor escolar, no processo de construção do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e na definição dos recursos recebidos pela escola. 

Reis (apud LIMA, 2012, p. 174), define o PPP como: 

 

Toda organização existente no âmbito escolar, refletida e elaborada a partir 
de uma reflexão do seu cotidiano. Sua construção requer uma ruptura com a 
hierarquização e centralização de poderes. Portanto, deve ser construído no 
processo democratizado de tomadas de decisões e encaminhamentos com 
toda a comunidade escolar (pais, alunos, professores, direção, coordenação, 
equipe administrativa, vizinhos, liderança comunitária e grupos da 
comunidade) para vivenciado a todos o momento. 

 
 

Neste contexto justifica a construção coletiva, no processo da função da 

escola, dosando a sequencia de conhecimento escolar. A fim de contextualizar, a 

seguir, apresenta-se de forma sucinta o que representa cada um desses organismos 

no interior da escola. 

Numa escola que prioriza formar cidadãos críticos, criativos e participativos, 

a organização dos alunos tem uma importância fundamental, por meio do Grêmio 

Estudantil que constitui uma “instância onde se cultiva gradativamente o interesse do 

aluno, para além da sala de aula” (VEIGA, 1998, p.113). 

O Grêmio Estudantil é o órgão de representação do corpo discente da 

escola, que deve representar a vontade coletiva deles e promover a ampliação da 

democracia, desenvolvendo a consciência crítica. O Grêmio Estudantil não tem fins 

lucrativos, deve representar os estudantes, defender seus direitos, estreitar a 

comunicação dos alunos entre si e com a comunidade escolar, promovendo atividades 

educacionais, culturais, cívicas, desportivas e sociais. Também é função do Grêmio 

realizar intercâmbio de caráter cultural e educacional com outras instituições. Assim, 

é um laboratório de aprendizagem para o desenvolvimento da função política e 

democrático da educação. 

Já a Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) constitui-se em 

mais um dos mecanismos de participação da comunidade na escola, estreitando a 

aproximação dos pais com a escola. A APMF, pessoa jurídica de direito privado, não 

tem caráter político partidário, religioso, racial, nem fins lucrativos. Sua função é 
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gerenciar o financeiro da escola, acompanhar o desenvolvimento da Proposta 

Pedagógica, sugerindo as alterações que julgar necessárias ao Conselho Escolar; 

estimular a criação e o desenvolvimento de atividades para pais, alunos professores, 

funcionários, assim como mobilizar a comunidade escolar, na perspectiva de sua 

organização enquanto órgão representativo, para que esta comunidade expresse 

suas expectativas e necessidades (ESTATUTO da APMF, 2003). 

O Conselho de Classe é um colegiado de natureza consultiva e deliberativa 

em assuntos didático-pedagógicos, que é o eixo central do trabalho escolar e seu 

objetivo primordial é discutir e aprimorar o processo e a prática discente e docente. 

Veiga (2004, p.116), alerta que: 

 
O Conselho de Classe é uma instância contraditória. De um lado, ele se reduz 
em grande parte, em um mecanismo de reforço das tensões e conflitos, com 
vistas à manutenção da estrutura vigente, tornando se peça-chave para o 
fortalecimento da fragmentação e da burocratização do processo de trabalho 
pedagógico. Por outro lado, o Conselho de Classe pode ser concebido como 
uma instância colegiada que, ao buscar a superação da organização 
prescritiva e burocrática, se preocupa com processos avaliativos capazes de 
reconfigurar o conhecimento, de rever as relações pedagógicas alternativas 
e contribuir para alterar a própria organização do trabalho pedagógico. 

 
 

O Conselho Escolar é concebido como local de debate e tomada de decisões. 

Eles nascem do viés democrático comunitário da Constituição de 1988 a qual prevê a 

formação integral do cidadão, tornando-o apto para prática democrática. Assim, as 

formações de inúmeros conselhos passam a ser criados em diferentes esferas do 

poder público, atuando como instância reguladora e de referendo sobre as ações 

governamentais. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº. 9394/96, no 

seu artigo 14, parágrafo segundo referencia a participação das comunidades locais 

em conselhos escolares, dando início a formação dos Conselhos Escolares surge 

como um desafio de implementação por estar condicionados a uma construção 

cultural, política e histórica descentralizada. Bordignom (2005) menciona que a 

gestão democrática na escola é uma demanda da sociedade brasileira. 

 

2.1 CONDUTA DO CONSELHO ATUAÇÃO E RELEVÂNCIA 
 

O Conselho Escolar, no sistema público de ensino, está inserido numa 

realidade historicamente pautada na autoridade. Simbolizada ora pelas figuras do 
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gestor da instituição, ou mesmo, pela mantenedora (municipal ou estadual) quando 

se utiliza da educação pública como aparelho ideológico.  

Paro (2000, p.10), menciona que “a escola é reprodutora de ideologia 

dominante e sua transformação passa por sua apropriação por parte das 

camadas trabalhadoras”. Uma estratégia para esta apropriação seria a instituição 

do Conselho Escolar.  

Segundo Bordignom (2005, p. 22), 

 

Os conselhos de educação inserem-se na estrutura dos sistemas de ensino 
como mecanismo de gestão colegiada, para tornar presente à expressão da 
vontade da sociedade na formulação das políticas e das normas educacionais 
e nas decisões dos dirigentes. 

 
 

Para uma ação efetiva do Conselho Escolar torna-se primordial a 

compreensão do seu conceito e capacidade de intervenção. Em geral, as normas 

sobre conselhos referem-se a funções deliberativas, consultivas, normativa, 

mediadora, mobilizadora, fiscal, recursal e outras. 

Nas palavras de Bordignom (2005, p. 23), 

 
na condição de órgãos colegiados, os conselhos sempre deliberam ora 
como decisão com eficácia administrativa, quando definem normas na sua 
esfera da competência, ora como simples “aconselhamento”, quando 
oferecer uma orientação. 

 

 
Dessa forma, a criação do conselho escolar torna-se uma estratégia para se 

alcançar a gestão democrática sem, contudo, desestruturar o sistema educacional.  

Portanto, no que se refere à conceituação e legitimidade na inserção do 

Conselho Escolar existe uma caminhada consolidada. Porém, quando se trata da 

prática desenvolvida por este órgão nas escolas encontram-se situações 

contraditórias, principalmente, quanto à compreensão e participação da comunidade, 

a qual a instituição de ensino está inserida, na gestão democrática do espaço escolar. 

Ignez Pinto Navarro, no caderno Conselhos Escolar: democratização da escola e 

construção da cidadania (2004, p.33), aponta uma destas situações: “os Conselhos 

Escolares são, primordialmente, o sustentáculo  de  projetos  políticos- pedagógicos 

que permitem a definição dos rumos e prioridades das escolas numa perspectiva 

emancipadora”. Dificilmente encontra-se essa organização no ambiente escolar. 
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Necessário é, que o Projeto Político Pedagógico, seja a expressão da escola e 

elaborado e apresentado no Conselho escolar. 

A esse respeito, Reis (apud LIMA, 2012, p.175-176) apresenta algumas 

sugestões 

 

1. Realizar encontros com os vários segmentos da escola para sensibilizar 
sobre a importância do PPP, refletir sobre os princípios que norteiam este 
documento e sobre os elementos necessários para sua constituição, 
finalidades da escola (legal, cultural, política, social, profissional e 
humanista). 
Estrutura organizacional (prática pedagógica, gestão, regimento, etc.). 
Currículo ( ideologia, contexto social, interdisciplina). 
Tempo escolar (horário, calendário). 
Processo de decisão (envolvendo a participação de todos). Relação de 
trabalho (com diálogo e descentralização). Avaliação (descrição, 
compreensão e proposição). 
2. Ter clareza sobre: quem somos, o que queremos, onde queremos 
chegar, que problemas temos, nossos valores, metas, objetivos, projetos, 
dificuldades, teorias educacionais que defendemos, função da educação e da 
escola, papel dos professores, tipo de  homem  e mulher que queremos 
consolidar, práticas pedagógicas que queremos assumir, espaços que 
precisamos conquistar, etc. 
3. Eleger uma equipe para sistematizar as discussões e elaborar o 
documento. 
Considerar que deve constar no PPP o real e o possível de ser realizado. O 
planejamento pode ser pensado para um período de implantação durante 3 a 
5 anos, mas ao longo deste período deve ser sempre avaliado. 
4. Estudar/conhecer os documentos e legislação educacional da Nação, do 
Estado, e do Município (LDB,PCN, diretrizes, planos educacionais, propostas 
curriculares, etc.). 
5. Fazer levantamento de dados escolares (índices de repetências e evasão 
escolar, quantidade de alunos, funcionários, estrutura física, equipamentos, 
etc.). 
6. Convocar uma assembleia com toda a comunidade escolar para 
apresentação de documentos sistematizada pela equipe e para aprovação do 
PPP. 
7. Depois de aprovado, todos precisam ter acesso ao documento. Duas 
sugestões: disponibilizar para reprodução e exibir uma cópia no mural. 

 
 

Uma vez que se encontra no contexto do Conselho Escolar deve cumprir 

suas funções e verdadeira efetivação coletiva em todo o processo de elaboração e 

definir os pressupostos teóricos e metodológicos. Atualmente, os Conselhos 

Escolares, ainda, não contemplam sua constituição verdadeira que segundo 

Bordignom (2005, p.34) 

 

O Conselho Escolar se constitui na própria expressão da escola, como seu 
instrumento de tomada de decisão. O Conselho Escolar representa a própria 
escola, sendo a expressão e o veículo do poder da cidadania, da comunidade 
a quem a escola efetivamente pertence. 
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O projeto educativo da escola deve partir dos debates ocorridos durante as 

reuniões do conselho e posteriormente chegar às instâncias colegiadas e não o 

contrário. De acordo com Navarro (2004, p. 36), 

 
Por meio desse processo, combate-se a improvisação e as práticas 
cotidianas que se mostram incompatíveis com os objetivos e as 
prioridades definidos e com a qualidade social da educação que se pretende 
alcançar. 

 
 

O Conselho Escolar abrange toda a comunidade escolar e tem como principal 

atribuição discutir, aprovar e acompanhar a efetivação do Projeto Político Pedagógico 

da escola, eixo de toda e qualquer ação a ser desenvolvida no estabelecimento de 

ensino. 

O Conselho Escolar deve ser o ponto de partida para todas as decisões 

referentes à instituição de ensino. Porém, percebe-se, ainda, uma grande 

centralização por parte da gestão escolar, inclusive utilizando as prerrogativas 

burocráticas do conselho unilateralmente; há um receio em trazer a comunidade 

efetivamente para a gestão da escola. O maior empecilho pode ser o preconceito da 

“falta de consciência política de grande contingente escolar” (CONSELHO Escolar e 

Direitos Humanos, 2008, p. 70), pois o “grupo de notáveis”, representados pela equipe 

pedagógica e professores, não acredita na capacidade dos demais membros da 

comunidade, funcionários e pais em compreender e intervir nas questões escolares. 

 

 
2.2 PROJETO DE VALORIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 
 

O presente projeto de valorização do Conselho Escolar justifica-se pela 

necessidade do debate coletivo e tomada de decisões por toda a comunidade 

escolar. O processo é lento e gradativo, com intervenções continuadas, existindo a 

necessidade do debate político-social e a obrigação de abrir suas portas para tão 

árdua tarefa. Superando medos como: “a ausência do diálogo e de debates na 

escola”. Medo do confronto e do conflito. Neste processo de superação e mudança 

de paradigmas, o Conselho Escolar deve ser o ponto de partida na busca de uma 

cultura democrática no ambiente. Uma Proposta de Intervenção Pedagógica do 

Colégio Estadual Professora Carmem Costa Adriano tem por embasamento as 

palavras de Paro (2000, p. 59): 
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Numa sociedade em que o autoritarismo se faz presente, das mais variadas 
formas, em todas as instâncias do corpo social, é de se esperar que haja 
dificuldade em levar as pessoas a perceber os espaços que podem ocupar 
com sua participação. 

 
 

Frente ao exposto é que se encontra o grande desafio do presente trabalho. 

Desconstruir quinhentos anos de uma formação cultural hierarquizada. Portanto, 

produzir uma intervenção para efetivar a atuação do Conselho Escolar da rede pública 

estadual vai de encontro ao rompimento com inúmeros paradigmas e traumas 

históricos de toda uma comunidade. Apenas este encaminhamento já referendaria a 

presente proposta, porém, pretende-se dar um passo adiante que será a efetiva 

participação de pelo menos 50% da comunidade nas reuniões do Conselho Escolar 

do Colégio Estadual Professora Carmem Costa Adriano. Para atingir este objetivo 

elaborou-se um plano de atividades específicas. 

 

2.2.1 Histórico e Legislação do Conselho Escolar 

 
O Conselho Escolar é concebido como local de debate e tomada de 

decisões. Eles nascem do viés democrático comunitário da Constituição de 1988 a 

qual prevê a formação integral do cidadão, tornando-o apto para prática 

democrática. Assim, as formações de inúmeros conselhos passam a ser criados em 

diferentes esferas do poder público, atuando como instância reguladora e de 

referendo sobre as ações governamentais. Nos anos 80, foram implantados nas 

redes educacionais os conselhos e a partir, então passou a se chamar de Conselho 

Escolar. 

Esse debate teve força no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 

“nas discussões da Constituição de 88, garantindo a sua inclusão, do principio da 

gestão democrática do ensino público, na forma da Lei (art. 206, VI)” (BRASIL, 

2005, p. 32). A partir da LDB 9.394/96, no seu artigo 14, parágrafo segundo 

encontra-se os encaminhamentos necessários para a institucionalização dos 

Conselhos Escolares. “II – Participação das comunidades local em conselhos 

escolares ou equivalentes”. 

Destaca-se neste ponto a simplicidade e abrangência da Lei. Assim, já de 

início, a formação dos Conselhos Escolares surge como um desafio de 

implementação por estar condicionados a uma construção cultural, política e histórica 

descentralizada. 
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No Estado do Paraná, a Secretaria do Estado da Educação (SEED), por 

meio da Resolução n. 2.000/91, estabeleceu o Regimento Escolar Único para os 

estabelecimentos da rede pública estadual de ensino, no qual constava a existência 

do Conselho Escolar. 

No mesmo ano, o Conselho Estadual de Educação emitiu a Deliberação 

n.020/91, instituindo órgão colegiado de gestão, sendo deliberativo, consultivo e 

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

a comunidade escolar (professores, funcionários, alunos, pais ou responsáveis e 

comunidade em geral). 

A SEED, através da Resolução n. 4.839/94 revoga a determinação do 

Regimento Escolar Único e transfere a competência, para análise e aprovação dos 

Regimentos Escolares, aos Núcleos Regionais de Educação, em conformidade com 

a Deliberação n. 020/91  – Conselho Estadual de Educação  (CEE). Estatuto do 

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

básica, por meio da emissão da Resolução n. 2124/05. 

 

DA NATUREZA E DOS FINS 
Art. 2º - 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 Secretaria de Estado da Educação observando a 
Constituição Federal e Estadual, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Projeto Político 
Pedagógico e o Regimento Escolar, para o cumprimento da função social e 
específica da escola. 

 

 

Em 2008, por meio da Resolução n. 4.649/08, a SEED 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 2124/2005. 

O Conselho Escolar, no sistema público de ensino, está inserido numa 

realidade historicamente pautada na autoridade. Simbolizada ora pelas figuras do 

gestor da instituição, ou mesmo, pela mantenedora (municipal ou estadual) quando 

se utiliza da educação pública como aparelho ideológico. Portanto, no que se refere 

à conceituação e legitimidade na inserção do Conselho Escolar existe uma 

caminhada consolidada. Porém, quando se trata da prática desenvolvida por este 

órgão nas escolas encontram-se situações contraditórias, principalmente, quanto à 
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compreensão e participação da comunidade, a qual a instituição de ensino está 

inserida, na gestão democrática do espaço escolar. 

 

2.2.2 Democratização e cidadania 

 

O Conselho Escolar tem papel decisivo na democratização da educação e 

da escola. Ele é um importante espaço no processo de democratização, na medida 

em que reúnem diretores, professores, funcionários, estudantes, pais e outros 

representantes da comunidade para discutir, definir e acompanhar o desenvolvimento 

do projeto político pedagógico da escola, que deve ser visto, debatido e analisado 

dentro do contexto nacional e internacional em que se vive. Na Carta Magna – a 

Constituição de 1988 –, em seu art. 206, assumidos no inciso VI e reassumido no art. 

3º da LDB n. 9.394/96, consta, claramente os princípios que devem nortear a 

educação escolar: a “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino” (inciso VIII do art. 3° da LDB). 

O Conselho Escolar é uma instância de discussão, acompanhamento e 

deliberação, na qual se busca incentivar uma cultura democrática, substituindo a 

cultura patrimonialista pela cultura participativa e cidadã. É primordialmente, o 

sustentáculo de projetos político-pedagógico que permitem a definição dos rumos e 

das prioridades das escolas numa perspectiva emancipadora, que realmente 

considera os interesses e as necessidades da maioria da sociedade. 

No processo de elaboração do projeto político-pedagógico da escola, é da 

competência do Conselho Escolar; debater e tornar claros os objetivos e os valores a 

ser coletivamente assumidos, definir prioridades, contribuir para a organização do 

currículo escolar e para a criação de um cotidiano de reuniões de estudo e reflexão 

contínuas, que inclua, principalmente, a avaliação do trabalho escolar. Por meio desse 

processo, combate-se a improvisação e as práticas cotidianas que se mostram 

incompatíveis com os objetivos e as prioridades definidos e com a qualidade social da 

educação que se pretende alcançar. Visando construir, efetivamente, uma educação 

de qualidade social, de natureza, essencialmente político-educativo, os Conselhos 

escolares devem deliberar sobre a gestão educacional-administrativo-financeira. 

Algumas atribuições cabem ao Conselho Escolar, dentre delas, elaborar seu 

Estatuto, contemplando sua organização, deveres e direitos dos seus membros, 

objetivos e funções, periodicidade das reuniões, etc. De acordo com os Subsídios 
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Para Elaboração do Estatuto do Conselho Escolar (SEED, 2009), no seu Art. 40, 

elenca que “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 da unidade escolar”. 

Art. t. 41 – Estabelece as 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; 

 
 

O Conselho Escolar deve se reunir com periodicidade, com pauta distribuída 

previamente para que cada segmento possa discutir e definir em conjunto o que será 

levado à reunião. Também devem ser convocadas assembleias gerais com todos os 

segmentos da comunidade escolar, para divulgação da prestação de contas, balanço 

das atividades realizadas, eleições dos seus membros ou mudanças. Elas são 

soberanas nas suas decisões e devem ser realizadas com a maioria dos conselheiros, 

sendo registradas em atas, lidas aprovadas e assinadas por todos os presentes. 

 
 
2.2.3 Conselho Escolar e as implicações pedagógicas 
 

 
A escola para exercer sua função politico-pedagógica necessita de 

planejamento, o qual se expressa em forma de registro: Projeto Político 

Pedagógico, Regimento Escolar, Proposta Curricular, Plano de Trabalho Docente, 

Plano de Ação da Escola. Esses norteadores darão suporte para a prática 

pedagógica da escola. 

O Conselho Escolar compõe um espaço, juntamente com o Grêmio 

Estudantil, a Associação de Pais e Mestres, o Conselho de Classe, entretanto, 

possui uma característica própria que lhe dá a grandeza de se constituir uma 

forma colegiada, sem fins lucrativos, da gestão democrática. 
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O papel do Conselho Escolar de ser um órgão consultivo, deliberativo, fiscal 

e de mobilização é importante no processo de gestão democrática, não como 

instrumento de controle externo, mas como um parceiro de todas as atividades que 

se desenvolvem no interior da escola. Está ligada à essência do trabalho escolar, num 

processo permanente de acompanhamento e avaliação. Definido o trabalho 

pedagógico a ser desenvolvido na escola, compreende-se o porquê que a função do 

Conselho Escolar é político pedagógica. 

É política, na medida em que estabelece as transformações desejáveis na 

prática educativa escolar, consciente e intencional. Pedagógica, quando estabelece 

os mecanismos necessários para que aconteça a transformação no processo 

educacional. Avaliar torna-se uma atitude benéfica ao processo educativo e uma 

forma de dar transparência ao trabalho desenvolvido pela escola pública, pois ela é, 

em si, educativa também. 

Os dados e as informações recolhidos e analisados pelo Conselho Escolar 

precisam ser socializados, mas de forma impessoal, garantindo a privacidade, 

garantindo a transparência das ações da escola, como instituição pública que tem o 

compromisso de “prestar contas” de seu trabalho a toda comunidade escolar. De 

acordo com Libâneo (2004) pela participação na organização e gestão escolar, 

podemos aprender várias coisas: tomar decisões coletivamente, formular projeto 

pedagógico, dividir com as preocupações, desenvolver o espírito de solidariedade, 

investir no desenvolvimento profissional. Mas principalmente, aprender. 

 

2.2.4 Tempo e espaço pedagógicos mediados pela ação do Conselho Escolar 

 
O Conselho Escolar tem um papel fundamental, tanto na observação da 

organização da escola quanto em relação ao espaço e tempo pedagógico. 

De acordo com a LDB 9.394/96, são dadas várias opções para a 

organização da escola, seja em séries, anuais ou períodos, ciclos, grupos não 

seriados, baseados na idade, competência e, ainda, por formas diversas de 

organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 

recomendar (art. 23). Ainda conforme a referida Lei cabe aos sistemas de ensino 

delimitar a forma de organização das escolas 
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. No âmbito escolar, no Projeto Político Pedagógico, deve explicitar as 

formas de organização que adota e que deverão constar também no regimento 

escolar. 

No Brasil, ainda se vê uma jornada escolar reduzida e a LDB 9.394/96  

assegura a qualidade de ensino com vários instrumentos inclusos como o calendário 

escolar e à organização do ano letivo. 

A Lei supracitada admite o planejamento das atividades letivas em períodos 

que independem do ano civil, respeitando, sempre que possível, o atendimento das 

condições de ordem climática, econômica ou outras que justifiquem a medida, sem 

redução da carga de 800 horas anuais, beneficiando a educação que ocorre no 

campo. 

A Lei ainda ampara sobre o ano letivo para 200 dias de trabalho escolar 

efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando previsto no 

calendário escolar.  Aumenta a carga horária mínima para 800 horas anuais.  

O art. 24, I, refere-se a horas e não a horas-aula, a serem cumpridas no 

ensino fundamental e, também, no ensino médio. Trata-se, portanto, do período de 

60 minutos. Obriga ao mínimo de “oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar”. 

É importante que o Conselho Escolar considere que o tempo escolar, o 

processo ensino-aprendizagem e a avaliação não têm um conteúdo abstrato. 

Precisa colocar em destaque as finalidades da escola que norteiam o currículo e as 

ações pedagógicas. Aspectos do cotidiano escolar que precisam ser 

problematizados podem ser escolhidos como temas de debates, exposições, 

palestras, filmes e tantas outras atividades. 

 
 
3 METODOLOGIA 

 

Para desenvolver o trabalho com precisão, o pedagogo será o articulador 

desta formação pedagógica, pois é dele o papel na organização do trabalho 

pedagógico, desenvolver ações contínuas junto à comunidade escolar, ao caso, os 

professores e agentes I e II, no ambiente escolar com o intuito de fortalecer a pratica 

educacional. 
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O pedagogo é o profissional competente para desenvolver uma práxis 
comprometida com a transformação social, que não colabore para perpetuar 
o distanciamento entre o saber da experiência e o saber sistematizado, mas 
que valorize esses saberes que são distintos, porem competentes. 
(ALMEIDA, 2010, p.130) 

 
 

Como técnica de coleta de dados, elaborou-se um questionário contendo 

nove perguntas, voltada para professores e agentes educacionais I e II, para 

detectar o nível de conhecimento sobre o tema em questão. 

A pesquisa teve a característica de uma abordagem bibliográfica, 

conjugada a uma pesquisa de campo, objetivando obter informações sobre a 

percepção de democratização, na medida em que reúnem diretores, professores, 

funcionários, estudantes, pais, e a comunidade. 

A pesquisa de campo e o caderno pedagógico foram elaborados durante o 

segundo período do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) – turma 

2014/2015 e constitui como uma das estratégias de ação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica, sendo implementado no Colégio Estadual “Professora 

Carmem Costa Adriano” - Ensino Fundamental e Médio, junto aos professores e 

agentes educacionais I e II. 

A organização desta pesquisa teve como objetivo a reflexão da 

participação colaborativa nas ações reais do colegiado do Conselho Escolar nas 

diversas situações vivenciadas no dia a dia do Colégio, tanto no âmbito pedagógico, 

administrativo, como financeiro. 

O material propõe uma discussão do trabalho coletivo participativo do 

Conselho Escolar, como órgão colegiado que representa, junto à direção, os 

anseios da coletividade escolar e assim, fortalecer e consolidar o Conselho Escolar 

para a melhoria da qualidade de ensino. Participaram da pesquisa setenta e 

cinco pessoas entre, professores e agentes educacionais I e II no decorrer do mês 

de setembro. 

 

3.2 RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 
Quanto à pesquisa realizada, muitos desconhecem o funcionamento do 

Conselho Escolar, atentando-se somente ao fator burocrático de assinaturas de 

atas. Outros desconhecem seu papel como conselheiro, mesmo acreditando no 

processo democrático. 
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Para uma maior participação de toda comunidade escolar, Antunes (2002) 

sugestiona que é necessário democratizar as pautas das reuniões, pois muitas 

vezes só os professores e direção decidem. As preocupações e sugestões de todos 

precisam ser valorizadas e contempladas, para que de fato as ações tomadas sejam 

legítimas e coletivas. 

Observou-se, infelizmente, que muitas pessoas ainda tem a percepção que 

sua participação no Conselho Escolar será meramente burocrática, e não uma 

oportunidade de construção coletiva, e assim, esquivam-se do compromisso de 

contribuir para a melhoria da qualidade do ensino.  

Os entrevistados, na pergunta de sugestões ou criticas, anseiam por maior 

frequência da participação do colegiado, que a eleição dos conselheiros sejam 

claros e transparentes e discussão das ações com toda a comunidade escolar. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou refletir sobre o papel dos docentes e Agentes 

Educacionais I e II da gestão democrática e no Conselho Escolar, buscando a 

necessidade da transparência das ações; pois as instâncias colegiadas, mais 

especificamente, o Conselho Escolar tem papel decisivo na democratização da 

Educação. 

Diante dos dados levantados, observou-se que muitos dos entrevistados, 

não têm conhecimento sobre a função, atuação e importância do Conselho Escolar. 

Esta falta de conscientização sobre a importância do Conselho Escolar faz com que 

o órgão máximo da escola, seja relegado somente a obrigações burocráticas. 

Mediante a reflexão com os Professores e Agentes Educacionais I e II, com 

a finalidade de conhecer o papel do Conselho Escolar para uma construção coletiva 

da gestão escolar democrática, conclui-se que o público alvo compreendeu seu papel 

de conselheiro escolar e sua participação para o sucesso da democracia no 

âmbito escolar. 

Tendo em vista a importância da capacitação e conhecimento adquirido por 

todos os componentes do Conselho Escolar sobre o seu papel, se faz necessário, dar 

continuidade ao processo de formação continuada em cada gestão a fim de ampliar 

para toda a comunidade escolar. 
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A prática vivenciada no Colégio Estadual “Profª Carmem Costa Adriano” como 

Professora PDE e Pedagoga revela que é possível um Conselho Escolar fortalecido e 

participativo, por meio da formação continuada de seus integrantes, como prática 

necessária no espaço escolar, para refletir a pluralidade de interesses dos envolvidos 

e obter maior transparência nas decisões tomadas. 

Assim, por meio do Conselho Escolar, a escola precisa pensar e repensar 

seus caminhos para atingir a todos, com clareza sobre o Projeto Político Pedagógico, 

seu tempo e espaço, desenvolvendo responsabilidade em todas as áreas, para o 

sucesso escolar. 
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