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Resumo: Este trabalho propôs uma discussão sobre as Instâncias Colegiadas, especificamente 

o Conselho Escolar. Objetivou-se realizar um estudo que possibilitasse a análise do Conselho 
Escolar como Instância Colegiada responsável pela efetivação da gestão democrática da escola 
pública. O estudo foi realizado a partir de documentos como a Constituição Federal (1988); LDB 
9394/86; documentos do MEC e da SEED; e de autores que defendem as Instâncias Colegiadas 
como órgãos de efetivação da gestão democrática. Pois, apesar de garantida em lei, a gestão 
democrática nem sempre é efetivada na escola. Esse espaço, infelizmente ainda é permeado 
pelo autoritarismo nas relações que envolvem direção, equipe pedagógica, professores, 
funcionários e alunos. Aspirou-se assim, a minimização e/ou a superação da problemática 
existente na gestão do Conselho Escolar do Colégio Estadual Ana Neri, buscando por meio da 
formação da comunidade escolar, mudanças na concepção e prática de participação e de gestão 
democrática. Nessa direção, a pesquisa enfocou três momentos fundamentais. No primeiro 
realizou-se a contextualização das políticas educacionais ligadas à reforma na década de 1990. 
No segundo momento, houve a apresentação da Instância Colegiada – Conselho Escolar, com 
suas especificidades, objetivos, meios e fins, sendo apontadas possibilidades para a 
reconstrução de um Conselho Escolar que cumpra com seu papel de participação nas 
discussões e decisões da escolar. E, por fim, foram apresentados os resultados da 
Implementação do Projeto na escola, bem como as discussões relevantes do GTR – Grupo de 
Trabalho em Rede, formação realizada com professores pedagogos da  rede estadual de ensino 
do Estado do Paraná. 
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Introdução 

 

Da forma como se encontram organizadas as Instâncias Colegiadas 

atualmente, em especial o Conselho Escolar, percebe-se que sua existência 

concorre apenas para atender às exigências burocráticas do espaço escolar, 

deixando de considerar sua real função que é a de possibilitar a efetivação de 

espaços democráticos e participativos da comunidade escolar. 
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A Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 

dispõe sobre os princípios norteadores da gestão democrática. Em seu artigo 14 

expõe que “[...] os sistemas de ensino definirão as normas de gestão 

democrática do ensino público na educação básica, por meio da participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares” (BRASIL, 1996). No 

entanto, a gestão democrática não é garantida simplesmente pela participação 

da comunidade escolar em Conselhos, mas envolve a participação nas 

discussões político-pedagógica e nas tomadas de decisões referentes ao espaço 

escolar.  

Assim sendo, não se pode pensar numa escola efetivamente democrática, 

sem que haja o envolvimento político e social de toda a comunidade escolar – 

gestores, professores, funcionários, pais e alunos. E, não se pode pensar em 

envolvimento político e social, sem antes pensar em ações que possam 

possibilitar a esta comunidade o acesso às informações, à formação e ao 

conhecimento. Pois, apesar de garantida em lei, a gestão democrática nem 

sempre é efetivada na escola. Esse espaço, infelizmente ainda é permeado pelo 

autoritarismo nas relações que envolvem direção, equipe pedagógica, 

professores, funcionários e alunos. 

A partir do exposto, o trabalho se justifica pela aspiração em minimizer 

e/ou supercar a problemática existente na gestão do Conselho Escolar do 

Colégio Estadual Ana Neri, buscando por meio da formação da comunidade 

escolar, mudanças na concepção e prática de participação e de gestão 

democrática. Na busca de contribuir com ações que possam efetivar a 

participação da comunidade escolar nas tomadas de decisões que ocorrem na 

escola, é que esse trabalho se estrutura. Pois, observa-se que, entre o que a 

legislação dispõe sobre gestão democrática, participação e a prática efetivada 

por meio das Instâncias Colegiadas, em especial dos Conselhos Escolares há 

uma grande distância a ser abreviada.  

A problemática observada na gestão do Conselho Escolar tem provocado 

muita inquietude. Dessa forma, a pesquisa é pautada pelos seguintes 

questionamentos: Como ocorre a participação da comunidade escolar no espaço 

do Conselho Escolar do Colégio Estadual Ana Neri? O colegiado reconhece sua 

função e importância para a efetivação da gestão democrática? Que ações 

podem ser planejadas para a reorientação do Conselho Escolar, de forma que 

se efetive em instrumento democrático e norteador da qualidade do processo 



ensino-aprendizagem na escola? 

Portanto, em linhas gerais, o Projeto de Implementação foi orientado pelo 

objetivo de realizar um estudo que possibilitasse a análise sobre o Conselho 

Escolar como Instância Colegiada responsável pela efetivação da gestão 

democrática da escola pública. Procurou-se estudar o Conselho Escolar, 

reconhecendo os aspectos legais de sua estrutura e funcionamento, por meio da 

leitura de documentos e legislação referentes a esta Instância; reorganizar, por 

meio de estudos, a concepção de participação em Conselho Escolar formada 

pelo colegiado; e, possibilitar a reflexão sobre a importância de um Conselho 

Escolar ativo, para a efetivação da gestão democrática e maior qualidade da 

educação escolar. 

Assim sendo, este trabalho foi dividido em três momentos. No primeiro 

realizou-se a contextualização das políticas educacionais ligadas à reforma na 

década de 1990. No segundo, houve a apresentação da Instância Colegiada – 

Conselho Escolar, com suas especificidades, objetivos, meios e fins, sendo 

apontadas possibilidades para a reconstrução de um Conselho Escolar que 

cumpra com seu papel de participação nas discussões e decisões da escolar. E, 

por fim, foram apresentados os resultados da Implementação do Projeto na 

escola, bem como as discussões relevantes do GTR – Grupo de Trabalho em 

Rede, formação realizada com professores pedagogos da  rede estadual de 

ensino do Estado do Paraná. 

 

1- A Gestão Escolar Democrática 

 

No aparato legal, a gestão democrática na escola pública passa a ser 

contemplada e legitimada pela Constituição Federal de 1988 e pela promulgação 

da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº 9394/96. Porém, 

atualmente a temática continua em discussão. Defendida por uma parte da 

comunidade escolar que a considera importante e, ao mesmo tempo, ignorada 

por outra que ainda desconhece a força e o valor da democracia na luta pela 

qualidade do ensino, a gestão democrática da escola pública e a participação 

ativa da comunidade nas Instâncias Colegiadas continuam sendo temas de 

estudos e pesquisas. Pois, para que a gestão democrática ocorra, efetivamente, 

é necessária a representação e a participação da comunidade escolar nas 

Instâncias Colegiadas, em especial no Conselho Escolar. 



A proposta por uma política democrática na educação é uma luta antiga 

de educadores, travadas contra modelos autoritários de gestão. Apesar disso, o 

tema da participação e da democratização da gestão escolar só foi oficializado 

no Brasil, na Constituição de 1988, documento que veio consagrar o princípio da 

“gestão democrática do ensino público”. Para melhor entender esse início da 

gestão democrática na escola pública e a participação da comunidade escolar, 

recorre-se à Oliveira (2009) que assim explica: 

 

A partir da década de 90, percebeu-se uma mudança nas orientações 
presentes nas reformas educativas no Brasil, em âmbito federal, 
estadual e municipal. […] estamos diante da emergência de reformas 
educativas que, no entanto, são anunciadas como reformas 
administrativas. Estas reformas são, na sua grande maioria, 
congruentes com os compromissos assumidos pelo Brasil na 
Conferência Mundial de Educação para Todos […]. São proposições 
que convergem para novos modelos de gestão do ensino público, 
calcados em formas mais flexíveis, participativas e descentralizadoras 
de administração dos recursos e das responsabilidades (OLIVEIRA, 
2009 p. 90). 

 

Segundo a autora, a década de 90 é o marco das mudanças ocorridas na 

educação em relação à democratização da escola pública, propondo um novo 

olhar para a gestão do ensino e possibilitando a participação da comunidade 

escolar nos assuntos que dizem respeito aos recursos e responsabilidades 

administrados na escola. Silva Júnior (2002) ainda destaca que: 

 

As orientações para a implantação dessas reformas se fizeram através 
de documentos políticos: Declaração mundial sobre educação para 
todos, de Jomtien (UNESCO, 1990); a Declaração de Nova Delhi 
(UNESCO, 1993); salientando que “os compromissos assumidos por 
meio de tais documentos internacionais, com as agências 
internacionais, aqui com destaque para as de ordem financeira, deve 
realizar-se sob a orientação de um ajuste estrutural no país” (SILVA 
JÚNIOR, 2002, p.109-110). 

 

Ao realizar algumas considerações em relação ao Artigo 206, inciso VI da 

Constituição Federal de 1988, Cury (2009) faz observações sobre a noção de 

participação. Assim ele destaca: 

 

Sendo a transmissão de conhecimento um serviço público, o princípio 
associa este serviço à democracia. Isto quer dizer que aí está implicada 
uma noção de participação na gestio rei publicae. Lembrando-se que 
o termo gestão vem de gestio, que por sua vez vem de gerere (trazer 
em si, produzir), fica mais claro que a gestão não só é o ato de 
administrar um bem fora-de-si (alheio), mas é algo que se traz em si, 
porque nele está contido. E o conteúdo deste bem é a própria 
capacidade de participação, sinal maior da democracia (CURY, 2009 



p. 201). 
 

O autor associa a transmissão de conhecimento (serviço público) com a 

prática da democracia, buscando explicar que a gestão da escola pública está 

além do ato de administrar, exige a capacidade de participação. E se há 

participação, a democracia se faz presente. 

As Instâncias Colegiadas são espaços existentes na escola que 

representam os diversos segmentos da escola – pais, alunos, professores e 

funcionários – sujeitos que formam a comunidade escolar. Veiga (1998 p. 113) 

considera que “a escola é uma instituição na medida em que a concebemos 

como organização das relações sociais entre os indivíduos dos diferentes 

segmentos”. Recorrendo à autora, é possível entender que esse espaço escolar 

só se constitui em instituição, na medida em que considera as relações entre os 

diferentes indivíduos que formam a comunidade escolar. Ou seja, na medida em 

que considera as discussões e opiniões no interior de cada espaço de 

representação. 

Abranches (1998) destaca que os órgãos colegiados possibilitam novas 

formas de gestão, auxiliando a escola nas questões pedagógicas, 

administrativas e financeiras e ainda, que cada colegiado possui seu espaço de 

participação regulamentado em documentos próprios. Conforme explica a 

autora, percebe-se que esses órgãos podem ajudar a escola a desenvolver um 

ensino com maior qualidade, na medida em que suas relações forem mais 

democráticas. 

A SEED – Secretaria de Estado da Educação apresenta as Instâncias 

Colegiadas como representações que tomam decisões em grupo, levando em 

consideração as diferentes experiências. Na instituição escolar, destacam-se 

como Instâncias Colegiadas a APMF – Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários; o Conselho de Classe; o Grêmio Estudantil e o Conselho Escolar. 

A APMF é um órgão de representação dos pais e profissionais do 

estabelecimento, não tendo caráter político partidário, religioso, racial e nem fins 

lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes e conselheiros. Para a 

SEED, esse elo de ligação entre pais, professores e funcionários com a 

comunidade, prima pela busca de soluções equilibradas para os problemas e dá 

suporte à direção e à equipe, para a formação integral dos alunos (Caderno de 

Apoio, 2009). 

O Conselho de Classe é destacado pela Secretaria de Estado da 



Educação como um dos mais importantes espaços escolares. Sendo o órgão de 

representação de professores, é o espaço prioritário da discussão pedagógica e 

parte integrante do processo de avaliação desenvolvido pela escola, para a 

redefinição de práticas pedagógicas. O Grêmio Estudantil, órgão de 

representação dos estudantes da escola, é a Instância Colegiada e deliberativa, 

onde os estudantes se organizam, considerando os fundamentos históricos e 

políticos do movimento estudantil e sua participação no processo de 

redemocratização do Brasil. 

O Conselho Escolar – Instância Colegiada foco desta pesquisa, é o órgão 

máximo da escola. Formado pela representação de pais, alunos, professores e 

funcionários, é responsável pela elaboração do Projeto Político Pedagógico da 

escola e pela tomada de decisões, pois possui caráter deliberativo. É papel 

dessa Instância elaborar, normatizar, aconselhar e fiscalizar as ações da escola 

nos âmbitos pedagógico, administrativo e financeiro. De acordo com o Estatuto 

do Conselho Escolar (2009), sua implantação ocorreu a partir da década de 80, 

com a Constituição Federal de 1988 que garante, em seu Artigo 206, inciso VI, 

a organização democrática do ensino público. 

 

2- O Conselho Escolar 

 

Após quase três décadas, o que ainda se observa no espaço escolar, no 

que diz respeito ao funcionamento do Conselho Escolar, são as relações do “faz 

de conta”: “faz de conta” que houve a reunião; “faz de conta” que todos os 

conselheiros estavam presentes e por isso devem assinar a ata; “faz de conta” 

que o Conselho Escolar decidiu; etc.. Embora seus avanços sejam 

reconhecidos, a gestão democrática nas escolas públicas do Estado do Paraná 

há muito que ser aperfeiçoada. Ao analisar a escola, Abranches (1998) assinala 

que sua democratização não é uma proposta nova e precisa estar sempre ligada 

aos desejos de melhoria da qualidade do ensino. A autora destaca que: 

 

Os órgãos colegiados têm possibilitado a implementação de novas 
formas de gestão por meio de um modelo de administração coletiva, 
onde todos participam dos processos decisórios e do 
acompanhamento, execução e avaliação das ações que envolvem 
questões administrativas, financeiras e pedagógicas. O diretor é a 
autoridade responsável pela escola e tem o apoio do colegiado nas 
decisões essenciais das atividades escolares (ABRANCHES, 1998 p. 
90). 

 



Apesar do que expõe a autora, sobre a importância dos Órgãos 

Colegiados para as tomadas de decisões, o acompanhamento, a execução e a 

avaliação das ações da escola, na prática, o Conselho Escolar ainda é visto 

como um órgão burocrático, criado para o atendimento ao cumprimento da 

legislação. A escola se perde em seus afazeres diários (que são muitos), 

preocupando-se com outras funções e, as relações que envolvem direção, 

equipe pedagógica, professores, funcionários, pais e alunos, e que poderiam ser 

apresentadas ao Conselho Escolar, perdem sua força como expressão do 

verdadeiro exercício da democracia. Reforça-se assim a ideia de que é mais um 

órgão colegiado criado para atender às exigências legais. 

Ao observar o cotidiano escolar, é possível perceber que a participação 

dos pais nesse espaço, geralmente ocorre em reuniões organizadas para 

entrega de livros didáticos, entrega de boletins e para homenagens 

comemorativas ao “Dia das mães” e “Dia dos pais”. Outros momentos em que a 

presença (individual), especialmente das mães, pode ser percebida, são 

motivados pelas convocações da equipe pedagógica para informar sobre 

problemas relacionados ao baixo desempenho escolar ou ao alto índice de faltas 

apresentado às aulas. 

Não que estes momentos de presença dos pais na escola não sejam 

importantes, não é isso que se pretende afirmar. Mas, o que nos ajuda a 

compreender Abranches (1998) é que, a gestão colegiada poderá oportunizar, 

além da presença em diversas atividades, a prática da participação da 

comunidade nas decisões e discussões dos problemas existentes, envolvendo-

a nos interesses coletivos para possíveis e efetivas mudanças sociais. Pode-se 

então confirmar que, o que se defende é um Conselho Escolar que realmente 

participe ativamente da vida escolar, ou seja, das discussões, análises e 

resoluções dos problemas que fragilizam a escola e a impede de desenvolver 

sua função social. 

Sobre os órgãos de gestão, Veiga (1998), se opondo ao que observa-se 

na prática, explica: 

 

O Conselho Escolar é concebido como local de debate e tomada de 
decisões. Como espaço de debates e discussões, permite que 
professores, funcionários, pais e alunos explicitem seus interesses e 
suas reivindicações (VEIGA, 1998 p. 115). 

 

A autora esclarece que o Conselho Escolar, sendo espaço para debates 



e discussões, deve refletir os anseios da comunidade escolar, suas 

necessidades e lutas para o alcance de suas reivindicações. Para isso precisa, 

acima de tudo, tornar-se espaço de efetiva participação nas tomadas de 

decisões das ações e de toda problemática da escola. Pois, o colegiado pode 

ser caracterizado por Abranches (1998), como: 

 

Órgão coletivo de decisões, capaz de superar a prática do 
individualismo e do grupismo, instalando-se como uma instituição 
eminentemente política. […] o colegiado deve ser uma instituição de 
funcionamento permanente e deve ter o papel de garantir a formação 
e a prática democrática da escola. […] deve educar os que dele 
participam e os que dele dependem para a vida democrática e 
participativa. Cumprirá, assim, uma função de formação de cidadania, 
concorrendo para a formação da consciência cívica daqueles que 
convivem na escola (ABRANCHES, 1998 p. 92). 

 

Conforme expõe a autora, não há dúvidas de que o Conselho Escolar 

deve ser um órgão democrático e formador, capaz de fornecer aos seus 

conselheiros (pais, alunos, professores e funcionários) orientações e 

informações que possam auxiliá-los na formação da cidadania. Precisa cumprir 

com a função de bem formar seus participantes, para a prática democrática 

escolar e a superação de práticas individualistas. 

Cury (2012), ao destacar a gestão democrática, aborda que: 

 

Faz parte intrínseca do sistema democrático o conhecimento, por parte 
de todos, dos direitos e deveres, das leis e dos valores e, sobretudo, 
de ter condições de uma participação crítica nos destinos de um país. 
Ora, com maior razão, tal exigência se faz mais presente quando se 
está diante de um sistema de ensino ou de um estabelecimento escolar 
que têm como dever a prestação de um serviço público. […] Por isso, 
a gestão democrática tem seu nascedouro efetivo na elaboração de 
um Projeto Político Pedagógico coletivo, se impõe na busca de um 
aprendizado qualitativo, supõe a capacidade diretiva de um(a) 
diretor(a) e não pode abstrair de órgãos executivos e normativos 
dotados de posturas de igual valor. (OLIVEIRA, 2012 p. 10). 

 

O autor não exclui ninguém da responsabilidade de assumir com 

conhecimento e criticidade a tarefa de participar do sistema democrático. Em 

especial, do sistema que está mais próximo dos cidadãos, no caso do espaço 

escolar, por meio da prestação de serviço público com qualidade. E ainda 

destaca a importância da gestão democrática, que se torna efetiva na elaboração 

coletiva do Projeto Político Pedagógico e no desenvolvimento de uma equipe 

diretiva capaz de organizar e direcionar todo o trabalho com a participação da 

comunidade escolar. 



Veiga (2012) vem acrescentar que: 

 

O paradigma da gestão democrática pressupõe a viabilização de 
propostas compartilhadas de ações que estimulem a inovação e a 
autocrítica das organizações escolares. Essa reflexão, entretanto, só 
obterá êxito se a escola estabelecer um fecundo diálogo com a 
comunidade; um diálogo que não se esgote na prática de “marcar 
reuniões”, mas que se traduza, sobretudo, na reflexão coletiva dos 
seus vários segmentos – professores, alunos, pais, corpo técnico-
administrativo, auxiliares da educação e a comunidade escolar 
(VEIGA, 2012 p. 135). 

 

Segundo a autora, a gestão democrática deve ultrapassar os momentos 

de reuniões que a escola realiza com a comunidade. Deve possibilitar que as 

propostas de ações sejam pensadas coletivamente. Para isso, a escola precisa 

estimular os diversos segmentos representantes da comunidade escolar e 

manter uma relação de diálogo, com possibilidade de reflexão e autocrítica. 

Paro (1998) também compartilha suas ideias de participação da 

comunidade como força para a transformação da escola pública. Para o autor, a 

escola que queremos precisa ser sonhada a partir da escola que temos, com a 

apropriação pelas camadas trabalhadoras, transformando o sistema de 

autoridade e o trabalho que ocorrem em seu interior. 

O mesmo autor ressalta a importância do Conselho Escolar nessa luta 

pela democracia e afirma que: 

 

Na medida em que conseguir a participação de todos os setores da 
escola – educadores, alunos, funcionários e pais – nas decisões sobre 
seus objetivos e seu funcionamento, haverá melhores condições para 
pressionar os escalões superiores a dotar a escola de autonomia e de 
recursos. A esse respeito, vejo no conselho de escola uma 
potencialidade a ser explorada (PARO, 1998 p. 12). 

 

O autor observa o Conselho Escolar como Instância Colegiada com 

potencial a ser explorado em relação à participação efetiva da comunidade 

escolar, na conquista da autonomia e melhores condições para reivindicar 

conforme seus anseios e necessidades. 

Paro (1998) ainda é mais específico em relação à democracia. Explica ele 

que: 

 

Enquanto valor universal e prática de colaboração recíproca entre 
grupos e pessoas, é um processo globalizante que, tendencialmente, 
deve envolver cada indivíduo, na plenitude de sua personalidade. Não 
pode haver democracia plena sem pessoas democráticas para exercê-
la (PARO, 1998 p. 25). 



 

O autor deixa claro que o processo democrático é coletivo, mas exige o 

envolvimento pleno de cada pessoa. As pessoas antidemocráticas não podem 

exercer a democracia. Portanto, para o processo ocorrer de maneira efetiva é 

preciso haver mudanças de concepções em cada indivíduo, em relação ao 

exercício da democracia. Assim sendo, percebe-se que a gestão para ser 

democrática precisa ter a responsabilidade de formação da sua comunidade 

escolar, de cada pessoa que forma essa comunidade, em especial daqueles que 

representam seus pares nas Instâncias Colegiadas e, especificamente, no 

Conselho Escolar. 

A partir do exposto, é possível inferir que, necessário se faz a criação, por 

meio de discussão e debate, de uma nova cultura de participação pela 

comunidade escolar. É preciso a busca por maior autonomia da escola, que se 

institua tempo e espaço para a comunidade escolar se reunir, discutir e se 

aprofundar teoricamente, no sentido de promover a superação das práticas 

vigentes e, efetivamente a representação e participação política da comunidade 

escolar. 

 

3- Resultados e Discussões 

 

A partir da Elaboração da Produção Didático-Pedagógica, sob a 

orientação da Professora Dra. Conceição Solange Bution Perin da UNESPAR-

Universidade Estadual do Paraná-Campus de Paranavaí, foi desenvolvida a 

Implementação do Projeto. Sua realização ocorreu no Colégio Estadual Ana Neri 

do Município de Perobal/PR, no formato de Grupo de Estudos, com a 

participação de 16 (dezesseis) cursistas, com professores, pedagogos e direção 

auxiliar da escola de implementação e professores, pedagogos e diretores 

convidados da rede municipal de ensino. Os encontros foram semanais, com 

certificação de 40 (quarenta) horas, sendo 32 (trinta e duas) horas presenciais e 

08 (oito) horas não-presenciais.  

O GTR – Grupo de Trabalho em Rede, uma outra formação obrigatória ao 

Programa, foi desenvolvida com 20 (vinte) cursistas, sendo professores 

pedagogos da rede estadual de ensino, tendo, ao final de sua realização, 17 

(dezessete) concluintes. 

 



3.1- O Projeto de Implementação 

 

No primeiro momento de formação, o grupo de estudo analisou o 

Conselho Escolar e sua relação com a gestão democrática, na contextualização 

das políticas educacionais ligadas à reforma na década de 1990, reconhecendo 

os aspectos legais de sua estrutura e funcionamento, por meio do estudo de 

documentos e legislação referentes a esta Instância. Nesse momento, houve a 

proposta de estudar o Plano Nacional de Educação, sancionado pela Lei nº 

13.005, de 25 de junho de 2014, que traz em seu Art. 2º inciso VI a seguinte 

diretriz: “promoção do princípio da gestão democrática da educação pública”.  

A meta 19 do PNE propõe: 

 

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de 
mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no 
âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 
União para tanto (BRASIL, 2014). 

 

A gestão democrática da educação envolve, portanto, a garantia de 

marcos legais, por meio da regulamentação desse princípio constitucional em 

leis específicas, pelos entes federativos (o que é reforçado pelo PNE), e a 

efetivação de mecanismos concretos que garantam a participação de pais, 

estudantes, funcionários, professores, bem como da comunidade local, na 

discussão, elaboração e implementação de planos de educação, de planos e 

projetos político-pedagógicos das unidades educacionais, assim como no 

exercício e efetivação da autonomia dessas instituições em articulação com os 

sistemas de ensino.  

Além do PNE, os cursistas estudaram a Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei nº 9394/96 e assistiram ao vídeo “Princípios e bases da gestão democrática”. 

Como atividades não-presenciais, incluíram as leituras dos documentos: 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos:  satisfação das necessidades 

básicas de aprendizagem; Declaração de Nova Delhi sobre Educação para 

Todos; Conselhos Escolares: Uma estratégia de gestão democrática da 

educação pública; Conselhos Escolares: Democratização da escola e 

construção da cidadania. 

Ao término desse momento, os cursistas realizaram algumas reflexões, 



que incluíram: a) Com base nos documentos e vídeo estudados, como a 

legislação brasileira possibilitou avanços no processo de democratização do 

ensino; b) Observando a realidade escolar, pode-se afirmar que a 

democratização da escola pública acontece, possibilitando um novo olhar para 

a gestão do ensino e promovendo a participação da comunidade escolar nos 

assuntos que dizem respeito aos recursos e responsabilidades administrados na 

escola? Justifique. c) O que o grupo poderá propor para que o Conselho Escolar 

seja melhor divulgado e conhecido pela comunidade escolar? d) É possível 

tornar-se o Conselho Escolar, assim como afirma a SEED, em órgão máximo da 

escola, desenvolvendo seu papel de elaborar, normatizar, aconselhar e fiscalizar 

as ações da escola nos âmbitos pedagógico, administrativo e financeiro? Como 

isso poderá acontecer? 

De acordo com registros do grupo, os avanços referentes à gestão 

democrática vieram por meio da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação e do Plano Nacional de Educação. A democratização 

acontece, mas timidamente. Pois, não há um comprometimento por parte da 

própria comunidade escolar, principalmente em relação às decisões relativas ao 

processo de ensino. Na divulgação dessa Instância Colegiada, é possível nas 

reuniões mensais/bimestrais que se realizam na escola, onde poderá ser 

destacado como o Conselho Escolar deve funcionar e quais as suas funções. A 

democratização escolar se configura num processo e num exercício diário, onde 

o poder não se concentra nas mãos de uma só pessoa. 

Observa-se que o grupo compreendeu que o processo de gestão 

democrática não ocorre de uma hora para outra, mas depende de entendimento 

do funcionamento desse órgão colegiado e da participação da comunidade 

escolar e, principalmente de todos os seus membros. 

O Segundo momento de formação possibilitou a apresentação da 

Instância Colegiada – Conselho Escolar, com suas especificidades, objetivos, 

meios e fins. De acordo com o Caderno de Subsídios para Elaboração do 

Estatuto do Conselho Escolar - Segunda edição revisada e atualizada, em seu 

capítulo II – Título I, que trata 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”. 

Como avaliação desse momento, o grupo elaborou um texto contendo as 

orientações: a) Com base no Título I, capítulo II do Caderno de Subsídios para 

Elaboração do Estatuto do Conselho Escolar , que trata do funcionamento do 

Conselho Escolar, o grupo acredita que este Colegiado ocupa papel importante 

numa Instituição Escolar? Defenda a resposta. b) Diante das atribuições que 

deverá exercer o Conselho Escolar, que papel o grupo acredita ser primordial 

para a melhoria da qualidade do ensino na escola em que atua? Justifique. c) 

Reconhecendo as atribuições dos conselheiros, o que poderá ser melhorado no 

Conselho Escolar para que ocorra, efetivamente, atuação por parte de todos os 

membros? 

A devolutiva dos participantes demonstra reconhecer que toda decisão da 

escola deve ser tomada de forma coletiva e participativa, no sentido de que tudo 

pode ser debatido e construído na base do diálogo e democracia. Diante da 

situação em que se encontra a qualidade do ensino da escola pública, o 

Conselho Escolar precisa atuar de maneira dinâmica, para que a escola retorne 

emergentemente seu papel de ensinar e não educar, ou seja, dê conta do que 

realmente lhe compete. Para isso, os conselheiros necessitam exercer, 

conscientemente, seu compromisso com as atribuições que lhes compete. Afinal, 

o Conselho Escolar é o órgão máximo de decisões numa escola. 

Com base no registro dos cursistas, percebe-se que houve a 

compreensão das funções dessa instância colegiada, de sua função principal e 

que, a qualidade do ensino (papel social primordial da escola) também deve ser 

uma preocupação do Conselho Escolar. O grupo deixa claro seu entendimento 

sobre as responsabilidades de cada conselheiro.  

No desenvolvimento do terceiro e ultimo momento de formação, foi 

possível refletir sobre a concepção de participação e relacioná-la com a prática 

vivenciada pelos membros da comunidade escolar. Após os estudos 

encaminhados, os cursistas conceituaram “participação” e refletiram sobre a 

importância do Conselho Escolar atuar junto à gestão escolar, no sentido de 

efetivar uma escola de qualidade para todos os que dela participam. Além disso, 

refletiram sobre ações práticas que podem ser iniciadas pelo Conselho Escolar, 



de forma que transforme-se realmente em espaço de debates e discussões e 

permita que professores, funcionários, pais e alunos explicitem seus interesses 

e suas reivindicações. O trabalho desse momento de estudo resultou na 

elaboração de Planos de Ação para serem desenvolvidos pelo Conselho Escolar 

de cada Instituição de Ensino, no ano letivo de 2016. 

 

3.2- O GTR – Grupo de Trabalho em Rede 

 

O GTR constitui uma das atividades do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) e se caracteriza pela interação a distância entre o professor 

PDE e os demais professores da rede pública estadual de ensino.  

De acordo com a SEED – Secretaria de Estado da Educação, o GTR 

objetiva, dentre outros “articular o referencial teórico com as propostas de ações 

apresentadas no projeto de intervenção pedagógica e na produção didático-

pedagógica, de modo a redimensionar o quadro teórico-metodológico adotado, 

bem como as ações previstas inicialmente, de maneira que o projeto do 

professor PDE possa encontrar sustentação na prática pedagógica; estimular a 

aproximação da Educação Básica e do Ensino Superior, por meio da ação dos 

professores orientadores no GTR”. 

Composto por três módulos, o primeiro objetivou aprofundar teoricamente 

sobre o tema: Instância Colegiada – Conselho Escolar, buscando uma 

fundamentação teórica que favorecesse a compreensão sobre a importância 

dessa Instância para a efetivação da gestão democrática na escola. O estudo foi 

analisado pela necessidade de rever a concepção que a comunidade escolar 

apresenta em relação à gestão democrática, Conselho Escolar e participação da 

comunidade em Instâncias Colegiadas. 

O Segundo módulo possibilitou socializar as produções já elaboradas e 

refletir sobre elas. Tais produções propuseram a discussão e a reflexão sobre as 

Instâncias Colegiadas, especificamente o Conselho Escolar como Instância 

Colegiada responsável pela efetivação da gestão democrática da escola pública. 

Porque, apesar de garantida em lei, a gestão democrática nem sempre é 

efetivada na escola. É um espaço ainda permeado pelo autoritarismo nas 

relações que envolvem direção, equipe pedagógica, professores, funcionários e 

alunos.  

Finalmente, no terceiro módulo, procurou-se analisar a implementação do 



projeto de intervenção. Foi o momento de avaliar em que medida os 

procedimentos previstos no projeto foram concretizados na realidade do 

ambiente educacional. Cada cursista participou dessa análise, contribuindo com 

alternativas possíveis para contornar obstáculos e superar fragilidades 

identificadas no processo. Além disso, permitiu aos cursistas que, de posse de 

todos os conhecimentos construídos pelo grupo, elaborassem as estratégias 

para implementar, em suas escolas, as propostas apresentadas no curso. 

 

Considerações Finais 

 

Sendo o Conselho Escolar órgão máximo de decisão da escola pública, a 

participação da comunidade escolar, em especial de seus conselheiros é a 

“chave que abre as portas” da efetivação de uma gestão democrática. A 

participação possibilita a autonomia, diminui a alienação e torna o trabalho mais 

produtivo, evidenciando e representando os interesses da maioria da 

comunidade, formando novas ideias e descobrindo caminhos para a solução dos 

problemas e desafios que impedem a escola de desenvolver seu papel social. 

A escola precisa, com responsabilidade e compromisso, instituir e formar 

seus conselhos, possibilitando que todos os seus participantes conheçam suas 

funções, reconheçam sua importância e acreditem na força da participação, para 

tornar a escola um espaço de maior qualidade, onde haja processo de ensino e 

processo de aprendizagem satisfatórios. Assumir a escola pública é função de 

todos os sujeitos que dela fazem parte, mas, assumi-la com responsabilidade 

democrática, ainda é um desafio de muitas escolas públicas paranaenses. 

Portanto, espera-se que, com este trabalho, ainda que considerado um grão de 

areia na praia, possa ter possibilitado a reflexão e o entendimento sobre a 

importância de um Conselho Escolar ativo, participativo, dinâmico e 

comprometido com as causas da escola pública, que contribua, em seu fazer 

diário, com uma escola pública de maior qualidade. 

Tais considerações não intencionam concluir o trabalho, haja vista que, a 

gestão democrática da escola pública paranaense ainda se apresenta em seu 

“engatinhar”. Pelo contrário, abre possibilidades para novos estudos e pesquisas 

sobre o tema, pois uma escola efetivamente democrática não deve configurar-

se em discursos ou registros somente, mas em desafio constant de toda a 

comunidade escolar. 
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