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Resumo: 
 

Esta Produção, apresentada no formato de Unidade Didática, 
propõe uma discussão sobre as Instâncias Colegiadas, 
especificamente o Conselho Escolar. Tem por objetivo realizar um 
estudo que possibilite analisar o Conselho Escolar como Instância 
Colegiada responsável pela efetivação da gestão democrática da 
escola pública. Apesar de garantida em lei, a gestão democrática 

                                            
1 Graduação em Pedagogia pela Universidade Paranaense – UNIPAR (1999) e Tecnologia do Meio 
Ambiente pela Universidade Estadual de Maringá – UEM – Campus Umuarama (2006); especialista em 
Orientação Educacional, Psicopedagogia Clínica e Institucional e Gestão Educacional; lotada com 40 
horas no C.E. Ana Neri – Ensino Fundamental e Médio, no Município de Perobal/PR. 
2Graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá (2002), mestrado em Educação 
pela Universidade Estadual de Maringá (2005) e doutorado em Educação pela Universidade Estadual 
de Maringá (2010). Atualmente é professora titular, Coordenadora do Programa de Mestrado em 
Ensino: Formação Docente Interdisciplinar - PPIFOR e Responsável pela Divisão de Ensino e Pesquisa 
da Universidade Estadual do Paraná UNESPAR - campus/Paranavaí. Tem experiência na área de 
Educação, com ênfase na gestão e docência da Educação Básica. Na Educação Superior a experiência 
é na formação de professores. No âmbito da pesquisa os estudos desenvolvidos estão centrados em 
História da Educação e Educação. 
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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. 
Aspira-se assim, a minimização e/ou a superação da 
problemática existente na gestão do Conselho Escolar, buscando 
por meio da formação da comunidade escolar, mudanças na 
concepção e prática de participação e de gestão democrática. 
Pretende-se organizar o estudo em quatro momentos 
fundamentais. No primeiro, será realizada a contextualização das 
políticas educacionais ligadas à reforma na década de 1990. No 
segundo momento, será apresentada a Instância Colegiada–
Conselho Escolar, com suas especificidades, objetivos, meios e 
fins.Em seguida, no terceiro momento, pretende-se refletir sobre 
a concepção de participação. E, por fim, serão apontadas 
possibilidades para a reconstrução de um Conselho Escolar que 
cumpra com seu papel de participação nas discussões e decisões 
da escola, ou seja, que esteja aberto ao atendimento de sua 
realidade e comprometido com os sujeitos que compõem a 
comunidade escolar. 
 
 

Palavras-chave: 

 

Instâncias colegiadas; Conselho Escolar; Gestão Democrática; 
Participação. 

 

Formato do 
Material Didático: 

Unidade Didática 

Público: 
 

Equipe Diretiva e Pedagógica, Professores, Funcionários, Alunos, 
Pais e Convidados 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL - PDE 
 
 

 
AURECI SANTOS TORRES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

 

 

 

 

 

INSTÂNCIAS COLEGIADAS: o Conselho Escolar como Espaço de 

Participação para a Democratização da Gestão Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEROBAL/PR 

2014 



 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ – SEED  

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE   

UNESPAR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ-CAMPUS DE 

PARANAVAÍ  

 

 

PROFESSORA PDE: Aureci Santos Torres da Silva 

ORIENTADORA: Profª Drª Conceição Solange Bution Perin 

 

 

 

 

 

INSTÂNCIAS COLEGIADAS: o Conselho Escolar como Espaço de 

Participação para a Democratização da Gestão Escolar 

 

 

 

Produção Didático-Pedagógica para 
implementação no C.E. Ana Neri, apresentado 
à SEED-Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná, produzido em parceria com a 
UNESPAR-Universidade Estadual do Paraná-
Campus de Paranavaí, como parte da 
Formação Continuada no PDE–Programa de 
Desenvolvimento Educacional, sob a 
orientação:                                                                      
Profª Drª Conceição Solange Bution Perin  

 

 

 

 

 

 

 

PEROBAL/PR 

2014 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

“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.” 

 

Paulo Freire3 

 

O Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE, instituído pela 

Secretaria de Estado da Educação-SEED, para os professores da rede estadual do 

Paraná, ao longo do segundo semestre/2014 de atividades proporcionou a 

elaboração desse Material Didático, o qual será utilizado na realização do trabalho 

proposto, buscando um novo olhar sobre o Conselho Escolar como espaço de 

participação para a democratização da gestão escolar. 

A presente produção, configurada no formato de Unidade Didática, 

objetiva a realização de estudos, que possibilitem a análise sobre o Conselho Escolar 

como Instância Colegiada responsável pela efetivação da gestão democrática da 

escola pública. A formação realizar-se-á em 40 horas, sendo 32 horas presenciais e 

08 horas não-presenciais, com a comunidade escolar–professores, funcionários, 

alunos, pais e convidados, por meio de grupos de estudos. Os grupos participarão 

de estudos de textos, discussões e análises, que auxiliarão no reconhecimento dos 

aspectos legais da estrutura e funcionamento do Conselho Escolar; na 

                                            
3Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997) advogado e educador brasileiro, se opôs aos privilégios das 
classes dominantes, as quais impedem a maioria de usufruir os bens produzidos pela sociedade. A 
educação, segundo Freire, deveria passar necessariamente pelo reconhecimento da identidade cultural 
do aluno, sendo o diálogo a base de seu método. 

Apresentação 



 
 
 

reorganização da concepção de participação; e, na reflexão sobre a importância de 

um Conselho Escolar ativo, para a efetivação da gestão democrática e maior 

qualidade da educação escolar. 

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. 

A Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB dispõe sobre os princípios norteadores da gestão democrática. 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. Pois, a 

democratização da escola pública implica [...] aprendizado e vivência do exercício 

de participação e de tomadas de decisão. Trata-se de um processo a ser construído 

coletivamente, que considera a especificidade e a possibilidade histórica e cultural 

de cada sistema de ensino de cada escola (BRASIL, 2004). 

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.Acredita-

se que, a discussão e a efetivação da gestão democrática, bem como a participação 

ativa da comunidade, estão diretamente relacionadas na luta pela busca da 



 
 
 

qualidade educacional que tanto se discute nos dias atuais. 

Partindo dessa reflexão, a Unidade Didática foi estruturada em 

momentos diversificados, visando uma melhor compreensão do processo de 

democratização da escola pública, por meio da Instância Colegiada – Conselho 

Escolar. É importante ressaltar ainda que esta Unidade foi organizada em quatro 

grandes momentos, com previsão para oito encontros, todos eles voltados ao tema 

principal da pesquisa. 

No primeiro momento, será realizada a contextualização das políticas 

educacionais ligadas à reforma na década de 1990. No segundo, será apresentada 

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

e fins. Em seguida, no terceiro momento, pretende-se refletir sobre a concepção de 

participação. E, por fim, serão apontadas possibilidades para a reconstrução de um 

Conselho Escolar que cumpra com seu papel de participação nas discussões e 

decisões da escola, ou seja, que esteja aberto ao atendimento de sua realidade e 

comprometido com os sujeitos que compõem a comunidade escolar. 

Assim sendo, justifica-se a proposição desta Unidade Didática, 

aspirando 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. 

 

 

 

 

 

Boa leitura e sucesso no trabalho! 

Aureci Santos Torres da Silva – Profª PDE/2014-2015. 



 
 
 

 

 

1º MOMENTO 

 

“[...] gestão democrática como o processo em que se criam 
condições para que os membros de uma coletividade não 

apenas tomem parte, de forma regular e contínua, de suas 
decisões mais importantes, mas assumam responsabilidade 
por sua implementação. Isso porque democracia pressupõe 

muito mais que tomar decisões [...]”  
 

Lüch4 

Objetivo:  

Analisar 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. 

 

1º Encontro 

Figura: Conselho Escolar 

 

Fonte:http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=277 

                                            
4Heloisa Lüch - Graduação em Licenciatura em Letras Neolatinas pela Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná (1963), mestrado em Educação - Columbia University (1977), mestrado em Humanidades - 
Columbia University (1976), doutorado em Educação - Columbia University (1979) e Pós Doutorado - 
George Washington University (1986).  Tem experiência na área de Educação, com ênfase em 
Administração de Sistemas Educacionais. 

UNIDADE DIDÁTICA 
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Caro(a) Professor(a), a preocupação sobre a participação da comunidade no 

Conselho Escolar é que motivou a realização desse estudo. Pois, acredita-se que, a 

discussão e a efetivação da gestão democrática, bem como a participação ativa da 

comunidade, quando bem representada pelas Instâncias Colegiadas, estão 

diretamente relacionadas na luta pela busca da qualidade educacional que tanto se 

discute nos dias atuais. 

 

Mas afinal, quando surge a gestão democrática na escola pública? 

 

Para melhor entender o início da gestão democrática na escola pública e a 

participação da comunidade escolar, Oliveira (2009) explica que: 

 

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. 

A gestão democrática da educação nas 

instituições educativas e nos sistemas de ensino é um 

dos princípios constitucionais garantidos ao ensino 

público, segundo o art. 206 da Constituição Federal de 

1988. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996), 

confirmando esse princípio e reconhecendo a 

organização federativa, no caso da educação básica, 

repassou aos sistemas de ensino a definição de 

normas de gestão democrática, explicitando dois outros princípios a serem 

considerados: a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

político-pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes. 

 

 

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). 



 
 
 

O Plano Nacional de Educação, sancionado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho 

de 2014, 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: 

 

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. 

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 (BRASIL, 2014 p. 59). 

 

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: 

 

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). 
 

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 



 
 
 

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”. Com base no que expressa a 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. 

 

 

Fonte: Clip-art do Office.com 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 12 
maio 2014. 
 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9394/96. 
Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 22 abr. 
2014. 
 
Vídeo: Princípios e bases da gestão democrática. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=f0J4eVJ2uTA>. Acesso em: 04 Out. 2014. 
 

 

 

 

 

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). 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
https://www.youtube.com/watch?v=f0J4eVJ2uTA


 
 
 

 

 

 

Fonte: Clip-art do Office.com 

UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação para Todos:  satisfação das 
necessidades básicas de aprendizagem. Jomtien, 1990. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf>. Acesso em: 05 
Set. 2014. 
 

UNESCO. Declaração de Nova Delhi sobre Educação para Todos. Nova Dehli, 6 
de dezembro de 1993. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139393por.pdf>. Acesso em: 05 
Set. 2014. 

 
 
                

                                                                                                     

Fonte: Clip-art do Office.com                                                                       Fonte: Clip-art do Office.com 

1) Com base nos documentos e vídeo estudados, em grupos, discutam e reflitam 

analisando, como a legislação brasileira possibilitou avanços no processo de 

democratização do ensino.   

 

2) 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. 

 

 

 

 

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). 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139393por.pdf


 
 
 

2º Encontro 

 

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. 

 

Será que a existência dessa Instância Colegiada é do conhecimento de toda a 

comunidade escolar? 

 
Figura: Conselho Escolar - dados do desconhecimento 

 

 
Fonte: 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/normal_graficoconselho.png 

 

 

As informações contidas no gráfico indicam que o desconhecimento da 

existência dos Conselhos Escolares concentra-se na educação básica, principalmente 

nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. 

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 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/normal_graficoconselho.png


 
 
 

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. 

 

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 ainda 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: 

 



 
 
 

Apesar do que expõe a autora, sobre a 

importância dos Órgãos Colegiados para as tomadas 

de decisões, acompanhamento, execução e 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, na prática, é 

mais um órgão colegiado criado para atender às 

exigências legais. 

 

 

 

 

Fonte: Clip-art do Office.com 

MEC. Conselhos Escolares: Uma estratégia de gestão democrática da educação 
pública. Disponível 
em:<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/otp/conselhos_escolare
s_pn.pdf. Acesso em: 13 jun. 2014. 
 

MEC. Conselhos Escolares: Democratização da escola e construção da cidadania. 
Disponível 
em:<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/conselho1.pdf. 
Acesso em: 13 jun. 2014. 
 

 

 

 

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). 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/otp/conselhos_escolares_pn.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/otp/conselhos_escolares_pn.pdf


 
 
 

 

Fonte: Clip-art do Office.com 

http://bancodeexperienciasce.mec.gov.br/relato/lista: 
file:///C:/Users/Aureci/Downloads/extrato-pdf-544482c420f95.pdf 
 
http://bancodeexperienciasce.mec.gov.br/relato/lista: 
file:///C:/Users/Aureci/Downloads/extrato-pdf-544484843830e.pdf 
 
http://bancodeexperienciasce.mec.gov.br/relato/lista: 
file:///C:/Users/Aureci/Downloads/extrato-pdf-544483cb25773.pdf 
 

 

 

                                                                                                     

Fonte: Clip-art do Office.com                                                                       Fonte: Clip-art do Office.com 

1) O que o grupo poderá propor para que o Conselho Escolar seja melhor divulgado 

e conhecido pela comunidade escolar? 

 

2)  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?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bancodeexperienciasce.mec.gov.br/relato/lista
file:///C:/Users/Aureci/Downloads/extrato-pdf-544482c420f95.pdf
http://bancodeexperienciasce.mec.gov.br/relato/lista
file:///C:/Users/Aureci/Downloads/extrato-pdf-544484843830e.pdf
http://bancodeexperienciasce.mec.gov.br/relato/lista
file:///C:/Users/Aureci/Downloads/extrato-pdf-544483cb25773.pdf


 
 
 

2º MOMENTO 

 

"Só existirá democracia no Brasil no dia em que se 
montar no país a máquina que prepara as 

democracias. Essa máquina é a da escola pública". 

Anísio Teixeira5 

 

Objetivo: 

Apresentar a Instância Colegiada–Conselho Escolar, com suas especificidades, 

objetivos, meios e fins.  

 

 

3º Encontro 

 

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. 

                                            
5Anísio Spínola Teixeira (1900-1971) advogado, filósofo e educador brasileiro. É considerado o 
principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a educação brasileira no século XX. 

O Conselho Escolar foi 

implantado, a partir da década 

de 80, 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 

(LDBEN), Lei n. 9.394/96, 

estabelece os princípios e fins 

da educação nacional, entre 

eles, o princípio da gestão 

democrática do ensino 

público (PARANÁ, 2009 p. 6). 



 
 
 

 

Fonte: Clip-art do Office.com 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Subsídios para elaboração do 
estatuto do Conselho Escolar. 2. ed. - Curitiba: SEED – PR, 2009.Disponível em: 
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/estatuto_conselho_esc
olar_2ed.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2014. 
 
 
Vídeo: Gestão democrática: teoria e prática. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=rWymyHsnnTI>. Acesso em: 13 Out. 2014. 
 

 

 

 

Fonte: Clip-art do Office.com 

TÍTULO II, capítulo IV do Caderno: Subsídios para elaboração do estatuto do 
Conselho Escolar. 2. ed. - Curitiba: SEED – PR, 2009.Disponível em: 
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/estatuto_conselho_esc
olar_2ed.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2014. 

 

 

                                                                                                     

Fonte: Clip-art do Office.com                                                                      Fonte: Clip-art do Office.com 

1) Com base no Título I, capítulo II, que trata do funcionamento do Conselho Escolar, 

o grupo acredita que este Colegiado ocupa papel importante numa Instituição 

Escolar? Defenda a resposta. 

 

2) 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. 

 

3) Reconhecendo as atribuições dos conselheiros, o que poderá ser melhorado para 

que ocorra, efetivamente, atuação por parte de todos os membros? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rWymyHsnnTI


 
 
 

4º Encontro 

 

A descentralização possui um papel fundamental na construção da autonomia 

da escola. Segundo Lück (2000): 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 

10.172/01, também estabelecia, como objetivos e 

prioridades, a [...] democratização da gestão do ensino 

público nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos 

princípios da participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola e a participação das comunidades escolar e 

local em conselhos escolares ou equivalentes. 

(BRASIL, 2002).  

De acordo com Paro (2001), é possível notar 

significativa transformação nas escolas que tem 

avançando nos aspectos da gestão escolar 

democrática, embora em muitos contextos ainda se 

tenha o modelo administrativo centralizador e 

hierárquico como orientador da prática pedagógica na 

escola. Segundo o mesmo autor, da mesma forma em 

que a democracia avança de forma lenta e gradual 

como princípio orientador da sociedade como um todo, 

na educação não é diferente, o processo também é 

lento e demanda esforço contínuo de transformação. 

A construção da democracia na escola está 

diretamente relacionada com a construção da 

qualidade da educação. Na prática, a gestão 

democrática uma construção coletiva, que supõe 

mudança na forma de compreender os objetivos e fins 

da educação, as relações que se estabelecem no 

[...] a descentralização é um 

meio e não um fim, na 

construção da autonomia, 

assim como esta, é, também, 

um meio para a formação 

democrática dos alunos. [...] a 

autonomia, no contexto da 

educação, consiste na 

ampliação do espaço de 

decisão, voltada para o 

fortalecimento da escola 

como organização social 

comprometida 

reciprocamente com a 

sociedade, tendo como 

objetivo a melhoria da 

qualidade do ensino. 

Autonomia é a característica 

de um processo de gestão 

participativa que se expressa, 

quando se assume com 

competência a 

responsabilidade social de 

promover a formação de 

jovens adequada às 

demandas de uma sociedade 

democrática em 

desenvolvimento, mediante 

aprendizagens significativas 

(LÜCK, 2000 p. 21). 



 
 
 

contexto escolar e a função da escola enquanto instituição social. 

Os Conselhos Escolares contribuem decisivamente para a criação de um novo 

cotidiano escolar, no qual a escola e a comunidade se identificam no enfrentamento 

não só dos desafios escolares imediatos, mas dos graves problemas sociais vividos 

na realidade brasileira (MEC, 2004). 

 

Como desenvolver, então, práticas colegiadas que fortaleçam a direção da escola e o 

Conselho Escolar como espaços de decisão compartilhada? 

 

Conforme expressa Riscal (2010 p. 30), a ideia que se encontra na base da 

concepção de gestão democrática é que a escola é parte da sociedade e nela se deve 

dar início ao aprendizado de práticas democráticas e igualitárias que poderão 

contribuir para democratizar as relações de toda a sociedade. A comunidade escolar, 

coordenada pelo seu diretor deve constantemente refletir sobre o papel da educação 

escolar, sobre o futuro da sociedade no momento em que estabelece as diretrizes e 

planejamento das atividades escolares. 

A autora afirma que é na escola que deve originar o aprendizado sobre as 

relações democráticas, podendo contribuir para a democratização da sociedade. 

Assim sendo, é possível compreender quão importante é o papel da escola frente à 

formação de cidadãos que, efetivamente aprendam, reflitam e vivenciem práticas cada 

vez mais democráticas. 

 

 

Fonte: Clip-art do Office.com 

NERI. Colégio Estadual Ana, E.F.M. Estatuto do Conselho Escolar. 

 
Vídeo: O papel dos colegiados na gestão escolar. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=bvtHqI82Zb4>. Acesso em: 13 Out. 2014. 
 

PARO, Vitor Henrique. Estrutura da Escola e Prática Educacional Democrática. – 
USP – vhparo@usp.br GT: Estado e Política Educacional / n.05 Agência Financiadora: 
CNPq. Disponível em: 
<http://www.nre.seed.pr.gov.br/cianorte/arquivos/File/PEDAGOGAS/ENSINO_APRE
NDIZAGEM/ESTRUTURADAESCOLAEPRATICAESCOLARDEMOCRATICA.pdf>. 
Acesso em: 17 Out. 2014. 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/cianorte/arquivos/File/PEDAGOGAS/ENSINO_APRENDIZAGEM/ESTRUTURADAESCOLAEPRATICAESCOLARDEMOCRATICA.pdf
http://www.nre.seed.pr.gov.br/cianorte/arquivos/File/PEDAGOGAS/ENSINO_APRENDIZAGEM/ESTRUTURADAESCOLAEPRATICAESCOLARDEMOCRATICA.pdf


 
 
 

 

Fonte: Clip-art do Office.com 

MEC. Conselho Escolar, gestão democrática da educação e escolha do diretor. 
Disponível 
em:<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/conselho5.pdf>. 
Acesso em: 17 Out. 2014. 

 

 

                                                                                                     

Fonte: Clip-art do Office.com                                                                       Fonte: Clip-art do Office.com 

1) Embasados nos documentos e vídeos estudados, o Colegiado está cumprindo com 

todas as suas responsabilidades perante a comunidade escolar? Por quê?  

 

2) Em caso negativo, o que deverá ser feito para que esta Instância exerça suas 

funções conforme exige a legislação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/conselho5.pdf


 
 
 

3º MOMENTO 

 

 

“... a participação é inerente à natureza social do 
homem, tendo acompanhado sua evolução desde a 

tribo e o clã dos tempos primitivos, até as 
associações, empresas e partidos políticos de hoje. 

Neste sentido, a frustração da necessidade de 
participar constitui uma mutilação do homem social. 

Tudo indica que o homem só desenvolverá seu 
potencial pleno numa sociedade que permita e 

facilite a participação de todos. O futuro ideal do 
homem só se dará numa sociedade participativa”. 

 
Dias Bordenave6 

 

 

Objetivo: 

Refletir sobre a concepção de participação e relacioná-la com a prática vivenciada 

pelos membros da comunidade escolar. 

 

5º Encontro 

 

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. 

 

 

                                            
6Juan Enrique Diaz Bordenave (1926-2012), educador e comunicador paraguaio. 

 

Tem sido cada vez mais 
importante compreender a 
escola como lugar de 
construção e reconstrução da 
cultura, não apenas a cultura 
científica, mas a cultura 
social, a cultura das mídias, a 
cultura dos alunos, a cultura 
da escola. [...] A cultura da 
escola refere-se àqueles 
significados, modos de 
pensar e agir, valores, 
comportamentos, modos de 
funcionamento que, de certa 
forma, mostram a identidade, 
os traços característicos, da 
escola e das pessoas que 
nela trabalham (LIBÂNEO, 
2008, p.32). 



 
 
 

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: 

 

 

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: 

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). 
 

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 



 
 
 

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. 

 

 

Fonte: Clip-art do Office.com 

KARLING, Argemiro Aluísio. Autonomia: condição para uma gestão democrática. 
(Capítulo IV – A Participação p. 61). Maringá: EDUEM, 1997. 
 
Vídeo: A gestão escolar e suas nuances – UFAL. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=W-LbJ5iE8ds. Acesso em: 20 Out. 2014. 
 

 

 

Fonte: Clip-art do Office.com 

LÜCK, Heloisa. A gestão participativa na escola (1.2. Formas de participação p. 35). 
10.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
 

 

                                                                                                      

Fonte: Clip-art do Office.com                                                                       Fonte: Clip-art do Office.com 

1) Após os estudos desse encontro, conceituem “participação” e reflitam 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. 
 
2) Reflitam 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. 

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). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W-LbJ5iE8ds


 
 
 

6º Encontro 

 

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

 
 

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: 

 
 
 

 

 

 

 

Segundo o que 

explica Veiga, 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 

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 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). 
 



 
 
 

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: 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Clip-art do Office.com 

Vídeo: LDB: Gestão Democrática e Autonomia – parte 1. Disponível em: 
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13
050>. Acesso em: 20 Out. 2014. 
 
Vídeo: LDB: Gestão Democrática e Autonomia – parte 1.Disponível em: 
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13
051>. Acesso em: 20 Out. 2014. 
 
Gestão democrática na escola e a organização do trabalho pedagógico. Disponível 
em:<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Peda
gogia/6dgest_dem_otp.pdf>. Acesso em: 20 Out. 2014. 
 

 

 

 

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). 
 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13050
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13050


 
 
 

 

Fonte: Clip-art do Office.com 

Vídeo: Escola conta com a participação ativa da comunidade. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IUqLBgBHuNc. Acesso em: 20 Out. 2014. 
 

 
 
 

                                                                                                       

Fonte: Clip-art do Office.com                                                                        Fonte: Clip-art do Office.com 

1) Com base em todo o material estudado, vocês, enquanto parte da comunidade 
escolar, sentem-se responsáveis em assumir com conhecimento e criticidade a tarefa 
de participar do sistema democrático? Justifiquem. 
 
2) Façam um levantamento sobre cinco ações (fragilidades) que o grupo julga 
urgentes em realizar na escola, para que, com a atuação do Conselho Escolar possam 
ser superadas, concorrendo para a qualidade no processo ensino-aprendizagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IUqLBgBHuNc


 
 
 

4º MOMENTO 

 

A realidade pode ser mudada só porque e só 
na medida em que nós mesmos a 

produzimos, e na medida em que saibamos 
que é produzida por nós. 

 
Kosik7 

 

Objetivo: 

Apontar possibilidades, por meio da elaboração de Plano de Ações, para a 

reconstrução de um Conselho Escolar que cumpra com seu papel de participação nas 

discussões e decisões da escola, ou seja, que esteja aberto ao atendimento de sua 

realidade e comprometido com os sujeitos que compõem a comunidade escolar. 

 
 

7º e 8º Encontros 

 

Em relação à democracia, Paro (1998) ainda é mais específico e explica que: 

 
 

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. 

 

                                            
7Karel Kosik (1926–2003) foi um militante e filósofo marxista de origem tcheca. Uma das suas 
principais e notáveis obras é o livro Dialética do Concreto, publicado em 1963. 

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). 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dial%C3%A9tica_do_Concreto&action=edit&redlink=1


 
 
 

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. 

 

 

                                                                                                        

Fonte: Clip-art do Office.com                                                                       Fonte: Clip-art do Office.com 

1) Partindo das fragilidades da escola, expressas no 6º encontro, o grupo deverá 
elaborar um Plano de Ação, para que o Conselho Escolar, como órgão representativo 
de todos os segmentos possa, garantindo a participação de todos os seus 
conselheiros, reorientar suas ações e desenvolver seu imprescindível trabalho junto à 
comunidade escolar. 
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