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Resumo O presente artigo discorrerá sobre as reflexões 

dos estudos e pesquisas desenvolvidas no 

Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. 

Com o título: “Conselhos Escolares: participação 

efetiva por uma gestão democrática na escola 



 

 

pública” realizados em 2014 e 2015, no 

Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE. A Implementação do Projeto teve como 

público alvo, direção, equipe pedagógica, alunos 

e pais. Alguns destes compõe o Conselho 

Escolar do Colégio Estadual Laranjeiras do Sul – 

EFM, situado no município de Laranjeiras do Sul 

– Paraná. Este trabalho teve por objetivo 

promover estudos e debates sobre a importância 

do Conselho Escolar para a concretização de 

uma gestão democrática na escola. A questão 

norteadora da pesquisa foi: analisar o processo 

de gestão democrática no colégio, visando 

estudar seus pressupostos legais, bem como 

conhecer a função e as atribuições do Conselho 

Escolar, pois verificou-se que no colégio 

pesquisado, este órgão colegiado não tem sua 

função definida.  A partir dos objetivos citados, 

propôs-se uma formação para que os 

participantes pudessem conhecer as funções 

deste colegiado na efetivação de uma gestão 

democrática. O trabalho baseou-se em autores 

que pesquisam sobre o tema em questão, na 

Legislação, nos documentos do colégio, em 

relatos concretos da realidade por meio do grupo 

de estudo e do GTR. Os estudos, evidenciaram 

que uma gestão democrática permite 

redimensionar caminhos, analisar experiências e 

reorganizar o trabalho pedagógico. Por meio da 

gestão democrática, a direção divide 

responsabilidade, fortalecendo o trabalho coletivo 

possibilitando maior autonomia para escola. 

 

Palavras-Chave Políticas Educacionais; Gestão Democrática; 

Conselho Escolar. 
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Resumo: O presente artigo discorrerá sobre as reflexões dos estudos e pesquisas desenvolvidas no 

Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. Com o título: “Conselhos Escolares: participação 
efetiva por uma gestão democrática na escola pública” realizados em 2014 e 2015, no Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE. A Implementação do Projeto teve como público alvo, direção, 
equipe pedagógica, alunos e pais. Alguns destes compõe o Conselho Escolar do Colégio Estadual 
Laranjeiras do Sul – EFM, situado no município de Laranjeiras do Sul – Paraná. Este trabalho teve 
por objetivo promover estudos e debates sobre a importância do Conselho Escolar para a 
concretização de uma gestão democrática na escola. A questão norteadora da pesquisa foi: analisar 
o processo de gestão democrática no colégio, visando estudar seus pressupostos legais, bem como 
conhecer a função e as atribuições do Conselho Escolar, pois verificou-se que no colégio pesquisado, 
este órgão colegiado não tem sua função definida.  A partir dos objetivos citados, propôs-se uma 
formação para que os participantes pudessem conhecer as funções deste colegiado na efetivação de 
uma gestão democrática. O trabalho baseou-se em autores que pesquisam sobre o tema em 
questão, na Legislação, nos documentos do colégio, em relatos concretos da realidade por meio do 
grupo de estudo e do GTR. Os estudos, evidenciaram que uma gestão democrática permite 
redimensionar caminhos, analisar experiências e reorganizar o trabalho pedagógico. Por meio da 
gestão democrática, a direção divide responsabilidade, fortalecendo o trabalho coletivo possibilitando 
maior autonomia para escola. 

 

Palavras-chave; Políticas Educacionais; Gestão Democrática; Conselho Escolar.  

 
Introdução: 

 

Este artigo apresenta considerações referente aos estudos e pesquisas 

desenvolvidas no Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola como conclusão do 

curso Programa de questão Desenvolvimento Educacional - PDE3-2014. Foi 

                                                           
1 Professora Pedagoga da rede pública de ensino do Estado do Paraná no Colégio Estadual 
Laranjeiras do Sul- EFM, em Laranjeiras do Sul – PR. Graduada em Pedagogia pela Universidade 
Estadual do Centro-Oeste-UNICENTRO - PR. Pós-graduada em Gestão Escolar pela Faculdade 
Internacional de Curitiba – FACINTER – PR.  e em Educação Profissional, pela AVM Faculdade 
Integrada – RJ.  
2 Mestra em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora do Departamento de 
Pedagogia na Universidade Estadual do Centro-Oeste –UNICENTRO – Campus Santa Cruz – 
Guarapuava – PR. Doutoranda em Educação pela Universidade Estadual Paulista – “Júlio de 
Mesquita Filho” UNESP –FCT – Campus Presidente Prudente - SP 
 
3 Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, O PDE é uma política pública de Estado 
regulamentado pela Lei Complementar nº 130, de 14 de julho de 2010 que estabelece o diálogo entre 
os professores do ensino superior e os da educação básica, através de atividades teórico-práticas 
orientadas, tendo como resultado a produção de conhecimento e mudanças qualitativas na prática 
escolar da escola pública paranaense. 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=56184&indice=1&totalRegistros=2


desenvolvido tendo como norteadora, analisar o processo de gestão democrática no 

Colégio Estadual Laranjeiras do Sul - Ensino Fundamental e Médio, situado no 

município de Laranjeiras do Sul – PR. Teve por objetivo promover o estudo e o 

debate sobre a importância do Conselho Escolar para a concretização de uma 

gestão democrática na escola. 

As observações realizadas no ambiente escolar direcionaram a elaboração do 

projeto PDE, pois verificou-se que no colégio pesquisado, este órgão colegiado não 

tem sua função definida. Na ocasião, a direção apontou a necessidade de se 

desenvolver um trabalho com os membros do Conselho Escolar visando ampliar a 

participação deste colegiado, de forma efetiva, nas ações da escola.  

Partindo do exposto acima, sentiu-se a necessidade de se ter um 

conhecimento aprofundado sobre o papel do Conselho Escolar, já que este, é o 

principal órgão da ação coletiva dentro da escola.  No entanto, tem sido, na maioria 

das vezes, incapaz de superar os obstáculos no que se refere a participação e ao 

desenvolvimento de ações democráticas. 

A gestão democrática tem seu princípio garantido na Constituição Federal de 

1988, em seu art.206 e reforçado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB nº 9.394/96 no art.3º inciso VII, porém, sua concretização ainda é um 

desafio a ser vencido e por isso é considerado por muitos uma utopia. Paro (2000) 

afirma que isto é um problema prático, pois vê na gestão democrática da escola o 

melhor caminho para que o ensino ofertado pelo Estado possa ser de fato público. 

Nesse sentido, acredita-se que um dos caminhos possíveis para superar esse 

desafio, será estimulando o debate sobre o processo democrático na escola pública, 

destacando a importância da atuação dos Conselhos Escolares, como mecanismo 

de ação para o desenvolvimento de ações democráticas. 

A implementação iniciou-se com a formação de um grupo de estudos, tendo 

por finalidade: estudar os pressupostos legais da gestão democrática, para melhorar 

sua compreensão e, consequentemente, ampliar sua implementação; conhecer a 

função e as atribuições do Conselho Escolar e chegar a sua efetivação dentro do 

espaço escolar.  

O grupo de estudos foi formado com nove professores, dez alunos, treze 

funcionários e quatro pais de alunos, alguns destes, membros do Conselho Escolar. 

A formação totalizou a carga horária de quarenta e quatro horas, divididos em onze 

encontros de quatro horas. O objetivo principal deste trabalho foi estudar e analisar a 



função do Conselho Escolar para a efetivação das ações propostas pelo colégio no 

seu Projeto Político Pedagógico. 

Para fundamentar a pesquisa, na tentativa de encontrar possíveis respostas 

aos entraves relacionados, buscou-se amparo na Constituição Federal de 1988 e Lei 

de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), na concepção de 

Paro (2000), Santos (2012), Cury (2007), Gadotti (1994), Libâneo (2005), Saviani 

(1992) entre outros. 

O presente texto está assim estruturado: Primeiramente buscou-se uma 

abordagem teórica sobre o tema gestão democrática na atualidade. Num segundo 

momento, tratou-se dos determinantes histórico e legais sobre a gestão 

democrática. O terceiro momento, reporta-se ao Conselho Escolar: sua função e 

atribuições, mediações possíveis e no quarto momento, relatos da implementação e 

dados da pesquisa. Concluindo as reflexões, apresentamos as considerações finais, 

sobre o tema aqui discutido. 

 

1. Princípios da gestão democrática escolar na legislação brasileira 

 

No contexto da gestão escolar, torna-se indispensável reconhecer a 

importância da legislação, a qual ampara e viabiliza a gestão democrática em nosso 

país. Esse conhecimento possibilita aos representantes escolares condições de 

desenvolver cada vez mais um ensino de qualidade com a participação de todos.  

Nesse sentido torna-se necessário que se conheça o que viabiliza e sustenta 

a participação dos órgãos colegiados na escola, segundo a legislação educacional 

brasileira.  

Na Constituição Federal, o Art. 206 explicita o princípio da gestão democrática 

do ensino público, na forma da lei; na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 9.394/96 no 

Art.14, define que os Conselhos Escolares tenham a participação da comunidade 

escolar e local; no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 2007 menciona a 

intenção de “promover a gestão participativa na rede de ensino; fomentar e apoiar os 

conselhos escolares. 

Reforçando essa intencionalidade o Plano Nacional de Educação (PNE), 

2014-2024 em sua reformulação traz no Art. 2º a obrigatoriedade da “difusão dos 

princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão democrática da 

educação”, reiterando no Art. 9º, que “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 



deverão aprovar leis específicas disciplinando a gestão democrática da educação 

em seus respectivos âmbitos de atuação [...]” (BRASIL, PNE, 2014).  

Conhecer a concepção de diferentes autores e saber o que dizem os 

documentos norteadores do sistema educacional, é ter argumentos necessários 

para reforçar a intenção de pesquisa, pois apontam para a necessidade urgente de 

buscarmos caminhos que levem a escola pública a alcançar os objetivos a que se 

propõe enquanto função social, com um ensino de qualidade para todos que dela 

participam.  

Contribuindo com essa constatação, Libâneo (2005, p. 77) apresenta a escola 

como sendo “[...] uma unidade social que reúne pessoas que interagem entre si e 

que opera por meio de estruturas e processos organizativos próprios, a fim de 

alcançar os objetivos da instituição”. A organização do trabalho na escola deve 

primar pelo desenvolvimento de ações que visem corresponder ao que está escrito 

no Projeto Político Pedagógico (PPP). 

Nessa perspectiva, o Projeto Político Pedagógico do colégio em que se 

desenvolveu a pesquisa e implementação do material pedagógico - PDE, destaca a 

função social da escola, da seguinte maneira:  

 
 
A escola pública tem papel importante, pois tem como função social, formar 
cidadãos, primando pelo pleno desenvolvimento, possibilitando-lhes meios 
para que o conhecimento produzido historicamente, seja de fato socializado 
democraticamente com práticas educativas que busquem tornar os 
cidadãos, conscientes, participativos e questionadores, porém, sensíveis, 
éticos e comprometidos[...] (COLÉGIO ESTADUAL LARANJEIRAS DO SUL 
– PR, 2012,  p. 24). 
 
 

As palavras acima remetem a ideia de se formar para a cidadania. Para isso, 

ela precisa ensinar com competência sem distinção e sem discriminação a todos os 

sujeitos visando contribuir com seu processo de emancipação social.  

Nesse sentido o Colégio Estadual Laranjeiras do Sul apresenta como função 

a formação de sujeitos históricos, possibilitando a construção e a socialização do 

conhecimento produzido, do saber sistematizado e historicamente acumulado, 

necessários ao processo de tomada de consciência, à emancipação e à formação 

do cidadão. 

Em sua concepção, Saviani (1992) reforça a escola, como uma instituição 

cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado e acumulado pela 

sociedade. Não se tratando, pois de qualquer tipo de saber, e sim do conhecimento 



elaborado e não conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber 

fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular.  

Porém, a opção por uma gestão escolar democrática e transformadora, 

descrita no Projeto Político Pedagógico da escola ainda não tem garantido a 

conquista de sua democratização, no sentido mais amplo, que é o da colaboração 

participativa daqueles a quem ela serve, ou seja: a classe trabalhadora. Paro (2000, 

p.10) explicita que: “[...] se queremos uma escola transformadora, precisamos 

transformar a escola que temos aí. E a transformação dessa escola passa 

necessariamente por sua apropriação por parte das camadas trabalhadoras”. 

Nesse sentido, a educação garantida como um direito público subjetivo, deve 

ser assegurada a todos os cidadãos e contribuir para a transformação social do 

indivíduo. Para Cury: 

 
 
O direito à educação parte do reconhecimento de que o saber sistemático é 
mais do que uma importante herança cultural. Como parte da herança 
cultural, o cidadão torna-se capaz de se apossar de padrões cognitivos e 
formativos pelos quais tem maiores possibilidades de participar dos destinos 
de sua sociedade e colaborar na sua transformação. Ter o domínio de 
conhecimentos sistemáticos é também um patamar sine qua non a fim de 
poder alargar o campo e o horizonte destes e de novos conhecimentos 
(CURY, 2007, p. 4). 
  
 

Diante das afirmações acima, torna-se necessário compreendermos qual a 

função social da escola, para que assim seja possível formarmos cidadãos com 

conhecimento significativo, que participem ativamente e democraticamente da vida 

em sociedade. 

Nessa perspectiva o Conselho Escolar tem papel decisivo na democratização 

da educação, pois reúne representantes de todos os segmentos envolvidos na 

comunidade escolar: diretor, professores, pedagogos, funcionários, alunos, pais e 

representantes da comunidade, para que juntos possam definir, discutir e 

acompanhar o desenvolvimento e implementação do Projeto Político Pedagógico da 

escola. Para Santos: 

 
 
Um dos pressupostos essenciais é a gestão democrática do ensino público, 
estendida aos sistemas de ensino, como as escolas. Tal princípio da gestão 
democrática da Educação pública, pressuposto Constitucional e dispositivo 
legal, representa os valores e significações dos educadores que preconizam 
uma educação emancipadora, como exercício de cidadania numa 
sociedade democrática (SANTOS, 2012, p. 113).  
 



 

 Percebe-se que é fundamental conhecer a concepção de diferentes autores, e 

saber o que dizem os documentos norteadores do sistema educacional. Isso 

possibilita uma gama de informações, para que se possa ter argumentos que 

reforcem a necessidade urgente de buscarmos caminhos que levem a escola 

pública a alcançar os objetivos a que se propõe.  

A escola pública brasileira e, consequentemente a paranaense, somente 

passaram a ter a perspectiva legal de gestão democrática a partir da constituição, 

que apresentou a gestão democrática como uma nova ordem constitucional ao 

enunciar, como um dos seus princípios básicos do ensino.   

Pelo exposto acima, compreende-se que toda a legislação é flexível e sujeita 

a reformulações sempre que necessário for. No entanto cabe a escola, possibilitar a 

seus membros oportunidades que os levem a conhecer as normas que orientam os 

procedimentos e metodologias que a compõe.  

Entendendo que uma gestão democrática, não se constitui sem que todos os 

componentes da comunidade escolar tenham acesso às informações relevantes 

sobre a escola, como o Projeto Político Pedagógico, o Regimento Escolar, os 

Estatutos dos Órgãos Colegiados existentes e as prestações de contas entre outros. 

 

 

2. Conselho Escolar, suas funções e atribuições na gestão escolar  

 

Para a compreensão da gestão democrática na escola, é fundamental 

conceituar os órgãos colegiados que a legitimam. Segundo Cegalla (2005, p. 208), 

entende-se por colegiado uma “[...] instituição cujos membros têm poderes 

idênticos”. O Conselho Escolar é o órgão máximo de direção e seus membros 

devem ter interesses comuns, para juntos lutarem com as demais instâncias 

escolares para a efetivação de uma escola de qualidade.  

As instâncias colegiadas como: Conselhos Escolares, Conselhos de Classe, 

APMF – Associação de Pais, Mestres e Funcionários e o Grêmio Estudantil, são 

considerados organismos de representação dos segmentos da escola que 

contribuem para ações democráticas no interior da escola. Destaca-se neste 

momento o papel dos Conselhos Escolares, pois como já foi observado 

anteriormente, trata-se de órgão colegiado de ação coletiva na escola. 



O Conselho Estadual de Educação do Paraná – CEE instituiu os Conselhos 

de Escola por meio da Deliberação nº. 020/91. Este documento, aprova os 

regimentos escolares da Rede Pública Estadual, contendo as normas de 

funcionamento dos conselhos escolares do Paraná e estabelecendo que “[...] todas 

as escolas devem ter um órgão máximo de decisões coletivas, o colegiado, que 

deve conter a representação de toda a comunidade escolar, reforçando o princípio 

constitucional da democracia” (PARANÁ, CEE 20/91). 

A formação e implementação dos Conselhos Escolares nas escolas públicas, 

foi idealizada para dar suporte à gestão escolar, atuando como instrumento de 

ações democráticas, especialmente no acompanhamento das práticas educativas 

desenvolvidas na escola. 

Segundo Estatuto próprio, o Conselho Escolar tem como função: 

 
 
§ 1º - A função deliberativa refere-se tanto à tomada de decisões relativas 
às diretrizes e linhas gerais das ações pedagógicas, administrativas e 
financeiras quanto ao direcionamento das políticas públicas, desenvolvidas 
no âmbito escolar. 
 § 2º - A função consultiva refere-se à emissão de pareceres para dirimir 
dúvidas e tomar decisões quanto às questões pedagógicas, administrativas 
e financeiras, no âmbito de sua competência. 
 § 3º - A função avaliativa refere-se ao acompanhamento sistemático das 
ações educativas desenvolvidas pela unidade escolar, objetivando a 
identificação de problemas e alternativas para melhoria de seu 
desempenho, garantindo o cumprimento das normas da escola, bem como, 
a qualidade social da instituição escolar. 
 § 4º - A função fiscalizadora refere-se ao acompanhamento e fiscalização 
da gestão pedagógica, administrativa e financeira da unidade escolar, 
garantindo a legitimidade de suas ações. (PARANÁ, 2009, p. 9-10). 
 
 

Pelas instruções expressas acima entende-se que a organização do trabalho 

na escola, não é uma tarefa fácil, pois lidar com as diferenças que marcam os 

sujeitos envolvidos no processo educativo, exige um trabalho coletivo daqueles que 

compõe a organização escolar, ou seja direção, equipe pedagógica, professores, 

funcionários e comunidade escolar, buscando a valorização, a emancipação e a 

liberdade consciente necessárias para que se viva em sociedade.  

Veiga (2000) salienta que a análise das instâncias colegiadas da escola deve 

ter a concepção do projeto político-pedagógico que se alicerça no princípio da 

construção coletiva. Assim, a concretização e o encaminhamento das ações têm 

como exigência a compreensão da dimensão coletiva de gestão democrática.  

 



É necessário considerar, portanto, a inter-relação das instâncias colegiadas. 
Esse é um desafio: o compromisso e a participação ativa dos integrantes da 
comunidade escolar, mobilizados pela reflexão crítica, de projetarem-se 
para o futuro. (p. 115). 

 

 

 Portanto, tem-se nos Conselhos Escolares, a possibilidade de avanços 

quanto a sua primordial função, que é de consolidar o processo ensino - 

aprendizagem na prática escolar. Este deve ser articulado enquanto, princípio da 

participação e democracia, primando por uma gestão democrática participativa, 

promovendo e desenvolvendo ações coletivas, visando o pleno desenvolvimento do 

educando. 

Verifica-se, pois que para que o Conselho Escolar possa desenvolver uma 

ação ativa e relevante no acompanhamento da prática educativa, especialmente na 

aprendizagem dos alunos, é necessário que seus membros, conheçam a sua 

principal função, como se destaca a seguir: 

 
 
Dessa forma, a função político-pedagógica do Conselho Escolar se 
expressa no “olhar” comprometido que desenvolve durante todo o processo 
educacional, tendo como foco privilegiado a aprendizagem, qual seja: no 
planejamento, na implementação e na avaliação das ações da escola. 
(BRASIL, 2004, p.20, cad.2). 
 
 

 Como se pode observar no grupo de estudos realizados na implementação, é 

grande a responsabilidade do Conselho Escolar no acompanhamento pedagógico 

da instituição, no entanto o que se percebe é o desconhecimento deste, quanto as 

atribuições que lhe são conferidas. Isso se dá pelo fato de, na composição do 

Conselho Escolar, não ser oportunizados momentos de capacitação e discussão 

sobre a função que este deveria exercer. 

Os princípios básicos do ensino assegurados na Constituição de 1988, sobre 

a Gestão Democrática do Ensino Público, são explicitados em outros documentos4 

que vêm reforçar a ênfase na gestão democrática e a existência dos colegiados 

escolares.  

No Estado do Paraná, o processo de democratização do ensino público deu-

se de forma sutil, a Secretaria de Estado da Educação através da Resolução nº 

2.000/91, estabeleceu que todos os estabelecimentos da rede pública estadual de 

                                                           
4 Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 9.394/96 no Art.14; Plano Nacional de Educação (PNE), 2014-
2024. 



ensino teriam Regimento Escolar Único, onde constava a existência do Conselho 

Escolar, no entanto esse processo foi revisto conforme pode-se observar: 

 
 
No mesmo ano, o Conselho Estadual de Educação emitiu a Deliberação n. 
020/91, vedando a elaboração de Regimentos Únicos para o conjunto de 
estabelecimentos de ensino, instituindo órgão colegiado de gestão, sendo 
deliberativo, consultivo e fiscal, constituído de acordo com o princípio da 
representatividade, abrangendo toda a comunidade escolar. A Secretaria de 
Estado da Educação, pela 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 (PARANÁ, 2009, p.6). 

 

No ambiente pesquisado observou-se que a participação dos órgãos 

colegiados tem se resumido na atuação da APMF e de poucos dos conselheiros que 

trabalham na escola, como professor, pedagogo e funcionário, não tendo a 

participação da comunidade e dos alunos do Grêmio Estudantil nas ações 

desenvolvidas.  

Diante disso, evidenciou-se a necessidade de se ter conhecimento do   

funcionamento de uma gestão democrática que atenda as leis vigentes, nas quais a 

participação dos vários segmentos envolvidos no projeto educativo é fator 

fundamental. 

Segundo o material de formação para o fortalecimento dos Conselhos 

Escolares afirma-se que: 

 
 
A construção dessa realidade implica a garantia de condições objetivas, tais 
como o financiamento pelo poder público, o projeto político pedagógico, a 
autonomia escolar e a conscientização e participação cotidiana de 
dirigentes escolares, professores, demais funcionários, estudantes e pais de 
estudantes que dela fazem parte. Porém essa participação histórica não se 
manifesta de forma rápida e espontânea, é necessário um amplo trabalho 
de mobilização e conscientização de todos os envolvidos para que estes 
percebam a importância de participar da elaboração e da construção 
cotidianas dos projetos da escola (BRASIL, 2004, p.19). 
 
 

Pelas reflexões realizadas no decorrer do planejamento do projeto e durante a 

implementação, constatou-se que a autonomia e a participação dos setores da 

escola possibilitam que a gestão democrática se concretize.  

Contribuindo com o mesmo pensamento Gadotti apresenta que: 

 
 



A autonomia se refere à criação de novas relações sociais que se opõem às 
relações autoritárias existentes. Autonomia é o oposto da uniformização. A 
autonomia admite a diferença e, por isso, supõe a parceria. Só a igualdade 
na diferença e a parceria são capazes de criar o novo. (GADOTTI, 1994, p. 
5). 
 
 

Assim sendo, observa-se que se o que se quer é qualidade de ensino, cabe a 

gestão escolar, organizar meios para que a qualidade seja alcançada. Frente a tal 

afirmação, um dos caminhos é estreitar as relações com a comunidade escolar, mais 

precisamente com os conselheiros, seja por meio de reuniões, debates, eventos 

pedagógicos e outros, em que o trabalho de cada um faça a diferença e efetive as 

ações que a escola desenvolve.  

As palavras acima, nos remetem a ideia de que é necessário conhecer o que 

viabiliza e sustenta a participação dos órgãos colegiados na escola, segundo a 

legislação educacional brasileira, para que se possa atuar como agente ativo do 

processo democrático, procurando alcançar os objetivos planejados e esperados por 

todos. 

Esse conhecimento possibilitou aos participantes do grupo de estudos 

condições para se desenvolver uma ação ativa e relevante no acompanhamento da 

prática educativa, especialmente na aprendizagem dos alunos, com a participação 

de todos os interessados, em busca de um ensino de qualidade.  

 

 

3 . Análise da implementação da produção didática PDE: a viabilidade da 
gestão democrática pela participação dos conselhos escolares 
 

 

A implementação do projeto foi realizada com um grupo, formado com nove 

professores, dez alunos, treze funcionários e quatro pais. A formação totalizou a 

carga horária de quarenta e quatro horas, divididos em onze encontros de quatro 

horas. Para facilitar a realização do trabalho os participantes foram divididos em três 

grupos, ficando assim organizados: grupo 1 professores e pais; grupo 2 funcionários 

e grupo 3 alunos.  

Cabe enfatizar que serão utilizados, neste momento, apenas algumas 

questões e respostas dos grupos, consideradas relevantes ao tema abordado. 



Antes de se iniciar o estudo da unidade I da implementação, foi elaborado um 

questionário, para saber o que os participantes conheciam sobre o tema 

apresentado. Para isso algumas questões foram apresentadas, das quais destaco 

as que apresentaram maior relevância sendo, primeira questão: Qual a prática de 

gestão escolar desenvolvida na sua escola? Segunda questão: Como é a 

participação do Conselho Escolar em sua escola? Terceira questão: Qual é a função 

do Conselho Escolar? E quarta questão: Qual a importância de se ter um Conselho 

Escolar? 

Algumas respostas dos participantes foram as seguintes: Primeira Questão o 

grupo 1 Todos responderam que era uma “gestão democrática e participativa. ” 

Grupo 2, nove relataram que era uma “gestão compartilhada”, pois a direção tomava 

as decisões junto a APMF, e depois só comunicava aos demais, e quatro disseram 

ser uma “gestão democrática”. O grupo 3, nove dos participantes responderam que 

era uma gestão compartilhada, pois só eram comunicados depois que as decisões já 

tinham sido tomadas, um respondeu que era democrática, mas não soube explicar o 

porquê.  

Após a leitura e análise das respostas, percebeu-se que o conhecimento 

sobre o tema Gestão Democrática, era superficial, ou seja, a maioria acreditava que 

no colégio a gestão era democrática, porque “a direção os convocava para reuniões 

em que repassava como os recursos seriam aplicados”, para eles isso representava 

democracia. 

Diante das respostas obtidas, buscou-se desenvolver com o grupo, o estudo 

proposto na Unidade I, selecionados na Produção Didática, leitura e discussão de 

textos e vídeos: Textos – Caderno nº 1 do Programa Nacional de Conselhos 

Escolares - Conselhos Escolares: democratização da escola e construção da 

cidadania (2004); Caderno Temático – PDE – UEL “ A Função Social da Escola” 

(2008); "A gestão da educação ante as exigências de qualidade e produtividade da 

escola pública. (PARO, 1998)" A escola cidadã no contexto da globalização. 

Também observamos os Vídeos – Escola de Gestores - Princípios básicos da 

gestão democrática (2010); Gestão da Escola - Gestão Democrática: teoria e prática 

–Programa Salto para o Futuro, (2008); Gestão Escolar Democrática (PARO, 2013). 

 Os materiais apresentados destacaram o que é uma gestão democrática, 

para que os participantes pudessem compreender a dimensão de desta no contexto 

escolar.  



Para avaliar o trabalho desta unidade, o grupo respondeu uma avaliação, na 

qual relataram os conhecimentos adquiridos e a nova visão de gestão democrática, 

depois dos estudos. Conforme segue: relato do grupo 1 “Muitas coisas nós não 

sabíamos que existia separação, como, Conselho e APMF, ficou bem claro a 

importância do conselho e das várias coisas que precisam ser mudadas”; “Agora 

percebemos que gestão democrática é bem mais do que vem acontecendo aqui na 

escola”.  

Grupo 2  - “A direção da escola deve ser mediadora, mas quem tem que 

decidir é o conselho”. O grupo 3 - “Pra ser democrática nós também temos que 

participar das reuniões”.  

Percebeu-se que as leituras e discussões realizadas, possibilitaram aos 

grupos ampliar o conhecimento sobre o assunto, e isso facilitou o desenvolvimento 

do trabalho. 

A unidade II do estudo em questão, foi determinada pelas respostas da 

segunda, terceira e quarta questões. Como é a participação do Conselho Escolar em 

sua escola? Qual é a função do Conselho Escolar? Qual a importância de se ter um 

Conselho Escolar? Quanto a segunda questão: o grupo 2 e 3 responderam que: “só 

acontece quando a direção convoca”. O grupo 1 respondeu: “sempre que há 

necessidade”. Na terceira e quarta questões: o grupo 1 respondeu: “decidir e apoiar 

as ações de todo o grupo escolar”; o grupo 2 respondeu: “garantir um melhor 

funcionamento de todos os acontecimentos da escola”. Grupo 3 - “tomar decisões 

para melhorias na escola”.  

Após a análise das respostas enfatizou-se a importância dos órgãos 

colegiados, seus determinantes históricos e legais, diferenciando e conceituando 

cada um, principalmente no que se referia a APMF e ao Conselho Escolar, pois no 

colégio isso não era distinto, os membros não sabiam se faziam parte do Conselho 

ou da APMF. 

Essa unidade foi constituída por quatro encontros baseou-se nos seguintes 

textos:  Caderno 5 do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares - Conselho Escolar, Gestão Democrática da Educação e Escolha do 

Diretor (2004);  Participação da comunidade na gestão democrática da escola 

pública e  Gestão da escola pública: a participação da comunidade(PARO, 2000); 

Vídeos - Programa Fazendo Escola - A Função do gestor Escolar,(2012); Jornal 



Futura - Gestão democrática e participação nas escolas (2014); Gestão Democrática e 

Participativa: uma experiência bem sucedida de escola inclusiva (2014). 

Destaca-se que a cada encontro realizado, os participantes tiveram a 

oportunidade para analisar como os órgãos colegiados atuavam na prática do 

colégio. Os textos selecionados contribuíram para que o grupo, percebesse o valor 

de cada segmento nas ações que a escola desenvolve. 

 A importância dos momentos de debates, nos quais o grupo 2 destacou fatos 

que ocorrem no dia a dia escolar, e causam desinteresse nas suas participações, 

principalmente dos funcionários e dos alunos. Conforme fala de um dos participantes 

- “Nunca fomos chamados para discutir ou debater qualquer assunto pertinente à 

escola, e por ser assim, somos excluídos”. Nessa unidade realizou-se uma 

exposição oral dos conhecimentos já adquiridos sobre a temática, como forma de 

avaliação.  

Os participantes tiveram oportunidade de expressar suas ideias e também 

ouvir os colegas, onde, percebeu-se que os conhecimentos prévios foram 

gradativamente ampliando-se.  

A unidade III abordou a questão referente a função do Conselho Escolar e a 

necessidade que sentiam diante do assunto tratado. Grande parte do grupo, disse 

que, em sua visão, antes dos estudos, esse colegiado, servia apenas para assinar 

as prestações de contas e para decidir junto a APMF como utilizar os recursos.   

Realizou-se o estudo dos textos e vídeos desta unidade: Módulo 1 - Caderno 

do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolar Escolares - 

Conselho Escolar na democratização da escola (2004); Caderno 2 do Programa 

Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, Conselho Escolar e a 

aprendizagem na escola(2004); Vídeo - Funções e Atribuições dos Conselhos 

Escolares na Gestão Democrática (2013)5.  

Após a realização dos estudos, foi feita análise dos documentos da escola, os 

quais embasam as ações das instâncias colegiadas:  Projeto Político Pedagógico 

(PPP), Regimento Escolar e Estatuto do Conselho Escolar.  

O grupo 1 fez análise do PPP, apontando o que está descrito no documento e 

comparando-o com ao Estatuto do Conselho Escolar fazendo os seguintes 

                                                           
5 Referência completa no final do texto. 

 



apontamentos: “ no PPP está escrito apenas algumas atribuições do conselho e o 

conceito, não está descrito qual a função”, o grupo 2 analisou o Regimento Escolar, 

verificando o que garante as ações do Conselho Escolar, e apontou que: “descreve 

algumas atribuições e função, porém elas não se efetivam na prática e comparando-

as com estatuto precisam ser reformuladas, pois somente relata a aplicação de 

recursos financeiros”, o grupo 3 analisou o Estatuto do Conselho Escolar e repassou 

aos demais. A análise seguiu a seguinte organização:  composição do Conselho 

Escolar, conceito, funções e atribuições.  

A realização desse trabalho permitiu que os participantes constatassem, que 

no PPP e no Regimento Escolar, está descrito o mínimo das atribuições do 

Conselho Escolar, no entanto sobre o Conselho de Classe as informações são 

extremamente detalhadas, ocupando três páginas do Regimento Escolar. Em 

relação ao descrito em estatuto próprio, está citado somente aquelas que envolvem 

a análise de aplicação de recursos e prestação de contas. 

 Essas observações foram anotadas e ficou decidido que deverão ser 

alterados os dois documentos, Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar, 

para que estejam em consonância com o que rege o Estatuto do Conselho Escolar. 

Todos os participantes da implementação, tiveram a oportunidade de saber o que 

dizem os documentos sobre as instâncias colegiadas, principalmente no que se 

refere ao Conselho Escolar. 

Nesse contexto cabe salientar que a participação da direção foi relevante, 

pois esta compreendeu a importância do trabalho desenvolvido, entendendo que 

cada segmento é parte de um todo escolar e deve ser valorizada, já que a gestão 

democrática visa a participação efetiva de todos.  

Outro aspecto importante a ressaltar, foi a constatação dos participantes de 

que a função primordial do Conselho Escolar é político-pedagógica. É política, 

enquanto aponta quais transformações quer na prática educativa. E é pedagógica, 

quando estabelece meios para que essa transformação realmente aconteça 

(BRASIL, 2004) 

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou reconhecer a importância e a 

necessidade de maior aprofundamento e conhecimento por parte da comunidade no 

que se refere às atribuições do Conselho Escolar e sua importância no contexto.  

Cabe enfatizar que, na aplicação do projeto, foi sendo socializado o trabalho 

com os professores participantes do Grupo de Trabalho em Rede –GTR, cujas 



contribuições serviram para enriquecer a implementação, porque através delas foi 

possível conhecer outras realidades, e entender que: a ausência da participação dos 

pais na escola, a falta de abertura por parte do diretor, para a participação, em sua 

maioria, é uma realidade que se configura em quase todas as instituições.  

Durante o GTR, foi socializado e discutido com os cursistas, o material 

disponibilizado ao grupo de estudos da implementação, bem como seu 

desenvolvimento, implementação, aspectos positivos, dificuldades e resultados 

alcançados.  

Todos os participantes do GTR contribuíram de forma significativa, 

enfatizando que:  “a   forma como foi organizada a implementação do projeto 

permitiu que cada participante, aprendesse sobre o tema abordado, e 

compreendendo que tem papel importante nas decisões, contribuindo na 

reorganização de uma gestão realmente democrática, a partir de sua experiência 

enquanto membro de um segmento”. 

A participação do grupo do GTR, possibilitou o contato com professores de 

outras regiões do Paraná, com realidades que apesar de diferentes, apresentam os 

mesmos desafios, no que se refere a falta de participação dos órgãos colegiados 

nas instituições.  

As ações propostas neste PDE, foram: identificar os pressupostos da gestão 

democrática na legislação, bem como o papel social da educação e da escola; 

estabelecer mecanismos de participação e democratização na gestão escolar 

fortalecendo a autonomia da escola; estimular o debate entre os membros do 

Conselho Escolar, sobre os objetivos, limites e possibilidades na efetiva participação 

na escola; subsidiar discussões e reflexões acerca das problemáticas do processo 

de participação coletiva na escola, mostraram que aos poucos, essa realidade pode 

mudar, se os conhecimentos sobre gestão democrática forem se disseminando nas 

instituições. Isso só será possível se as direções possibilitarem espaços para 

capacitação e participação coletiva de seus membros.   

 

4. Considerações finais 

 

O estudo teórico dos pressupostos da gestão democrática realizados no 

Projeto PDE, foi de fundamental relevância, nas ações desenvolvidas no decorrer da 

implementação, evidenciaram que uma gestão democrática permite redimensionar 



caminhos, analisar experiências e reorganizar o trabalho pedagógico, valorizando a 

função de cada membro. Por meio da gestão democrática a direção divide 

responsabilidade, acolhe a todos possibilitando maior autonomia para escola e 

fortalece o trabalho coletivo. 

A teoria embasou a prática de forma significativa, durante todo o processo de 

estudos e implementação, pois proporcionou aperfeiçoamento dos fundamentos da 

gestão democrática, enfatizando a importância dos Conselhos Escolares para o 

desenvolvimento de ações democráticas, no interior das escolas públicas, 

alcançando o objetivo do PDE, que é fazer a relação entre os estudos e a prática 

escolar. 

Constatou-se a importância de se conhecer os documentos e leis que 

normatizam a gestão democrática no ensino público, considerando que para que 

esta se efetive, ainda há um longo caminho a percorrer. O primeiro passo deve ser 

dado para que a construção de uma escola pública democrática se efetive, ou seja, 

alcance os objetivos propostos e cumpra com sua função, ensinar a todos, partindo 

de possíveis ações, a serem desenvolvidas em parceria com o Conselho Escolar, no 

sentido de propiciar o diálogo e aproximação da escola com os vários segmentos 

nela representados. Mostrou também que é possível reorganizar, e efetivar ações 

visando qualidade de ensino. 

A cada etapa desenvolvida na implementação do PDE, ficou visível a 

necessidade de momentos de estudo e de diálogo sobre os problemas enfrentados 

e juntos buscar ações gradativas que visem superá-los.  Percebeu-se que a aliança 

formada entre todos os participantes: direção, equipe pedagógica, funcionários, 

professores, alunos e pais é, sem sombra de dúvida, muito importante para que se 

avance no processo da gestão democrática. Os participantes demonstraram 

interesse em dar continuidade aos grupos de estudos, tendo em vista que podem 

colaborar com a gestão na função que exercem.  

Espera-se que momentos de formação como este, sejam ofertados cada vez 

mais e para todos os envolvidos no processo educativo, visando a superação de 

entraves e desafios, para que sejam ampliados os momentos de estudo e 

concretizados com uma prática comprometida com o processo ensino-

aprendizagem. 

 

 



5. Referências 
 
 
BRASIL. Constituição (1988) Constituição: República Federativa do Brasil, 
2007.DF: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. 
 
 
_______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nº9394/96. 1996. 
Disponível em< http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/Idb.pdf> Acesso em: 09 abril 
2014. 
 
 
________. Plano Nacional de Educação 2014-2024 [recurso eletrônico] : Lei nº 13.005, de 
25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras 
providências. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. 86 p. – (Série 
legislação; n. 125); Acesso em: 10 nov. 2015. 

 
 
_______. Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. 2004 
Apresentação S/d. Disponível em:< http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-de-
fortalecimento-dos-conselhos-escolares/publicacoes/ >; Acesso em: 09 abril  2014.  
 
 
 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. 
 
 
CURY, Carlos Roberto Jamil. A gestão democrática na escola e o direito à 
educação. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação-Periódico 
científico editado pela Anpae 23.3 (2007). 
 
 
ESCOLA DE GESTORES. Princípios básicos da gestão democrática. Disponível 
em: < https://www.youtube.com/watch?v=1iFAXyvm_9w >; Acesso em: 15 out. 2014. 
 
 
GADOTTI, Moacir. Gestão democrática e qualidade de ensino. 1º Fórum Nacional 
Desafio da qualidade total no ensino público. Belo Horizonte, (1994). 
 
 
GESTÃO DA ESCOLA - Gestão Democrática: teoria e prática – Programa Salto 
para o Futuro. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fMzwc8SMapQ >; 
Acesso em: 10 out. 2014.  
 
 
JORNAL FUTURA - Gestão democrática e participação nas escolas. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=XALWep9CFZ8 >; Acesso em: 16 out. 2014. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1iFAXyvm_9w


LARANJEIRAS DO SUL. Projeto Político Pedagógico – Colégio Estadual 
Laranjeiras do Sul-Ensino Fundamental e Médio, 2012. p. 24-29. 
 
 
LIBÂNEO, Organização e gestão da escola. Teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 
2005. 
 
 
 NEaD Unesp - Gestão Democrática e Participativa: uma experiência bem sucedida 
de escola inclusiva. Disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=u27uJXQzVr4&list=LLKKwI6ANi2peg3GSQobsX
kg&index=6  > Acesso em: 13 out. 2014. 
 

PARANÁ. Caderno Temático – PDE 2008 – UEL. Disponível em: 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1857-6.pdf >; Acesso 
em: 10 out. 2014. 
 
 
______.  Subsídios para elaboração do estatuto do Conselho Escolar / 
Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação - Diretoria de 
Políticas e Programas Educacionais. Coordenação de Gestão Escolar. – 2 Ed. - 
Curitiba: SEED – PR, 2009. 
 
 
________. Gestão escolar/organização: Elma Julia Gonçalves de Carvalho ... [et 
al.]. - Maringá, PR:  Secretaria de Estado da Educação do Paraná: Universidade 
Estadual de Maringá, 2008. 
  
 
PARO, Vitor Henrique. "A gestão da educação ante as exigências de qualidade e 
produtividade da escola pública." A escola cidadã no contexto da globalização. 
Petrópolis: Vozes 1998. 
 
 
______. Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. 3ª ed. - São 
Paulo: Ática, 2000. 
 
 
______. Vitor Henrique. Gestão Escolar, Democracia e qualidade de ensino. 
Série Educação em Ação. São Paulo: Ática, 2007. 
 
 
_______. Vitor Henrique. Gestão Escolar Democrática. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=WhvyRmJatRs >; Acesso em: 15 out. 2014. 
 
 
Programa Fazendo Escola - A Função do gestor Escolar.2012 Disponível em: 
<https://www=.youtube.com/watch?v=spjozGKEOMA >; Acesso em: 13 nov. 2014. 
 
 



SANTOS. Almir Paulo dos. Tese de Doutorado. Gestão Democrática nos Sistemas 
de Ensino de Santa Catarina: Implicações da avaliação em Larga Escala. 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, São Leopoldo: 2012. 
 
 
SAVIANI. Demerval.  Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. São 
Paulo: Cortez, 1992. 
 
 
UAB. Unitins. Funções e Atribuições dos Conselhos Escolares na Gestão 
Democrática. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LrwKWUfkpB0>; 
Acesso em: 10 out. 2014. 
 
 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro, Resende Lúcia Maria Gonçalves de (orgs). As 
instâncias colegiadas da escola. In: VEIGA, Zilah de Passos Alencastro. Escola: 
Espaço do projeto político pedagógico. 2 ª ed. Campinas: Papirus, 2000. 
 
 
 
 
 

  


