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RESUMO 

 
O eixo reflexivo do presente trabalho é o Conselho Escolar, importante instrumento 
para a gestão democrática e participativa na escola. Partindo desse pressuposto o 
objetivo geral foi empreender um estudo em torno das orientações e os 
encaminhamentos existentes no processo de implantação e funcionamento do 
conselho escolar no Paraná no período de 1991 até 2010. O trabalho está dividido 
em três capítulos, no primeiro momento apresentamos uma fundamentação teórica 
acerca dos aspectos gerais da gestão democrática participativa e seus mecanismos 
de sustentação. No segundo, o foco da nossa pesquisa consistiu na análise do 
processo de implementação dos conselhos escolares na rede pública estadual de 
ensino nos governos de Roberto Requião (1991/1994), Jaime Lerner (1995/2002) e 
Roberto Requião (2003/2010). Com a intenção de observar como é a atuação do 
conselho escolar além das suas normatizações e para enriquecimento desse 
trabalho, no último capítulo pesquisamos, a partir de coleta de dados em uma 
instituição de ensino de Londrina, a atuação dos conselhos escolares conforme o 
que é estabelecido em seus estatutos, bem como, a partir das indicações de seus 
membros conselheiros. A metodologia utilizada foi análise documental, pesquisa 
bibliográfica e empírica. O processo de implantação da gestão democrática por meio 
dos Conselhos Escolares foi marcado por desdobramentos e desafios desde sua 
origem. Retrocessos e limites são visíveis em meio às imposições políticas que o 
propuseram, seu processo de implantação também resultou em um avanço para a 
perspectiva de gestão democrática nas escolas públicas. 

 

 

Palavras-chave: Gestão Democrática. Instâncias Colegiadas. Conselho Escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo geral desse trabalho é empreender um estudo em torno 

das orientações e os encaminhamentos existentes no processo de implantação e 

funcionamento do conselho escolar no Paraná no período de 1991 até a 

contemporaneidade.   

O Conselho Escolar é um mecanismo que deve contribuir com a 

gestão democrática e participativa em uma escola, pois é um espaço em que 

representantes de todos os segmentos têm o direito de intervir no processo de 

decisão das ações pedagógicas e administrativas. Essa instância está relacionada 

diretamente aos princípios democráticos de igualdade, e coletividade, ou seja, é um 

espaço de comunicação e divisão de poder, que vai ao encontro dos princípios 

basilares da democracia. 

Basicamente o centro das investigações desse trabalho se faz em 

torno do conselho escolar, “órgão máximo de direção do Estabelecimento de Ensino” 

(PARANÁ, 2009). É descrito como uma das instâncias propulsora da concepção 

democrática na escola. Diante disso nos impõe a necessidade de uma análise crítica 

reflexiva acerca dessa temática pensando que a compreensão da mesma é 

relevante tanto para o campo em questão, bem como para minha formação em 

pedagogia, podendo atuar, portanto, nos espaços de gestão escolar, abrangendo 

experiências e conhecimentos acerca de alguns elementos essenciais que nos 

remete a atual realidade educacional. 

A metodologia utilizada foi análise documental, pesquisa 

bibliográfica e empírica. O presente trabalho está dividido em três capítulos, no 

primeiro momento daremos ênfase à contextualização do processo de gestão 

democrática, sua concepção e seus aspectos mais gerais. Destacaremos 

sucintamente as instâncias colegiadas: Conselho de Classe, Associação de Pais, 

Mestres e Funcionários, Grêmio Estudantil e Conselho Escolar, suas atribuições e 

especificações, uma vez que essas instâncias são os mecanismos de sustentação 

da gestão democrática. 

No segundo capítulo faremos um resgate histórico sobre as políticas 

educacionais no Paraná que introduziram os Conselhos na rede estadual de ensino, 

analisando a proposta de implantação procedente do primeiro governo Requião 
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(1991 a 1994). Observaremos as reconfigurações que a Secretaria da Educação do 

Estado implantou  durante a  gestão de Lerner (1995 a 2002) que empreendeu 

mudanças no sistema gestionário, adotando o modelo de administração empresarial 

nas escolas. Na sequência analisaremos as influências da retomada de Requião em 

2003, frente ao governo e os embates decorrentes após o governo de Lerner e as 

novas diretrizes implantadas para os conselhos escolares, no período de 2002-2010.  

O terceiro capítulo apresenta os dados da pesquisa de campo que 

foi realizada em uma instituição estadual pública de ensino, situada na região central 

de Londrina, onde buscamos retratar e identificar junto aos membros conselheiros 

suas perspectivas em relação ao Conselho Escolar, sobretudo a respeito dos níveis 

e modalidades de participação que ocorrem naquele espaço, cotejando a realidade 

com as diretrizes políticas educacionais que dão embasamento teórico e normativo. 

Em seguida, apresentaremos as considerações finais. 
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2. A GESTÃO DEMOCRÁTICA  

O foco desse capítulo é desenvolver o tema que diz respeito à 

Gestão democrático-participativa. Libâneo (2013) apresenta quatro concepções de 

gestão escolar: técnico cientifica1, autogestionária2, interpretativa3 e democrático-

participativa.  

As concepções de gestão escolar refletem diferentes posições 
politicas e concepções do papel da escola e da formação humana na 
sociedade. Portanto, o modo como uma escola se organiza e se 
estrutura tem um caráter pedagógico, ou seja, depende de objetivos 
mais amplos sobre a relação da escola com a conservação ou 
transformação social. A concepção técnico-científica, por exemplo, 
valoriza o poder e a autoridade, exercidos unilateralmente. Ressalta 
relações de subordinação e rígidas determinações de funções e, ao 
supervalorizar a racionalização do trabalho e nome da eficiência e da 
produtividade, tende a retirar ou, ao menos, diminuir nas pessoas a 
faculdade de pensar e decidir sobre seu trabalho. (…) Por sua vez, 
as outras três concepções tem, em comum, uma visão de gestão que 
se opõe a forma de dominação e subordinação das pessoas e 
consideram essencial levar em conta os aspectos sociais, políticos e 
ideológicos, a construção de relações sociais mais humanas e justas, 
a valorização do trabalho coletivo e participativo. (LIBÂNEO 2013 , 
pg 105) 

No entanto, nessa pesquisa daremos enfoque no modelo de gestão 

democrático-participativa, que é entendida, a partir dos respaldos das políticas 

públicas como espaço de participação efetiva dos vários segmentos que envolvem a 

comunidade escolar e se caracteriza por defender a tomada de decisões pela 

coletividade. Para a melhor compreensão das ideias se fez necessário situar o 

contexto histórico desse processo, suas principais conquistas e desafios. 

 A gestão educacional, em seu contexto histórico, nem sempre foi 

democrática, segundo Duarte et al (2009, p.3170), na década de 70 a sociedade 

reivindicou mudanças na ciência, na tecnologia, na política, na educação e na 

                                            

1
 valoriza o poder e a autoridade hierarquizada focadas em ações burocráticas e tecnicistas. 

Caracteriza esse modelo de gestão a divisão técnica do trabalho escolar; o poder centralizado no 
diretor; maior ênfase nas tarefas do que nas relações pessoais. 

 
2 Baseia se no poder coletivo que vai contra a direção centralizada, enfatiza as relações pessoais 

mais que as tarefas. As decisões são tomadas por meio de assembléias e reuniões acentuando a 
participação direta de todos os membros da instituição. 

 
3Ênfase  nas experiências subjetivas  e nas interações  sociais de valores e praticas compartilhadas 
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cultura, que marcaram a história política brasileira e muito influenciaram nos 

processos educacionais. 

Com base nas críticas em relação à administração escolar vigente 

naquele período, ocorreu um conjunto de ações na tentativa de desconstruir esse 

conceito de educação hierarquizada e burocrática, indicando a concepção de gestão 

democrático-participativa, em que a tomada de decisão ocorre coletivamente em 

todo processo educativo, demonstrando ser a que daria um melhor suporte no que 

diz respeito às necessidades da escola daquele momento até a atualidade. 

Os apontamentos de Oliveira; Moraes e Dourado (2005) nos 

mostram que as reivindicações se intensificaram com a Constituição Federal de 88, 

que marcou as primeiras mudanças da perspectiva educacional, pois firmou os 

princípios de obrigatoriedade, gratuidade, liberdade, igualdade e gestão 

democrática, sendo esses regulamentados por meio de leis complementares nos 

anos 90, quando as reformas educacionais e as políticas foram intensificadas, 

aprovando em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases para Educação. Tal normativa 

estabelecia em seu Art. 3º item “VIII - gestão democrática do ensino público, na 

forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino” (BRASIL, 1996) e, 

reiterando o princípio exposto na carta magna, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), em seu artigo 14 estabelece que: 

“Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação 
dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola; II - participação das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996)”. 

Isso significa que cada sistema de ensino tem autonomia para definir 

suas próprias normas a partir da perspectiva de gestão democrática do ensino 

público, considerando suas especificidades e, especialmente, submetida ao 

disciplinado no texto da LDB, conforme vimos no item VIII do art. 3º. Em relação à 

autonomia da escola, o artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) define: 

“Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas 
de Educação Básica que os integram progressivos graus de 
autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeiras 
observadas às normas gerais de direito financeiro público”. (BRASIL, 
1996). 
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 A Lei sustenta a efetivação de graus de autonomia pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira às instituições públicas, o que necessariamente 

não garante que essa autonomia seja efetiva nos espaços escolares. Os sistemas 

de ensino organizam e regulamentam a gestão democrática, por meio de leis, 

decretos, portarias, pareceres e instruções normativas que viabilizam os 

mecanismos participativos a fim de disciplinar os princípios de gestão democrática.  

Cabe destacar também que foi elaborado o Plano Nacional de Educação 

(PNE) 2001- 2010, em cumprimento ao art. 214 da Constituição Federal, que 

disciplina: 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação 
em regime de colaboração e definir diretrizes e objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 
diferentes esferas federativas que conduzam a: 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoções humanísticas, científicas e tecnológicas do País; 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto. (BRASIL, 1988). 

 

O Plano Nacional de Educação (2001-2010) possui as diretrizes 

para políticas públicas de educação no qual estabelecem metas para um período de 

dez anos e avalia o processo educativo, trata dos diferentes níveis e modalidades da 

educação escolar, bem como da gestão, do financiamento e dos profissionais da 

educação (OLIVEIRA; MORAES e DOURADO 2005.p.11).  

Segundo os registros históricos, o primeiro Plano Nacional de 

Educação surgiu em 1962, proposto como uma iniciativa do Ministério da Educação 

e Cultura, basicamente como conjunto de metas a serem alcançadas em oito anos 

(BRASIL, 2001). O PNE atual (2014-2024) traz em seus objetivos e metas a 

implantação dos conselhos escolares, ratificando os preceitos dos dois maiores 

marcos legais: Constituição Federal de 88 e os princípios da LDB, na qual está 

estabelecida a gestão democrática da educação como diretriz da educação nacional.   

A partir disso, o PNE estabelece a meta 19 com o fim de que 

condições sejam asseguradas para a efetivação da gestão democrática da 

educação em um prazo de dois anos, para tanto, são previstos recursos necessários 
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e apoio técnico para a comunidade escolar por parte do poder público. 

Quanto aos conselhos escolares, instância que é o foco dessa 

pesquisa, especificadamente a meta 19 propõe dentre as suas  estratégias a 

formação de conselheiros, a  ampliação  de programas de apoio a garantir recursos 

financeiros e espaço físico adequado para o bom desenvolvimento de suas funções, 

sempre estimulando a formação e o fortalecimento dos conselhos escolares, 

lembrando que este é um canal de participação e fiscalização na gestão escolar e 

educacional. Segundo o observatório do PNE4, não há um indicador que permita 

acompanhar o cumprimento desta meta. Portanto esta talvez seja a meta mais difícil 

de ser acompanhada por dados estatísticos. 

Embora a gestão democrática da Educação esteja fundamentada 

nas legislações educacionais, sua efetivação aponta ser ainda um grande desafio. A 

democratização da gestão da escola pública surgiu como: 

“Uma necessidade histórica, se contrapondo à gestão autoritária do 

Estado, presente em todas as instâncias da vida política e social, 
após o golpe de Estado em 64 e, consequentemente, presente na 

administração escolar”. (ALMEIDA, 2006, p.27).  

De início, a intenção era incentivar a participação da comunidade 

nos espaços de conselho escolar para alcançar a qualidade no ensino, derrubando o 

modelo de gestão escolar autoritária, hierarquizada e burocrática. Despontam-se 

então desafios de uma nova fase para educação, resultado da luta pela autonomia 

administrativa e participativa dentro da escola. 

No entanto, os apontamentos de Oliveira; Moraes e Dourado (2005, 

p.13), constatam que o modelo gestionário presente nas redes de ensino público 

estão estruturadas e funcionam com características de um modelo centralizador, 

pois a gestão democrática na prática enfrenta vários obstáculos como: 

[...] a centralização das decisões; entraves ao estabelecimento de 

                                            

4 “
O Observatório do PNE é uma plataforma online que tem como objetivo monitorar os indicadores 

referentes a cada uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e de suas respectivas 

estratégias, e oferecer análises sobre as políticas públicas educacionais já existentes e que serão 

implementadas ao longo dos dez anos de vigência do Plano”. Disponível 

em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/19-gestao-democratica  
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princípios de organização colegiada da gestão e do trabalho 
pedagógico; Projeto Político-Pedagógico restrito ao atendimento das 
determinações das secretarias de educação, não acarretando 
mudanças significativas na lógica autoritária da cultura escolar; 
formas de provimento nos cargos dirigentes dissociadas da 
comunidade local e escolar. (OLIVEIRA; MORAES e DOURADO. p, 
11.2005). 

Considerando a importância da efetivação da gestão democrática na 

escola e os recursos de participação é valido discutir a dinâmica e a complexidade 

em torno dessa concepção que se faz presente no cotidiano escolar e se, de fato, 

contribui para descentralização de decisões e como permeia a participação dos 

diversos segmentos da escola nesse processo, o que é um desafio para todos 

envolvidos no meio educativo. 

A respeito dos recursos de participação, com o propósito da unidade 

nas práticas educativas e para o direcionamento do trabalho pedagógico, é 

construído, executado e avaliado coletivamente o Projeto Político-Pedagógico da 

escola (PPP), para que não haja uma divisão entre os que planejam e os que 

executam as ações educacionais, este se constitui como a ferramenta indispensável 

no direcionamento democrático do trabalho pedagógico que é efetivado no cotidiano 

da escola. 

 

2.1 O Projeto Político-Pedagógico 

O Projeto Político-Pedagógico é a base de toda organização do 

trabalho pedagógico da escola.   A construção do mesmo é de responsabilidade de 

toda comunidade escolar, em que é  pensado na função social da escola, já que 

esta é uma instituição social e espaço de mediação entre sujeito e sociedade. É um 

instrumento para gestão democrática, no qual um dos seus maiores desafios é 

desenvolver relações para um  trabalho pedagógico que elimine relações 

burocráticas, competitivas e autoritárias, para tecer a identidade da escola, conforme 

sua  realidade e o  seu contexto histórico. 

Ilma Veiga (2002, p. 02) nos alerta que “o projeto não é algo que é 

construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais 

como prova do cumprimento de tarefas burocráticas”, é um documento político que 

contempla a identidade e a realidade das instituições de ensino e que deve ser 
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contemplado em todos os momentos do processo educativo. 

 O Projeto Político-Pedagógico reúne e direciona as propostas de 

ação concreta a serem executadas. Com base na realidade presente, planejamos o 

que temos intenção de fazer para obter resultados diferentes no futuro, definindo e 

organizando as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de 

ensino e aprendizagem. É uma ação completamente intencional, pois não é apenas 

um amontoado de planos e de atividades de ensino, seus princípios norteadores 

estão articulados com o compromisso coletivo de cumprir com o propósito de 

formação cidadã para uma determinada sociedade. 

A construção do projeto político-pedagógico implica em um processo 

de democratização de decisões que permanentemente está refletindo acerca dos 

problemas da escola buscando alternativas para superação de conflitos a partir de 

uma nova organização para escola. Um dos grandes desafios ao constituir o projeto 

político-pedagógico é instaurar uma organização para o trabalho pedagógico que 

elimine todo tipo de relação competitiva, autoritárias, fragmentadas que reforçam 

diferenças ao invés de semelhanças que proporcionam a união.  

Portanto é necessários pensar o tipo de democratização vigente na 

escola, as ações políticas a esse respeito e qual é a função social que desmistifica 

as possibilidades e limites para uma gestão democratizada. Nesse sentido, segundo 

Dourado (2007, p.156), “Pensarmos a democratização implica, portanto, 

rediscutirmos as bases da organização do trabalho na escola e os mecanismos de 

participação a serem implementados e consolidados”.  

Veiga I. (2002, p.06) nos aponta algumas questões relevantes que 

embasam esse processo de análise para a construção da organização escolar a 

partir do projeto político pedagógico: 

O que sabemos da estrutura pedagógica?Que tipo de gestão está 
sendo praticada?O que queremos e precisamos mudar na nossa 
escola?Qual é o organograma previsto?Quem o constitui e qual é a 
lógica interna?Quais as funções educativas predominantes?Como 
são vistas a constituição e a distribuição do poder?Quais os 
fundamentos regimentais? 

 

As respostas para essas questões são respopndidas pelos 

professores, direção, pais e alunos que constituem uma identidade  com 

características e conflitos da escola que proporcionará um projeto próprio e único 
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para a instituição. A estrutura organizacional deve ser constantemente  avaliada, 

para que os responsáveis por essa organização saibam a  realidade que a escola se 

encontra, juntamente com as dificuldades e as possibilidades de melhoria do 

trabalho do coletivo na busca pela qualidade do ensino. É relevante que 

possibilidades sejam deslumbradas, e novas formas de organização da estrutura 

pedagógica e administrativas sejam estabelecidas, não deixando de levar em conta 

a realidade da escola, seus limites,recursos e dificuldades, mas com a finalidade de 

melhoria no processo de formação dos sujeitos.   

Durante o processo de construção do projeto político-pedagógico é 

fundamental a avaliação do mesmo e também de todo trabalho pedagógico que é 

regido por ele para que  as intenções políticas, sociais, ideológicas, econômicas e a 

concepção de educação sejam analisadas para garantir se  seu real papel está 

sendo concretizado que é a formação democrática dos sujeitos.  Segundo Veiga I. 

(2002, p.11) o processo de avaliação parte da necessidade de conhecer a realidade 

da escola, para compreender as causas das problemáticas que entram em pauta, já 

que é um espaço coletivo e democrático avaliativo com foco em formar propostas de 

melhorias que trarão qualidade e subsídios ao projeto político-pedagógico e 

organização ao trabalho pedagógico. 

 

2.1.1  O Currículo 

 

O currículo  escolar é a organização do conhecimento que é  

produzido pela sociedade e acumulado historicamente. Porém o currículo implica em 

distintas concepções e referenciais teóricos que são selecionados intencionalmente 

de acordo com as relações de uma determinada sociedade que também envolvem 

questões de poder, posição social, questões raciais e de gênero. Currículo 

representa a intencionalidade de uma cultura, na concepção de  Duarte et al (2009, 

p.3178)  

o currículo é histórico, resultado de um conjunto de forças sociais, 
políticas e pedagógicas que expressam e organizam os saberes que 
circunstanciam as práticas escolares na formação dos sujeitos que, 
por sua vez, são também históricos e sociais. Nesta perspectiva, o 
currículo deve oferecer, não somente vias para compreender tanto os 
saberes nele inseridos como também, os movimentos contraditórios, 
os quais a sociedade vem enfrentando e de que forma os sujeitos se 
inserem neles. 
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O currículo   é a expressão dos laços entre a cultura, a política e a 

economia que são introduzidos na escola e  transmitidos como conhecimento teórico 

e prático. Partindo dessa perspectiva, podemos dizer que currículo pode 

consubstanciar-se em instrumento de controle social já que representa uma cultura e 

expressa a dicotomia da organização da sociedade.  

A escola, historicamente, vem sendo o palco e o alvo de disputa de 
interesses distintos, os quais, por sua vez, expressam a organização 
dual da nossa sociedade. Isso implica em dizer que a escola está e, 
ao mesmo tempo, não está em crise, ela revela e ao mesmo tempo 
esconde as relações de dominação. (Duarte et al,2009, p.3178) 

A escola não é neutra pois suas ações são movidas de acordo com 

intencionalidades. Por intermédio dos currículos ideologias são impostas pela classe 

dominante, de maneira intencional e veiculadas nas práticas escolares. Segundo 

Veiga (2002, p 7.) o currículo passa ideologia, e a escola precisa identificar e 

desvelar os componentes ideológicos do conhecimento escolar que a classe 

dominante utiliza para a manutenção de privilégios.  Na perspectiva de Duarte et al 

(2009, p.3178) 

Em síntese, o currículo é sim uma seleção de conteúdos, de 
concepções, de intenções os quais devem ser democratizados para 
toda a população, uma vez que são requisitos mínimos para a 
participação consciente em uma sociedade cada vez mais 
excludente, seletiva e contraditória. 

O currículo é um elemento que expressa uma cultura, portanto é 

relevante uma análise crítica sobre a cultura que determina os  conhecimentos 

escolares, para que o currículo seja um instrumento para organização do 

conhecimento escolar, implicado no projeto político-pedagógico da escola, que 

favoreça a integração entre as diversas disciplinas e que fuja das ideologias 

mercadológicas, da formação massiva e da fragmentação do conhecimento .  

Entender que decisões, quanto a finalidades e conteúdos, devem ser 
tomadas para humanização da formação dos sujeitos, o que significa 
pensar em quais conteúdos da aprendizagem serão ensinados como 
conteúdos de vida e que devem abranger os conceitos científicos da 
cultura erudita e os conteúdos da prática social. (DUARTEet al 2009, 

p.3178) 
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Daí a importância de organizar o currículo da escola de maneira que 

viabilize  novas perspectivas que caminhem na direção de uma educação escolar 

literalmente para todos com novas realidades e vivencias de sociedade e não 

apenas com ênfase na formação como preparação para o mercado de trabalho. A 

sociedade têm capacidade de superação e de mudanças no seu modo de encaras 

as políticas empregadas pelo Estado, mas as transformações dão inicio no espaço 

escolar, no questionamento sobre a função social da escola e a  contribuição do 

currículo para a formação empírica dos sujeitos. 

  Tendo a clareza da complexidade desse assunto é relevante que a 

escola busque obter uma forma de gestão compartilhada, que pode ser garantida 

pela  flexibilidade e autonomia do conselho escolar, tendo o apoio da comunidade no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, avaliando o desempenho 

educacional, fortalecendo a comunicação nos processos de decisões em um espaço 

que garanta a funcionalidade de uma gestão caracterizada pela democracia. 

Outro aspecto importante quando tratamos da questão curricular é o 

plano de aula ou plano de trabalho docente  que é planejado pelo professor e 

organizado na forma de documento escrito se efetivando na prática em sala de aula. 

O plano de aula ou plano de trabalho docente esclarece elementos como, quando e 

com o que fazer, organizando os conteúdos, objetivos e intencionalidades. “O Plano 

de Trabalho Docente é a expressão da Proposta Pedagógica Curricular, a qual, por 

sua vez, expressa o PPP. O plano é a representação escrita do planejamento do 

professor” (DUARTE et al 2009, p. 3179). 

 O processo de sistematização das propostas pedagógicas e 

administrativas no Projeto Político-Pedagógico, o planejamento do trabalho docente 

efetivado pela mediação do professor com os alunos é a efetivação do currículo em 

sua prática. Portanto, deve existir a mediação entre a concepção posta no projeto 

político-pedagógico  com o  currículo na prática docente 

Em suma, o Projeto Político-Pedagógico indica o conteúdo, bem 

como a forma como deverá ser conduzido todo o processo educacional desenvolvido 

na escola.  Por meio dele é possível planejar, implementar e avaliar os conteúdos a 

serem desenvolvidos em sala de aula, a metodologia a ser empregada pelos 

docentes, a avaliação da aprendizagem escolhida e o processo de participação dos 
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diversos segmentos nas atividades escolares, que devem estar em sintonia com o 

Projeto Político-Pedagógico da instituição.  

 

2.2 As Instâncias Colegiadas 

 

Após a compreensão em torno do projeto político pedagógico, sua 

construção, sua função e a apresentação de algumas de suas principais 

características, vamos apresentar as quatro instâncias colegiadas: Conselho 

Escolar, Associação de Pais e Mestres, Grêmio Estudantil, Conselhos de Classes, 

que são os mecanismos com a finalidade de garantir a participação e a sustentação 

da gestão democrática na escola em conjunto da comunidade. No entanto, segundo 

Oliveira; Moraes e Dourado (2005 p.11): 

A participação só será efetiva se os agentes que compõem a 
comunidade escolar conhecerem as leis que a regem, as políticas 
governamentais propostas para a educação, as concepções que 
norteiam essas políticas e, principalmente, se estiverem engajados 
na defesa de uma escola democrática que tenha entre seus objetivos 
a construção de um projeto de transformação do sistema autoritário 
vigente.  

Isso significa que a participação da comunidade deve estar 

articulada com as ações da escola, com espaços para discussões que possibilitam a 

desconstrução e a crítica quando necessárias e acima de tudo, espaços que formem 

sujeitos críticos, transformadores da sociedade, criativos e participativos, no 

cotidiano da escola e que saibam lutar pelos seus direitos e pela democratização da 

educação. Assim a gestão democrática tem a possibilidade de envolver a todos no 

processo pedagógico, financeiro e administrativo, favorecendo a autonomia na 

escola. 

2.2.1 Os Conselhos de Classe 

Os Conselhos de Classe são caracterizados como um canal em que, 

profissionais da educação se reúnem para avaliar e discutir o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. A partir do que é analisado e as dificuldades encontradas 

durante o processo pedagógico, os envolvidos desenvolvem uma discussão coletiva 

para por em análise alternativas visando melhorar o processo de ensino 

aprendizagem. Segundo Veiga (1998, p.117) o Conselho de Classe é: 
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Uma instância colegiada contraditória. De um lado, ele se reduz em 
grande parte a um mecanismo de reforço das tensões e conflitos, 
com vistas a manutenção da estrutura vigente, tornando- se peça-
chave para o fortalecimento da fragmentação e da burocratização do 
processo de trabalho pedagógico. Por outro lado o Conselho de 
Classe pode ser concebido como uma instância colegiada que, ao 
buscar a superação da organização prescritiva e burocrática, se 
preocupa com processos avaliativos capazes de reconfigurar o 
conhecimento, de rever as relações pedagógicas alternativas e 
contribuir para alterar a própria organização do trabalho pedagógico. 

É função do Conselho de Classe analisar e reconfigurar a prática 

educativa, pois é um espaço em que os educadores podem explorar as 

possibilidades e gerar ideias educativas, apesar das adversidades encontradas 

nesse processo juntamente com as exigências burocráticas (VEIGA Z. 1998 p128). 

Em suma é importante ressaltar que a principal atribuição do Conselho de Classe 

está relacionada com a avaliação da aprendizagem e das práticas de ensino, em 

que avaliar é uma ação reflexiva que possibilita não apenas o professor, mas 

também o aluno a repensar sua aprendizagem. 

2.2.2 Associação de Pais, Mestres e Funcionários 

Conhecida também como APMF, a Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários têm a finalidade de contribuir com a relação entre família, escola e 

comunidade. Anteriormente, era conhecida como Caixas Escolares, termo criado em 

1956, que tinham como função básica arrecadação de recursos financeiros para a 

assistência escolar (VEIGA Z.p118, 1998).  

A função da APMF é integrar a comunidade escolar nas questões 

financeiras, pedagógicas e administrativas, criando espaços como reuniões, 

palestras e conferências que estimulem a participação de todos segmentos 

representativos da escola, para discutirem sobre as necessidades apresentadas na 

escola, formação e mobilização político-pedagógica.  

É um espaço que deve ser aberto para que os pais se façam 

presentes no cotidiano da instituição, visto que é uma ferramenta de participação 

fundamental para a construção de uma gestão democrática, difundida nas atividades 

da escola inclusive no projeto político pedagógico e na tomada de decisões.   

Quanto à participação, para Veiga (1998, p.119) “a comunidade não 

compartilha da vida da escola, pois não está preparada pedagogicamente e nem 
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estruturalmente para imprimir esse direcionamento”. A falta de participação e 

interesse da comunidade marca a realidade da APMF. Esse fato se justifica pela 

falta de apoio dos dirigentes escolares na mobilização para a conscientização de 

uma educação democrática, o que é fundamental. 

Dificuldades são visualizadas no sentido de envolver a comunidade 

em seu funcionamento, é relevante que todos possam compreender a importância 

da participação nas decisões, não apenas burocraticamente, mas no que diz 

respeito às atividades organizadoras do trabalho pedagógico e administrativo, 

gerando autonomia à escola, sendo este o papel atribuído a APMF em sua atividade 

prática.  

2.2.3 Grêmio Estudantil 

O Grêmio Estudantil é a instância de representação dos estudantes e de 

seus interesses: culturais, educacionais e sociais. É também um espaço de luta por 

direitos e de aprendizagem, em que os alunos têm o direito de se posicionarem 

expressando suas ideias e opiniões, contribuindo ativamente na gestão democrática 

da escola. A proposta principal do Grêmio Estudantil é ser um espaço de 

comunicação entre os estudantes e a comunidade escolar, organizando atividades 

ligadas à educação, cultura e sociedade, buscando assim empreender a democracia 

articulando-se junto ao Conselho Escolar. 

Durante o regime militar, a juventude cumpriu um importante papel na 

história, influenciando transformações nos âmbitos sociais, educacionais e políticos 

daquele tempo, trazendo contribuições até a atualidade. Em 1995, os grêmios 

estudantis foram legalizados pela Lei Federal nº. 7398, como um órgão autônomo e 

democrático de representação dos estudantes.   

Veiga (1998, p.122) nos aponta o papel contraditório dessa instância 

colegiada  da escola, pois segundo a autora, o Grêmio Estudantil está servindo de 

instrumento de reforço para visão tecnicista e burocrática de órgãos colegiados 

capaz de reproduzir nos jovens uma consciência passiva, individualista  e alienada 

do contexto socioeconômico e político que o país vive. Esse controle que está sobre 

a representação estudantil, faz com que as vozes dos jovens se calem diante da 

irreverência da organização social e política de nosso país, é um desafio global que 

vai além da gestão escolar.  
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Os grêmios estudantis podem e devem existir, no sentido de promover a 

mobilização dos estudantes para se comprometerem com a educação. Veiga (1998, 

p.123) afirma que “é importante lembrar que o grêmio é o reflexo dos alunos, pois os 

representa e serve de elo de ligação com a direção e a equipe técnica da escola e a 

comunidade onde está inserida a instituição educativa”.  

2.2.4 Conselhos escolares 

 A partir da década de 80 o Conselho Escolar foi implantado em 

várias regiões do país. Com a aprovação da Constituição do Brasil em 1988, se 

consolidou uma educação que buscava incentivar a colaboração da sociedade 

visando ao pleno desenvolvimento dos sujeitos, o preparo para o exercício da 

cidadania e de suas qualificações para o trabalho (BRASIL, 1988).  

Segundo Veiga (1998, p.116) o conselho escolar, é uma instância 

geradora de descentralização. Como órgão máximo de decisão no interior da escola, 

procura defender uma nova visão de trabalho e de exercício de poder. Lembrando 

que o papel do Conselho Escolar é identificar e solucionar problemas e buscar 

melhorar a qualidade da educação de forma participativa e democrática rompendo 

com relações burocráticas, pois é o local de debate e tomada de decisões que 

permite professores, pais, funcionários, alunos e comunidade explicitarem seus 

interesses e suas reivindicações.  

Com o intuito de contribuir para o fortalecimento dos conselhos 

escolares no Paraná, a Secretaria Estadual de Educação do Paraná elaborou o 

caderno “Subsídios para elaboração do Conselho Escolar”, no qual apresenta 

orientações e normativas para que as instituições desenvolvam essa instância de 

acordo com princípios democráticos. Sobre a natureza do Conselho Escolar, no 

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. 

(PARANÁ, 2009): 
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Refere-se à função deliberativa dos conselhos nas tomadas de 

decisões relativas às ações pedagógicas, administrativas, financeiras, na elaboração 

de normas internas para o funcionamento geral da escola. Na função consultiva o 

Conselho Escolar analisa as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da 

escola e da comunidade e apresenta sugestões e soluções fornecendo sugestões e 

soluções possíveis ou não de serem aceitas. Para exercer a função consultiva é 

necessário conhecer a legislação e as normas vigentes, ter acesso a todas as 

informações referentes à questão apresentada, para contextualizar a realidade da 

escola, para assim fundamentar encaminhamentos cabíveis. Porém, enquanto na 

função consultiva trata-se apenas de uma recomendação, na função deliberativa a 

decisão do Conselho Escolar deve ser acatada. (BRASIL, 2004). 

A função fiscalizadora tem por objetivo garantir o cumprimento das 

normas da escola acompanhando e fiscalizando a gestão pedagógica, administrativa 

e financeira juntamente com a função avaliativa que vai acompanhar as ações 

educativas desenvolvidas pela escola, para identificar problemas e encontrar 

alternativas visando a qualidade da educação. (PARANA, 2009). 

Entende se que os Conselhos Escolares são uma conquista popular 

amparada em leis, sendo assim, a gestão da educação pública deve ter a 

comunidade escolar como protagonista nas diferentes ações que envolvem a 

educação e que competem ao propósito democrático. 

Considerando relevância dessa temática, o Conselho Escolar 

continuará sendo o objeto de análise no próximo capítulo. Será realizado um resgate 

histórico voltado para as políticas educacionais que introduziram os Conselhos na 

rede estadual de ensino do Paraná. Sendo esse nosso eixo reflexivo, daremos início 

a partir da proposta de implantação para os Conselhos Escolares em 1991 até a 

contemporaneidade, ressaltaremos as concepções presentes nas diretrizes políticas 

públicas, os embates e entraves políticos que marcaram todo o processo 

educacional com limites e possibilidades de uma gestão que engloba a democracia 

participativa. 
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3. A IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES NO PARANA 

 

O principal objetivo da construção desse capítulo é analisar as 

diretrizes e encaminhamentos presentes nas propostas dos governos para a gestão 

das escolas no processo de implantação dos Conselhos Escolares nas instituições 

de ensino público do Paraná. Partiremos através de fontes documentais oficiais e 

fontes bibliográficas que contextualizam o processo desencadeado na luta pela 

democracia no espaço escolar e as ações realizadas pela Secretaria Estadual de 

Educação juntamente com o governo. 

Destacaremos as principais mudanças presentes nas ações de 

cunho político durante essa trajetória de implantação dos conselhos, conforme os 

respectivos governos, investigando seus desdobramentos, implicações na gestão da 

escola pública do estado do Paraná e os desafios encontrados na tentativa de 

avançar com o sistema democrático de ensino. 

Atentaremos na primeira parte desse capítulo no período em que 

Roberto Requião (PMDB) esteve à frente do governo (1991 - 1994) e instaurou 

propostas para uma educação pautada na democracia participativa, por meio da 

Resolução Secretarial 2000/91 e da Deliberação 020/91. 

Em seguida, na segunda parte desse capítulo, com o fim da gestão 

de Requião, e a entrada da política do governo Lerner5 no Paraná (1995-2002), 

estudaremos as reconfigurações impostas nessa administração no qual pautava a 

proposta de ensino segundo a política neoliberal. 

Após as duas gestões do governo Lerner, Requião passa a governar 

o estado novamente, e se contrapondo as políticas do governo anterior, sua gestão 

tem o apoio das forças populares e progressivas. Discutiremos o direcionamento 

político referente aos conselhos escolares até o fim desse governo. Por fim 

refletiremos nos aspectos mais gerais que acarretam o processo de implantação dos 

conselhos escolares no Paraná colocando em pauta a liderança do governo atual de 

Carlos Alberto Richa (PSDB) e  algumas das mudanças sofridas na rede de ensino 

pública do estado. 

 

                                            
5 Jaime Lerner foi eleito pelo Partido Democrático Trabalhista e no primeiro ano de mandato, filiando-

se no PFL (Partido da Frente Liberal) mudando de partido. (ALMEIDA, p. 108, 2006) 
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3.1 Os Conselhos Escolares no primeiro Governo Requião 

 

Ruiz (2013, p.101) assevera que o Conselho Escolar foi instituído 

em 1991 no Paraná, conforme o art. 9º da Deliberação 020/91 como órgão de 

natureza consultiva, deliberativa e fiscal. Mas já vinha sendo reivindicado a criação e 

implementação dos conselhos com urgência desde 1990 pelos sindicatos e pelo 

Fórum Paranaense em Defesa da Escola Pública. 

Outro aspecto levantado por Ruiz (2013, p.101) foi à proposta do 

então candidato ao governo estadual do Paraná Roberto Requião (PMDB), durante 

o período da campanha eleitoral de 1991, de dar prioridade à participação da 

comunidade por meio da instituição dos Conselhos Escolares, descentralizar as 

ações pedagógicas e incentivar a autonomia administrativa, fundamentando-se no 

compromisso de democratização dos espaços escolares. Ao ser eleito, apresentou o 

projeto “Paraná: construindo a escola cidadã”, no qual o Conselho escolar é a 

instância responsável pela elaboração, deliberação, acompanhamento, avaliação do 

planejamento e do funcionamento da unidade escolar, para que houvesse 

autonomia nos conselhos escolares, contando com a Secretaria de Estado da 

Educação como um órgão de apoio. (PARANÁ, 1991, p. 248 apud RUIZ 2013, 

p.103). 

O principal eixo do projeto “Escola Cidadã” foi de possibilitar a 

autonomia na administração escolar e promover a gestão democrática. Dessa forma, 

o Conselho Escolar era vislumbrado como um mecanismo de participação nas 

tomadas de decisões a fim de estabelecer um trabalho articulado na escola, por 

meio das relações e do diálogo, entre todos os sujeitos da escola. Partindo dessa 

perspectiva, a política educacional fundamentada pela Secretaria Estadual de 

Educação se definiu com base em quatro princípios: o primeiro é para a 

consolidação da gestão democrática nas escolas do Paraná; o segundo, estabelecer 

a comunicação da Secretaria com as escolas na comunidade; O terceiro diz respeito 

à autonomia da escola na construção do seu projeto político pedagógico e por último 

a criação de um sistema de avaliação para melhoria da educação, que seja 

democrático e que envolva tanto a comunidade interna quanto a comunidade 

externa. (ALMEIDA 2006, p. 70 apud SEED 1992, p, 09) 
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Em suma, o documento da Escola Cidadã retratou uma proposta de 

descentralização do poder em favor da autonomia e da participação da comunidade 

nas decisões e ações da escola, mas que entra em contradições, quando lançou o 

Decreto 849/91 regulamentando a escolha dos diretores por meio de uma consulta a 

comunidade escolar e não por eleição direta, resultando na centralização do poder 

de decisão nas mãos do Estado retrocedendo o que já tinha sido conquistado na luta 

dos educadores.(ALMEIDA, 2006,p.74) 

A justificativa para tal revogação está no questionamento judicial por 

parte do governador que resolveu substituir a eleição direta estabelecida na Lei Nº 

7.961/89 pela lista tríplice, que basicamente é um processo no qual professores, 

funcionários, pais e alunos por um processo de consulta escolhem três nomes para 

uma lista que é enviada para a Secretaria de Educação do Estado e os candidatos 

são analisados e quem decide quem ocupa o cargo de diretor  é  o Poder Executivo, 

respaldado  na Resolução Nº 3.826/91, de 06/11/199. (PARAHYBA; 

PINZAN,2004,p.06).  

Os participantes da consulta que teriam o direito de votar eram   os 

professores, funcionários atuantes da escola, os alunos maiores de 16 anos e pais e 

responsável pelo aluno matriculado, com comprovação. O processo de escolha e 

atuação do diretor, nesse formato, é manipulado pois, é estabelecido pelo governo,  

que centraliza o poder de decisão, tirando das mãos da escola a garantia de ter suas 

indicações respeitadas pelo governo, retrocedendo o processo de democracia da 

escola pública. “Esta forma de encaminhamento político impossibilita a participação 

ativa da comunidade escolar nos processos decisórios, mantendo sob controle dos 

governos os encaminhamentos das propostas educacionais”. (PARAHYBA; 

PINZAN,2004,p.06). 

O segundo aspecto que vale ser analisado, em meio as propostas 

de mudança do governo Requião na  organização e administração do trabalho 

pedagógico que ocorreram nas escolas estaduais do Paraná, diz respeito  as 

reformas no Regimento Interno  das escolas impostas pelo governo do estado, 

revelando mais uma vez as contradições presentes nas ações do discurso 

democrático do governo. 

Com base na perspectiva democrática, cada escola teria autonomia 

para construir seu regimento escolar, mas em 1991 a Secretaria Estadual da 
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Educação entra em contradição ao  estabelecer o Regimento Escolar Unico para 

todas as escolas do estado, ou seja, o mesmo documento foi imposto para todas, 

causando um descontentamento principalmente  por parte da APP-Sindicato6  e do 

Conselho Estadual de Educação (CEE), pois estava clara a intenção do governo, 

que gostaria de manter o controle das instituições de ensino de modo 

antidemocrático, desconsiderando a participação efetiva de todos os envolvidos no 

processo educacional. Segundo Almeida (2010,p.87): 

a concepção presente no modelo do Regimento Único fundamentar-
se pelo parcelamento do trabalho originado na indústria no século 
XVIII, que teve sua aplicação na escola e como conseqüência, o 
efeito de alterar o trabalho do professor, tornando-o apenas parte do 
sistema, no qual o mesmo perde o domínio sobre o produto do seu 
trabalho. O trabalho do professor fica nesse modelo reduzido à 
aplicação de tarefas planejadas em outras instâncias. A organização 
do trabalho escolar fica regulada em instâncias superiores, onde os 
profissionais atuantes em nível da administração central 
supostamente teriam, mais condições técnicas para, entre outras 
coisas, elaborar o Regimento Escolar. 

 

Diante dessa perspectiva, o que permanece é o conceito de  

autoridade sobre a possibilidade de um trabalho escolar autônomo, o que de fato é 

comprovado na resolução 2000/91 da  Secretaria Estadual de Educação do Paraná: 

Caso a atuação do Conselho Escolar não seja condizente com as 
normas estabelecidas neste regimento, ou incompatível com a 
dignidade de suas funções, o Secretário de Estado da Educação no 
uso de suas atribuições, poderá destituí-lo como um todo, mediante 
instauração de processo administrativo ou disciplinar, devendo ser 
constituído um novo Conselho Escolar (ALMEIDA, 2006,p.105 apud 
PARANÁ, 1991, p. 7) 

 

As diretrizes impõe um modelo a ser seguido deixando claro que a 

escola está sob  o poder de decisão do Estado ao invés de criar  condições para  o 

protagonismo de ações que compreendem  a participação de cada segmento da 

comunidade escolar como necessária na tomada de decisão, superarando as 

limitações lançadas pelo governo. 

No Art. 18 da Resolução Secretarial 2000/91 as atribuições do 

                                            
6
  Sindicato que representa os profissionais da educação do Paraná. 
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conselho escolar explicitadas, indicam mais limites que possibilidades para uma 

gestão democrática, a instância também era marcada pelo controle de poder e 

autoritarismo, vejamos: 

 I– analisar e aprovar o Plano Anual do estabelecimento de ensino;II– 
acompanhar e avaliar o desempenho da escola face às diretrizes, 
prioridades e metas estabelecidas no Plano Anual;III– analisar 
projetos propostos por todas as categorias que compõem a 
comunidade escolar, no sentido de avaliar sua necessidade de 
implantação, e aprovar se for o caso;IV– apreciar e julgar os casos 
dos alunos que não cumprirem seus deveres e infringirem as normas 
expressas no regulamento interno do estabelecido de ensino;V– 
apreciar e emitir parecer quanto a reivindicações e consultas à 
comunidade escolar sobre as questões de seu interesse ou que 
digam respeito ao cumprimento do regimento escolar;VI– apreciar e 
aprovar o Plano de Aplicação e Prestação de Contas e Recursos 
Financeiros;VII– apreciar e emitir parecer sobre o desligamento de 
um ou mais membros do Conselho Escolar, quando do não 
cumprimento das normas estabelecidas neste regimento e/ou 
procedimento incompatível com a dignidade da função, 
encaminhando tal documento para a Secretaria de Estado da 
Educação;VIII– supervisionar, juntamente com o Diretor, a 
exploração da cantina comercial, conforme a Lei vigente;IX– 
deliberar sobre outros assuntos encaminhados pela direção, 
pertinentes ao âmbito de ação a escola (PARANÁ, 1991, p. 8 apud 
RUIZ, 2010,p.106). 

 

Na análise em torno das atribuições, em nenhum momento apareceu 

como pertinente ser papel dos conselheiros discutirem junto com a comunidade 

escolar a importância da construção do Projeto Político-Pedagógico da escola pelo 

coletivo, o que seria fundamental no funcionamento da perspectiva democrática 

participativa. Portanto, os equívocos e as contradições presentes no processo de 

inserção dos Conselhos Escolares nas instituições de ensino, proporcionaram 

espaços em que fossem discutidas e solucionadas as problemáticas presentes no 

cotidiano da escola. Apesar de não ter sido como ansiavam os profissionais da 

educação, grosso modo, foram os primeiros passos para efetivar a gestão 

democrática na escola pública. 

O Regimento do Conselho Escolar da Resolução Secretarial 021/91 

foi posto em análise juntamente com as Políticas Educacionais do Estado do Paraná 

de 1991 a 1994, e dado como equivocado no Relatório da 11ª Sessão Plenária do 

Fórum Paranaense em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal referente à 
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Gestão Democrática e Recursos Financeiros. Esses equívocos relatados no 

relatório, dizem respeito aos limites e dificuldades encontradas na escola quanto ao 

que foi imposto pela Resolução (Almeida, 2006 p.96).  

Em resumo foi destacado no relatório que as ações da escola eram 

controladas, dificultando em grande medida o próprio processo de organização 

educativa. As discussões  em relação ao  regimento escolar e do conselho escolar 

sofria restrinções. Lançou-se no relatório críticas a elaboração do Regimento Escolar 

Único pela exigência a ser  seguido por todas as escolas da rede estadual e a 

concepção reducionista que limitava os conselhos escolares, tratando-os como 

meros instrumentos de auxílio, sujeitos do controle  do Estado do democrático. 

(PARANÁ, 1994 apud ALMEIDA,2006,p.98)  

Diante dessa análise, podemos perceber que a consolidação dos 

conselhos escolares nas instituições estaduais de ensino público impostas por meio 

da Resolução 021/091, era contraditória no âmbito da concepção de gestão 

democrática pois a efetivação desta instância estava sendo compreendida como 

mais uma burocracia imposta pelo estado. Neste sentido, a origem dos conselhos 

escolares ficou deturpada em suas atribuições, em comparação as conquistas 

alcançadas na luta dos educadores na decada de 80. Esse cenário serviu de 

contexto para as políticas que precederam o governo de Requião (1991 a 1994).  

 

3.2 A reconfiguração dos conselhos escolares na política de Lerner  

 

A gestão do governo do estado foi assumida por Jaime Lerner (PFL) 

que ficou a frente do governo por dois mandatos, de 1995 a 2002. Ruiz (2010) 

enfatiza que o governo de Lerner é caracterizado por reconfigurar a gestão do 

ensino público do Paraná. Sua proposta foi de transformar as escolas em centros de 

excelência, por meio de mecanismos de administração empresarial que estimulava a 

competição entre as escolas com premiações e títulos.  

O papel do diretor ganhou destaque como gerente das instituições 

juntamente com a APM, extremamente valorizada no governo Lerner, por ser a  

instância gerenciadora dos recursos financeiros, o que chamava a atenção do 

Estado,  tornando-a  instância referência  para a  participação da comunidade, por 

meio da captação de recursos privados para a escola pública, sendo objetivo do 



29 

 

governo, repassar sua responsabilidade administrativas e financeiras da escola para 

a comunidade escolar.  

O governo Lerner trouxe uma nova denominação no modo de gerir a 

escola, que foi a Gestão Compartilhada, com  características da administração 

empresarial para dentro da gestão escolar, Almeida (2006,p.100) discorre que “essa 

reforma no modo de gerir a escola, assemelha o aluno a cliente e consumidor, os 

professores a prestadores de serviço e a comunidade escolar a mantenedores do 

ensino”. As instruções em torno dessa nova concepção foram dadas a partir do 

manual Guia da Gestão da Escola, que discorre sobre  o papel  do Conselho Escolar 

ressaltando nesse manual,  as seguintes atribuições, destacadas por Almeida 

(2006): 

“A atuação do Conselho Escolar deve contribuir com o trabalho do 
gestor escolar, legitimando suas decisões, colaborando na execução 
de algumas ações e monitorando os resultados alcançados. Um 
comportamento de oposição ao gestor só é justificável quando fatos 
concretos mostram que o mesmo tem atitudes e desempenho 
incompatíveis com os requisitos do cargo” (Guia de Gestão Escolar, 
2002, p. 53 apud Almeida 2006, p 151). 

 

Os apontamentos de Almeida (2006) indicam que o conselho 

escolar, que em sua origem esteve atrelado à participação de todos nos processos 

de decisão, passou a ser secundarizado em suas funções pedagógicas, para servir 

apenas de auxílio às questões financeiras da escola. Almeida (2006) pontua que o 

conselho foi posto à margem das suas funções  e de seu poder de decisão para 

atender somente a ordens estabelecidas. 

Em resumo, a gestão do governo Requião e nos  dois mandatos do 

governo Lerner, basearam se na ordem neoliberal, dando ênfase na participação da 

comunidade em ações  da escola, falou–se em autonomia mas, o poder esteve nas 

maõs do governo. O diferencial de ambas é que na gestão de Requião a 

participação é no nível pedagógico e administrativo, sendo que no governo de 

Lerner reforça a participação da comunidade nos aspectos financeiro. 

 

3.3 As novas diretrizes governamentais no segundo governo Requião 

 

Em 2003 Requião retoma o governo (PMDB), no mesmo período em 
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que  Luís Inácio Lula da Silva assume a presiência da república. Os  dois firmaram 

aliança e se comprometeram com a sociedade em garantir educação para todos. A 

nova gestão de Requião tem o apoio das forças progressistas populares que eram 

desfavoraveis com as políticas neoliberais, tão acentuadas como no governo 

anterior. Ruiz (2010,p.120)  destaca que na gestão de 2003-2006... 

Requião apoiou-se nos desastres que a política neoliberal imprimiu 
na área da educação, colocando-se como contrário e crítico feroz ao 
neoliberalismo. Requião propôs, então, reestruturar o sistema de 
ensino do Estado, haja vista que considerava que o tinha recebido 
com sérios problemas em relação à gestão anterior (Lerner). Iria, 
então, pôr em andamento várias ações para corrigir as distorções 
que encontrou nestes sistemas, garantindo a autonomia da escola, 
promovendo concursos para professores para acabar com contratos 
temporários, dentre outras medidas que considerava necessárias.  

 

 As propostas de reforma no atual cenário educacional, foram 

elaboradas desde o inicio da retomada do governo Requião. As instâncias 

colegiadas de participação foram efetivadas, a Secretaria de Educação do Estado do 

Paraná reformulou suas orientações posicionando o Conselho Escolar como a 

instância máxima de participação e poder de decisão e instrumento para a gestão 

democrática. 

Mudanças a nível federal também ocorreram nesse período com o 

Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (PNFCE), lançado 

pelo MEC em parceria com alguns organismos nacionais e internacionais, consistia 

num material  composto por dez cadernos  de apoio a cursos direcionados aos 

conselheiros. Hoje conta com uma plataforma digital, com biblioteca  e cursos online, 

que podem ser acessado por todos. 

Ao fazer uma análise comparativa entre o Estatuto do conselho 

escolar 2005  ao de 1994, é importante ressaltarmos algumas alterações que foram 

postas. Em relação a composição e representação do conselho escolar, não se fez 

alteração e o diretor continua a ser o Presidente do Conselho Escolar, um dos 

pontos mais importantes e que gerou polêmicas em sua aceitação por parte dos 

trabalhadores da educação.  

Em contra partida, houve um avanço, na proposta do Estatuto do 

conselho escolar (2005), se tornou a instância máxima de direção, diferenciando da 

resolução 2000/91, em que era proposto como um orgão auxiliar de direção. Em 
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relação a natureza do conselho escolar deliberativa, consultiva, fiscalizadora e 

avaliativa  o documento apresenta cada uma delas especificando as funções que 

são atribuidas para determinar os fins do seu trabalho, o que difere do estatuto do 

conselho escolar da resolução  2000/91. 

1. “Estatuto de 1994: ensino de 1 e 2 graus; natureza deliberativa, 
consultiva e fiscal; conselho como órgão auxiliar de direção do 
estabelecimento de ensino; ressalta a dimensão administrativa e 
legal da escola.2. Estatuto de 2005: inclusão de todas as 
modalidades de ensino; natureza deliberativa, consultiva, avaliativa e 
fiscalizadora (especificando o caráter de cada função); ações do 
conselho escolar vinculadas ao P.P.P; perspectiva de 
democratização da escola pública; função do conselho escolar: 
político pedagógico na gestão escolar (acompanhar a efetivação do 
P.P.P.); ações pautadas em princípios democráticos; ênfase na 
organização do trabalho pedagógico da escola” (CADEP, 2006 apud 
ALMEIDA 2006,P 2013). 

 

As intenções da Secretaria de Educação em reformular alguns 

pontos em torno das políticas para o conselho escolar, como relata Almeida (2006, 

p.23), era atender as demandas defendidas e reivindicadas pelos educadores como: 

educação básica gratuita e de qualidade como direito de todos e dever do Estado, 

trabalho pedagógico organizado numa dimensão coletiva, democratização da gestão 

escolar como responsabilidade de todos que constituem a comunidade escolar. No 

entanto, as políticas de direcionamento para os conselhos escolares, não foram 

suficientes para que o papel dos conselhos fosse desempenhado.  

 

3.4 Sobre a trajetória de implantação dos Conselhos Escolares 

 

Durante esse capítulo investigamos as propostas  para 

implementação dos conselhos escolares nas escolas públicas do Paraná no decorrer 

de cinco mandatos de governo, iniciando por Roberto Requião do PMDB (1991-

1994); Jaime Lerner do PSDB com seus dois mandatos (1995- 2002) e o retorno de 

Requião ao governo do estado do Paraná em sua primeira e segunda gestão (2003-

2010. 

Requião  esteve a frente do governo por três mandatos, percebemos 

que em todo seu governo, implementou-se políticas e discursos de mudança na 

educação nas quais priorizavam os conselhos escolares como instância de 
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participação, se comprometendo em instituir  a democracia como fonte das relações 

de poder da escola. Uma das suas primeiras propostas apresentadas para a 

educação foi o documento Paraná: construindo a escola cidadã que ofertava uma 

educação para o povo, em especial para as necessidades da classe trabalhadora. 

Mas existem indícios que apontam para retrocessos e contradições 

nas propostas educacionais apresentadas pelo governo que eram  incoerentes em 

seus objetivos. Segundo Ruiz (2013,p.108) 

o projeto veio na perspectiva de dar uma resposta às demandas 
geradas no seio do movimento de trabalhadores da educação. 
Assim, o governo do Paraná sinalizou ter a intenção de ser aliado 
dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que continuou a controlar a 
escola e o conselho escolar, podendo até destituí-lo quando achasse 

prudente.[...] Identificamos que ocorreu a descentralização de 
tarefas para as escolas, ao mesmo tempo em que se acirrou a 
centralização e o controle das decisões pelo Estado. 
 

Ao findar  a primeira gestão de Requião em 1994, Jaime Lerner 

assumiu o governo implementando mudanças na concepção da gestão escolar que 

passou a ser na forma de gerenciamento, com ênfase na excelência conhecida 

como gestão compartilhada.  A APMF passou a ser a instância mais valorizada na 

escola, pois era gerenciadora de arrecadação financeira externa visando a redução 

de custos para o governo e a privatização das escolas. Assim como já comentado o  

conselho escolar foi secundarizado. Em geral, a gestão do governo Lerner foi 

bastante insatisfatória por parte dos profissionais da educação.   

Atualmente a educação no Estado do Paraná está diante do governo 

de Carlos Alberto Richa (PSDB) com sua política neoliberal, em seu segundo 

mandato de governo (2010-2015). Relativas mudanças ocorreram no setor da 

educação, não sendo de muito agrado por parte dos educadores. 

Dentre as medidas de mudança está a diminuição da verba 

direcionada para as universidades estaduais, que ficaram prejudicadas, a educação 

pública foi sucateada. O Programa de Desenvolvimento Educacional para os 

professores da rede pública de ensino teve seu início prorrogado, o reajuste salarial 

dos professores não se concretizou conforme o previsto na Lei de Data-base. A 

educação continua em declínio e a situação de crise acirrada em 2015, que 

mobilizou professores e estudantes a pararem suas atividades decretando greves 

nas escolas e universidades para reivindicar seus direitos e promessas de um 

governo que não se concretizaram. O Governo de Beto Richa segue a política 
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neoliberal do Governo de Jaime Lerner, que tem o objetivo de transformar as 

escolas públicas, tal qual uma empresa privada, com custos reduzidos e metas a 

serem cumpridas. (MELO, 2013). 

Sobre a perspectiva de avanço na concepção de gestão democrática 

pela qual tentamos apontar no decorrer do segundo capítulo, constatamos umas 

estruturas hierárquicas, burocráticas e centralizadoras por de trás de uma 

democracia concebida pela história da educação e da administração das escolas 

paranaenses, o que constata que os conselhos escolares foram comprometidos 

desde sua origem, vulneráveis as intervenções políticas que limitaram a perspectiva 

de avanço das discussões em torno da gestão democrática nas diretrizes 

educacionais. 

Com a intenção de observar como é a atuação do conselho escolar 

além das suas normatizações, e para enriquecimento desse trabalho, 

apresentaremos, no próximo capítulo, dados de uma pesquisa realizada junto a uma 

instituição de ensino estadual pública da cidade de Londrina para vislumbrar a 

atuação de um Conselho Escolar conforme o que é estabelecido em seus subsídios 

teóricos e normativo. 
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4.   O CONSELHO ESCOLAR DA TEORIA Á PRÁTICA  

 

O propósito do presente capítulo é verificar e analisar como o 

Conselho Escolar é formado e organizado na escola e a concepção que a 

comunidade escolar possui em relação a atuação dessa importante instância, 

fazendo um paralelo entre as informações obtidas em pesquisa de campo junto aos 

conselheiros, com a pesquisa documental, observando em quais aspectos o 

conselho escolar de uma instituição de ensino da cidade de Londrina está 

assumindo as competências que os sistemas de legislação e normas de ensino, 

objetivadas em seu estatuto, lhes atribuem. 

A pesquisa de campo foi desenvolvida em uma escola estadual de 

grande porte, situada na região central de Londrina, que segundo os dados da 

secretaria de educação do estado, possui 1.299 matriculas para atender alunos  do 

ensino fundamental, médio e profissional. 

O colégio tem instituído o Conselho Escolar por meio de estatuto 

próprio regulamentado no regimento da instituição, obedecendo às normas gerais do 

sistema de ensino. Utilizamos essas fontes para consulta e coleta de dados, também 

foram encaminhados aos doze conselheiros questionários a respeito do Conselho 

escolar, porém tivemos a devolutiva de apenas cinco, o que representou um entrave 

ao estudo exploratório. Quanto a participação no preenchimento do questionário, foi 

possível identificar somente representações dos profissionais da educação, não 

houve a contribuição de pais e alunos. 

Como o estatuto do conselho escolar da instituição foi um eixo 

fundamental para análise nessa pesquisa, partimos do mesmo para elaborar as 

questões encaminhadas aos membros do conselho. Estudamos as regulamentações 

teóricas na qual sustenta essa instância para relacionar com sua prática, a fim de 

alcançar os objetivos propostos.  

 A primeira pergunta do questionário encaminhado era pra identificar 

se os representantes desse conselho conhecem o Estatuto da instituição, pois está 

posto no inciso 2º do capítulo I desse documento que: 

“O ato de posse dos Conselheiros consistirá de ciência do Estatuto, 
mediante leitura do mesmo; ciência do Regimento Escolar e do 
Projeto Político-Pedagógico da escola e assinatura da Ata em Termo 
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de Posse”. (Colégio Estadual -----------------------------, 2011).  

 

O Art 48, IV afirma que “Compete aos conselheiros conhecer e 

respeitar o referido Estatuto bem como as deliberações do Conselho Escolar”, o que 

de fato mostra que é indicado aos membros do conselho que devem se manter 

atualizados em relação a esse documento. Conforme as respostas obtidas no 

questionário verifica-se que os membros do conselho escolar da instituição 

conhecem o seu Estatuto, alguns responderam que não em sua totalidade, mas 

superficialmente, o que de certa forma revela que a relevância que é assegurada a 

esse documento em teoria não está devidamente favorecida em sua prática. 

De acordo com o Regimento do colégio: “O Conselho Escolar é o 

órgão máximo ao nível da escola e tem funções consultivas, deliberativa e 

fiscalizadora, com prévia consulta aos seus pares”. (Colégio Estadual --------------------

----------------------------------, 2012). Ao questionar os membros do presente conselho 

sobre a atuação do conselho escolar em relação às decisões financeiras, 

administrativas e pedagógicas, percebe-se um confronto entre as respostas, pois 

uma representante respondeu  que a atuação se faz igual em todos os aspectos, 

outros dois afirmaram que o conselho escolar tem maior atuação nas decisões 

pedagógicas e administrativas e o restante optou por não responder.  

A compreensão das funções do Conselho Escolar visa favorecer o 

envolvimento de todos os segmentos nos espaços de participação e decisões, 

portanto é relevante que os participantes do conselho criem mecanismos para que 

essas funções sejam exercidas regularmente. Sobre a composição dos Conselhos, 

sua legitimidade é garantida pela representação de seus segmentos, de forma 

organizada. O Art. 15, do estatuto, assevera que: 

O Conselho Escolar, de acordo com o princípio de representatividade 
que abrange toda a comunidade escolar, terá assegurado na sua 
constituição a paridade (número igual de representantes por 
segmento) e a seguinte proporcionalidade: I - 50% para a categoria 
profissional da escola: professores, equipe pedagógica e 
funcionários; II - 50% para a categoria comunidade atendida pela 
escola: Grêmio e/ou alunos, pais de alunos, APMF e movimentos 
sociais organizados da comunidade.  (Colégio Estadual ------------------
------------------------------------, 2011). 

 

A quantidade de números de estudantes matriculados na escola 
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influencia no estabelecimento do número de conselheiros. Lembrando que o 

Conselho escolar deve ser organizado conforme a realidade da escola. Segundo os 

dados do Estatuto presentes também no Regimento da instituição, a instância é 

composta pelo Diretor da Escola, como membro nato e presidente do conselho, ou 

seu substituto legal indicado e; por cinco pais de alunos, quatro alunos, sete 

professores e dois funcionários e seus respectivos suplentes (para substituir nas 

ausências ou vacância do cargo) eleitos por seus pares (Colégio Estadual --------------

-------, 2012). Sendo condizente o que está posto na regulamentação do conselho 

escolar com a sua prática. 

No Art. 17 do estatuto da instituição é retratado que: 

 “As eleições dos membros do Conselho Escolar, titulares e 
suplentes, realizar-se-ão em reunião de cada segmento convocada 
pra este fim, para um mandato de 2 (dois) anos, admitindo –se uma 
única reeleição consecutiva”. (Colégio Estadual ----------------------------
--------------------------, 2011).  

Segundo as orientações apresentadas na apostila do curso de 

formação para conselheiros escolares (Brasil, 2004) o Conselho Escolar deve estar 

atento ao cotidiano da escola para estar de acordo com suas necessidades, as 

reuniões extraordinárias devem ser marcadas, bem como as reuniões ordinárias, 

previstas no calendário escolar, no início do ano, com uma reunião ordinária por 

mês, e preferencialmente que aconteçam em dia e horário que favoreça e possibilite 

a participação de todos os conselheiros escolares, ressaltando que as reuniões 

devem ser divulgadas com a antecipação prevista no documento, o que está 

regulamentado no art. 33 do estatuto: 

As reuniões do Conselho Escolar poderão ser ordinárias e 
extraordinárias. I - as reuniões ordinárias serão mensais ou 
bimestrais, convocadas pelo Presidente do Conselho ou Vice-
Presidente e, no sei impedimento, por representantes designado, 
dentre os seus componentes, com no mínimo 72 horas de 
antecedência, com pauta claramente definida e por solicitação. 
(Colégio Estadual ------------------------------------------------------, 2011). 

 

De acordo com os entrevistados as reuniões acontecem uma vez ao 

mês ou quando necessário. Ter a periodicidade das reuniões de forma organizada e 

planejada é importante para avaliar e acompanhar as ações da escola, sempre que 

possível renovando e articulando novas medidas, a fim de solucionar as dificuldades 
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encontradas, promovendo metas os objetivos propostos no Projeto Político-

Pedagógico da escola. 

Quanto às limitações que dificultam o processo de atuação no 

Conselho, a grande maioria dos entrevistados optaram por não responder, mas um 

membro destacou que “o contato dos conselheiros com a categoria representada, 

principalmente no caso de pais e alunos é muito difícil”.  

Paro (1995, p. 154 apud Veiga 1995) ao examinar os diversos 

aspectos que envolvem a participação da comunidade na gestão escolar constatou 

que: 

Embora a participação de pais e alunos nas decisões do Conselho 
da Escola nem sempre se faça da forma intensa que muitos 
poderiam esperar o fato de ser aí o local onde se tomam ou se 
ratificam decisões de importância para o funcionamento da unidade 
escolar tem feito com que este órgão se torne à instância onde se 
explicitam e procuram resolver importantes contradições da vida 
escolar. 

De fato,  o nível de comprometimento em todos os segmentos de 

representação é determinante para que a participação se efetive no espaço escolar. 

É importante que os membros do conselho entendam o sentido da participação, 

valorizando e promovendo o diálogo com vistas a melhoria da qualidade da 

educação, pois uma das finalidades do conselho escolar é exatamente discutir a 

educação, os conteúdos escolares e o currículo na perspectiva da educação 

emancipadora.  

As principais atribuições do conselho escolar dessa escola são 

aprovar e acompanhar a efetivação do Projeto Político-Pedagógico do 

estabelecimento de ensino, desenvolvendo discussões para melhoria na qualidade 

do ensino. Quando questionados sobre a necessidade de melhorar a atuação do 

conselho escolar, as opiniões se diversificaram, pois alguns acreditam que não é 

necessário melhorias, enquanto outros membros são a favor delas, mas não 

apresentam sugestões. O que é característico de um espaço democrático, em que 

todos têm o direito de participação. 

Os apontamentos de Veiga (1995, p.116) definem o Conselho como 

espaço de debate e tomada de decisões que favorece a aproximação e a 

comunicação democrática, de modo que representantes de todos os segmentos da 

escola apontem seus interesses e suas reivindicações. Em contrapartida, os relatos 
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indicam entraves na comunicação de seus membros, o que pode diminuir a 

qualidade das atribuições dessa instância e de sua organização.  

No Art. 40 está posto que: “As atribuições do Conselho Escolar são 

definidas em função das condições reais da escola, da organização do próprio 

Conselho e das competências dos profissionais em exercício na unidade escolar”. 

Em resumo, as atribuições do conselho dispostas no Estatuto são: 

Elaborar o regimento; Elaborar o plano administrativo conjuntamente 
com a direção da escola sobre a programação e aplicação dos 
recursos para a manutenção e conservação da Escola; Criar e 
garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da 
comunidade escolar na definição do projeto político-pedagógico da 
comunidade escolar; Divulgar periódica e sistematicamente 
informações referentes ao uso dos recursos financeiros, resultados 
obtidos e à qualidade dos serviços prestados; Convocar assembléias 
gerais da comunidade escolar ou de seus segmentos; Definir o 
calendário escolar, no que competir à unidade, observando a 
legislação vigente; Fiscalizar a gestão administrativo-pedagógica e 
financeira da comunidade escolar; Emitir parecer conclusivo na 
prestação de contas que demonstra a aplicação dos recursos 
financeiros transferidos por Órgãos Federais, Estaduais e Municipais, 
à Escola e ou Círculo de Pais e Mestres. (Colégio Estadual -------------
-----------------------------------------, 2011). 

 

Considerando que o Conselho Escolar tem o propósito de ser o 

espaço mais adequado para compartilhar, solucionar dúvidas, encontrar saídas 

alternativas e buscar novas condutas de participação individual e coletiva no 

ambiente escolar, de forma a favorecer a comunicação e a participação entre os 

seus membros, ao perguntar se consideravam o conselho escolar do colégio uns 

canais de participação necessários para o processo de gestão todos concordaram e 

indicaram que acreditam na concepção de que é por meio do Conselho Escolar que 

se configura uma gestão escolar democrática e participativa. O que pode ser levado 

em conta como uma boa percepção do conceito de Gestão Democrática, 

demonstrando possibilidades de estar construindo uma participação mais efetiva da 

comunidade escolar como um todo.  

Com base no que foi analisadas, muitas respostas ficaram vagas, o 

que pode ser compreendido como falta de posicionamento referente ao conselho. 

Aparentemente o Conselho Escolar dessa instituição é atuante dentro dos 

conformes de seu estatuto, porém é evidente a falta de consonância entre os 

entrevistados e algumas limitações quanto ao aspecto da institucionalização do 
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conselho escolar no qual precisa praticar melhor a socialização entre seus membros.  

O conselho escolar deve ser entendido como uma possibilidade de 

avanço democrático, a participação não deve servir apenas para legitimar a 

organização burocrática da escola. Os relatos da pesquisa elaborada apresentaram 

limites em que é necessário um amplo trabalho de mobilização por parte de todos os 

segmentos envolvidos para que estes percebam a importância do conselho escolar 

como canal de participação e de construção cotidianas dos projetos democráticos da 

escola.  

De acordo com Paro (2001 apud Almeida 2006, p.28) “os conselhos 

escolares provocaram muitas esperanças de instalação de uma verdadeira 

democratização das relações no interior da escola pública”. Embora essas 

esperanças ainda estejam longe de se concretizarem, não há como negar que, a 

partir da existência dos conselhos escolares, espaços foram sendo conquistados 

pela comunidade escolar. Vale ressaltar que as leis não são suficientes é preciso 

métodos que efetivem a prática da democracia, no interior das escolas e para além 

delas. 

Diante de tal realidade, entende se que a participação é um 

processo de conquista, em que a gestão da escola é responsável por informar e 

divulgar suas ações e ideias, chamando a atenção para envolver a comunidade 

escolar como um todo. No entanto, fazer parte do conselho não garante a 

participação efetiva no mesmo nem a troca de informações entre os conselheiros e 

seus representados, todos devem estar comprometidos no propósito de efetivar a 

democracia crescentemente na escola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde a sua origem, a implantação dos conselhos escolares no 

Paraná teve como discurso a oposição ao autoritarismo, a organização hierárquica e 

a centralização do poder. Compreendemos que essa instância é um dos 

mecanismos de sustentação da gestão democrática que se consolidou da 

necessidade existente da participação da comunidade na escola. Com o propósito 

de fomentar e contribuir com o esse estudo e suas reflexões, o ponto de partida 

dessa pesquisa foi responder o que é a gestão democrática da escola pública, seu 

aspecto histórico, suas bases legais e principais características, entendendo que tais 

conhecimentos são primordiais para aprofundarmos as discussões em torno do 

Conselho Escolar que se constitui a instância máxima de participação e decisão nas 

instituições de ensino. 

Por meio dos documentos oficiais que instituíram a implantação dos 

conselhos escolares na rede estadual de ensino do Paraná, constatamos que essa 

trajetória se materializou acompanhada de embates e limites políticos, tanto em suas 

diretrizes quanto em sua materialização na rede de ensino por conta de conflitos 

ideológicos e políticos. Há grandes discussões em relação à gestão democrática, 

mas, ainda assim a prática é pequena.  

Diante dessa realidade é preciso intensificar a compreensão desse 

tema, ampliando as discussões nas escolas, para que ações coletivas avancem 

questionando os processos democráticos, pois, caso contrário, à gestão democrática 

continuará existindo somente no papel. 

A gestão democrática deve ser entendida como condição base para 

qualidade e efetivação da educação, em uma sociedade que têm a democracia 

como princípio fundamental que vai além de aspectos conceituais. Para que a 

democracia aconteça na administração das instituições de ensino é preciso criar 

processos em que cada escola tenha condições de transformar sua cultura na 

perspectiva da participação e da igualdade no diálogo 

Na tentativa de buscar um avanço para gestão democrática, o 

conselho escolar sempre foi vislumbrado pelos educadores como um espaço de 

vivências democráticas e de decisões coletivas. No entanto, os documentos 
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apresentados pela Secretaria de Estado, apresentam mais limites que possibilidades 

de efetivar os conselhos escolares dentro dessa perspectiva. No caso específico da 

proposta do documento “Escola Cidadã” foi incoerente aos seus objetivos, por tomar 

medidas que significaram um retrocesso, como a mudança das eleições diretas que 

passou a ser por consulta a comunidade. Entre essas medidas e outras que foram 

apontadas no segundo capítulo, constatamos que as administrações nas escolas se 

estruturaram na centralização de poder e na burocratização, restringindo a 

participação dos diversos segmentos que compõem a escola.  

  De fato, a legislação não consegue garantir efetivamente a 

participação da comunidade escolar nas suas funções, o percurso histórico da 

gestão democrática nas escolas públicas, mostra a dicotomia da temática e o 

direcionamento para o cumprimento formal, apenas. Os processos democráticos não 

se encerram, ou se materializam nos textos oficiais como um fim em si mesmo e sim 

como o ponto de partida indicando as possibilidades, os avanços e suas atribuições 

para gestão democrática avançar em meio às políticas públicas e desdobramentos 

políticos.  

No cenário cheio de precariedades que se encontra a escola pública, 

nos mais variados sentidos - professores e funcionários mal pagos e alguns mal 

formados, pais pouco participativos, conselho escolar inoperante, burocratização das 

instâncias superiores, diretores e pedagogas sobrecarregados, a própria 

aprendizagem dos estudantes, e tudo que desconfigura o caráter democrático- 

pensar a democratização e a participação parece uma ilusão. Mas a escola é o 

espaço ideal para cultivar experiências democráticas, no qual os sujeitos podem 

inverter a lógica social por meio de práticas educativas emancipatórias que 

coloquem a democracia como caminho para a melhoria da qualidade do ensino. 

O grande desafio é inovar as práticas pedagógicas por meio dos 

mecanismos de participação, primeiramente construindo um projeto político-

pedagógico que dê ênfase as experiências, a criatividade e a participação a partir de 

diversas perspectivas, sendo sustentado pelo conselho escolar, com a finalidade de 

destacar os objetivos da educação, colocando em discussão conflitos de interesse e 

principalmente dando prioridade aos atores envolvidos no processo educativo, 

rompendo com a lógica individualista e centralizadora. 

Mas para que de fato isso ocorra, é primordial que os membros da 
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comunidade escolar reconheçam e exercitem seus direitos com autonomia, 

representação e pluralismo, recordando os interesses coletivos e o objetivo da 

educação democrática para a formação humana. 

A democracia é a base para geração de uma nova cultura escolar, 

que trabalha para vencer as desigualdades e criar relações onde exista o 

reconhecimento e a comunicação entre ambos sujeitos,  com a força integradora de 

uma comunidade solidária e participativa com propósitos em comum, são condições 

fundamentais para uma educação pública de qualidade que valorize os indivíduos 

como eles são e os encaminhe para o crescimento de uma sociedade democrática. 

Para que a educação atinja esse patamar, depende muito mais do 

que uma gestão de qualidade, são vários  fatores que configuram a consolidação da 

concepção democrática desde a  teoria  das políticas públicas e sua materialização 

nos espaços escolares, mas esse processo de reorganização educacional se inicia 

no interior da escola, na construção do projeto político-pedagógico, nos processos 

de decisões do conselho escolar, na ruptura da descentralização pela busca da 

autonomia escolar. 
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APÊNDICE A 

 

 

QUESTIONÁRIO- REPRESENTANTES DO CONSELHO ESCOLAR 

 

 

 

1- Você conhece o Estatuto do Conselho Escolar dessa escola? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2- Você conhece os outros conselheiros que fazem parte do Conselho Escolar 
dessa instituição e qual é a função que exercem? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3- Qual é a periodicidade de reuniões do Conselho Escolar? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4- O Conselho Escolar exerce uma maior atuação nas decisões financeiras, 
administrativas ou pedagógicas? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
5- Você considera que este Conselho é um canal de participação necessário 
para o processo de gestão escolar? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
6- Existem limitações que dificultam a atuação do Conselho Escolar? Quais 
são?________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
7- Você considera que este conselho escolar precisa melhorar sua atuação? 
Sugestões: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

a) ALUNO (  )    RESPONSÁVEL (  )    PAIS (  )   OUTROS: ________________ 
b) TEMPO COMO CONSELHEIRO (A): ________________________________ 
c)  ESCOLARIDADE: ______________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

 

QUESTIONÁRIO- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

1. Você conhece o Estatuto do Conselho Escolar dessa escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2. Quais são os segmentos que compõem o Conselho Escola dessa instituição? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Qual é a periodicidade de reuniões do Conselho Escolar? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4. O Conselho Escolar exerce uma maior atuação nas decisões financeiras, 
administrativas  ou pedagógicas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5. Você considera que este Conselho é um canal de participação necessário 
para o processo de gestão escolar? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
6. Existem limitações que dificultam a atuação do Conselho Escolar? Quais são? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
7. Você considera que este conselho escolar precisa melhorar sua atuação? 
Sugestões: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

 

a) FUNÇÃO:______________________________________________________ 

b) TEMPO COMO CONSELHEIRO (A): ________________________________ 

c) TEMPO DE SERVIÇO: ___________________________________________ 

d)  NÍVEL ACADÊMICO: ____________________________________________ 
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