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“Vento no Cabelo: Não me importo com esse branco. Seja o que ele
for, não é Sioux. É inferior. Quando dizem que mais brancos virão
tenho vontade de rir. Pegamos muitos cavalos deles. Não houve honra
nisso. Eles não cavalgam bem. Não atiram bem. São sujos. Esses
soldados não agüentam o nosso inverno. Prosperarão? Acho que
morrerão logo. Esse louco deve estar perdido.
Pássaro Esperniante: As palavras de Vento no Cabelo são fortes.
Sim, eles são pobres e duros de entender... mas eles estão vindo. Até
os nossos inimigos concordam. Quando vejo um sozinho, sem medo,
não o imagino perdido. Acho que tem poderes. Vejo alguém que pode
falar pelos brancos que estão vindo. Acho que é alguém com quem
podemos fazer tratados.
Vento no Cabelo: Pássaro Esperniante tem visão e isso é bom. Mas o
branco não pode aquecer ou alimentar nossas crianças. Ele não é nada
para nós. Levarei alguns homens e atiraremos flechas nele. Se ele for
poderoso, não sairá ferido. Se não, ele morrerá.
Bezerro de Pedra: Ninguém deve dizer ao outro o que fazer. Matar
um branco é perigoso. Se matar um, certamente virão outros.
Dez Ursos: É fácil nos confundirmos em tais questões. É difícil saber
o que fazer. Devemos conversar mais a respeito. É o que tenho a
dizer.
[...] Dez Ursos: Concordo com Pássaro Esperniante. Falaremos com
o homem branco e saberemos porque está aqui.
Vento no Cabelo: Se o Conselho decidir falar com o branco, assim
será. Mas não acho certo que um chefe como Dez Ursos vá
questionar um branco que só tem um bom cavalo e roupas.
Dez Ursos: Eu não vou. Você é quem vai. É o que tenho a dizer”.

(Trechos de reuniões do conselho da tribo Sioux sobre a
presença de um homem branco em suas fronteiras. Extraídos do
filme Dança com Lobos)



RESUMO

Este trabalho dissertativo estuda o Conselho Diretor, instituído no ano de 1995, nas escolas
públicas do Rio Grande do Norte. Objetiva analisar se a criação desse colegiado na Escola
Estadual Berilo Wanderley contribui para efetivar a participação dos segmentos escolares,
democratizando a tomada de decisão no interior da instituição. A presente pesquisa se
configura como um estudo de caso com informações coletadas junto aos representantes do
Conselho por meio de entrevistas semi-estruturadas. Também foram essenciais, na
investigação, as conversas informais e as observações diretas registradas em um diário de
campo. Para a análise dos dados, contemplamos as seguintes dimensões do objeto: o processo
de institucionalização do Conselho na Escola Estadual Berilo Wanderley; a forma de inserção
dos representantes no colegiado; a participação dos membros nas decisões do Conselho; o
papel do Conselho na gestão da escola e o Conselho como espaço de democratização.
Baseado nas informações teóricas e empíricas que dispusemos, procuramos identificar os
limites e possibilidades da atuação do Conselho em uma escola pública estadual. Os
resultados da pesquisa indicam que a institucionalização do Conselho Diretor na Escola
Estadual Berilo Wanderley apresenta limites para concretizar uma efetiva participação da
comunidade escolar nas decisões essenciais ao funcionamento da escola. Também foi possível
sublinhar a fragilidade de uma compreensão por parte da comunidade escolar, das
potencialidades que tem o Conselho no processo de democratização da escola, traduzidas na
discrepância entre o dizer e o fazer dos conselheiros. Pode-se pontuar que o Conselho na
escola existe apenas para corresponder a uma diretriz da política educacional, com um papel
pouco significativo, sem corresponder às possibilidades democratizantes da participação
colegiada. Apesar de todas as debilidades constatadas na experiência do Conselho Diretor da
Escola Estadual Berilo Wanderley, cabe realçar que a participação dos atores, por mais
limitada que seja, representa algo de novo no cenário da escola. Nesse sentido destacamos a
importância de investir no aperfeiçoamento do papel do Conselho, porque ele pode se
constituir em um espaço educativo para a construção de práticas democráticas no âmbito da
escola.

Palavras-chave: Conselho de escola; Participação; Processo decisório; Gestão democrática.



ABSTRACT

This dissertation work studies the Board of Director , created  in 1995, in the public schools of
the Rio Grande do Norte. It aims to analyze if the creation of this collegiate  at Berilo
Wanderley State School  contributes to accomplish the participation of school segments,
democratizing the decision-making  in the interior of the institution. This research configures
itself  as a study of case with information collected together to the representatives of Board
through of semi-structuralized interviews.  Also they had been essential  in the investigation ,
the informal talks and the registered direct comments in a field diary. For the data analysis we
contemplate the following dimensions of the object: the institutionalization process  of the
Board  at Berilo Wanderley State School;  the insertion form of the representatives in the
collegiate one;  the participation of the members in the Board  decisions ;  the Board’s role  in
the  school management and the Board  as democratization space. Based in the theoretical and
empirical information that we made use, we look for to identify  the limits and possibilities of
the Board performance in a state public school.  The research results indicate that the
institutionalization of the Board of Director  at  the Berilo Wanderley State School presents
limits to materialize an effective participation of  school community in the essential decisions
to the functioning of the school.  Also it was possible to underline the fragility of an
understanding on the part of  school community, the potentialities that the Board in the
process of democratization of the school has, translated in the discrepancy between the saying
and making of the council members.  It can be highlighted that the Board in the school only
exists to correspond to a educational policy guideline, with a little significant role , without
corresponding to the democratizing possibilities of the  collegiate participation.  In spite of all
the evidenced debilities in the Board of Director experience   of the Wanderley Berilo  State
School , it is worth  clarifying  that the  actor participation, for more limited than either,  it
represents new something in the setting  of the school.  In this direction we detach the
importance to invest in the improvement of the Board’s role, because it can form itself   in an
educative space for the building of  democratic practices  in the scope of the school.

Key-words: Board of Director; Participation; Decision-making; Democratic Management.
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INTRODUÇÃO

Situando e delimitando o objeto de estudo

A configuração assumida pelo capitalismo global, mais notadamente no início da

última década, submete quase todos os países à modernização do campo educacional

orientada por organismos internacionais.

Em março de 1990, Jomtien, na Tailândia é sede da Conferência de Educação para

Todos, voltada para países subdesenvolvidos com grande população e altas taxas de

analfabetismo. Em 1993, o Brasil, em articulação com as orientações decorrentes dessa

Conferência, elabora o Plano Decenal de Educação para Todos, objetivando a erradicação do

analfabetismo, com qualidade e eqüidade, como também a modernização da gestão no interior

da escola pública. Para o alcance das metas estabelecidas pelo Plano, torna-se imprescindível

uma maior participação dos sujeitos envolvidos no processo educacional no interior da

instituição escolar como também da comunidade em que a escola está inserida.

Conforme as orientações do Plano Decenal, o Estado do Rio Grande do Norte

elabora o Plano Estadual de Educação Básica (1994-2003), ancorado nos pressupostos da

descentralização no âmbito nacional. O Plano explicita que

o processo de gestão educacional tem se caracterizado por uma forte
concentração na administração central, super dimensionada [...] A
modernização da administração educacional, ampliando a autonomia da
escola e fortalecendo a sua gestão, constitui prioridade do Plano Decenal
(RIO GRANDE DO NORTE, 1994, p. 24).

Em consonância com os princípios estabelecidos no Plano Decenal do Estado o

Governo baixa um Decreto, sob o nº 12.508, no dia 13 de fevereiro de 1995, criando os

Conselhos Diretores nas Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte com o objetivo de

assegurar a participação da comunidade na gestão da escola.
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Este trabalho analisa uma realidade particular, especificamente investiga a

experiência de implantação e desenvolvimento do Conselho Diretor da Escola Estadual Berilo

Wanderley. Esse Conselho, conforme especifica os documentos oficiais, prevê, como sua

principal finalidade, assegurar a participação dos segmentos escolares na gestão da unidade de

ensino.

Tendo em vista as considerações em torno do contexto em que se situa o objeto em

estudo, e a fim de relacioná-lo com as concepções teóricas ora discutidas, permitimos-nos

fazer os seguintes questionamentos:

O Conselho Diretor tem contribuído para democratizar o processo de gestão na

escola? A institucionalização do Conselho Diretor possibilita a participação nas decisões

administrativas-políticas no interior da escola?

Na análise do objeto de estudo, partiu-se do entendimento de que indícios de

avanços referentes à democratização nas relações no interior da escola pública são resultantes

de lutas da própria sociedade organizada na busca por um processo educacional de qualidade,

pois a democratização só terá um caráter consistente se, no lugar da autonomia delegada pelos

representantes do Estado, ela for construída pela comunidade interna e externa à instituição.

Considera-se também que o percurso dos educadores na busca pela participação

como parte essencial da democratização de decisões que possibilitem melhoria da escola

pública no Brasil é um processo sempre em construção. Assim a participação aqui é entendida

como resultado de um processo histórico não acabado.

No tocante a participação na tomada de decisão no âmbito do Conselho, o

pressuposto inicial é que essa apresenta limites para sua concretização, devendo-se esta

assertiva à institucionalização e à concessão enquanto descredibilizantes do caráter da

participação conquistada, que segundo Demo (1993) a torna secundarizada deixando de ser

um dos eixos fundamentais da política social.
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Também é considerada a impossibilidade de uma participação efetiva, quando esta é

situada no modelo de democratização viável para o pensamento liberal. Pois ela é concebida

como um sistema político baseado em postulados essencialmente institucionais, que, para

Chauí (1990), utiliza mecanismos destinados à conservação da impossibilidade democrática.

Partimos da compreensão de que uma escola realmente autônoma é condicionada à

participação efetiva num modelo de gestão em que aqueles que mais se beneficiarão da escola

– pais, alunos professores, funcionários, comunitários e diretor – possam participar

ativamente, tomando parte no processo de decisão que tange ao seu funcionamento.

 O que está em jogo não é apenas a necessidade participativa, mas em que

condições essa participação pode se tornar realidade.

Objetivos

Esse trabalho se propõe a analisar a experiência de implantação e implementação do

Conselho Diretor na Escola Estadual Berilo Wanderley. Mais especificamente objetiva: a)

Verificar se o Conselho Diretor possibilitou avanços na democratização da gestão na escola;

b) Analisar o papel que o Conselho assume no processo de tomada de decisão no âmbito da

escola; c) Caracterizar os mecanismos utilizados no processo decisório.
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Campo da investigação

A escola, campo da pesquisa, situa-se na zona sul de Natal, capital do Rio Grande

do Norte, localizada mais especificamente no conjunto Pirangi II, no Bairro de Neópolis.

Criada em 1983, a escola conta atualmente com 1.661 alunos distribuídos nos seguintes

níveis de ensino: 250 no Ensino Fundamental – que contempla apenas o 1º e o 2º Ciclo – no

turno matutino, 400 no Ensino Médio no turno vespertino, 405 no Ensino Médio Normal1 no

turno matutino e 606 no Ensino Médio Normal noturno. A Escola Estadual Berilo Wanderley

dispõe também de 40 funcionários, 90 professores e uma diretora. A taxa de evasão de alunos

oscila entre 5% a 10% ao ano.

O perfil sócio-econômico dos alunos da escola, segundo a diretora, se enquadra

entre os de classe média, e, mesmo se tratando de uma escola pública, somente uma minoria

do total desses alunos é proveniente de famílias carentes.

Alguns programas encontram-se atualmente em desenvolvimento na escola, são

eles: o PDE, PDDE e a Merenda Escolar. Com a gestão da escola contemplando o Conselho

Diretor como respaldo administrativo, a Caixa Escolar, o financeiro e o Projeto Político-

Pedagógico, no qual se encontram as diretrizes pedagógicas da escola2.

Outra informação importante é que há dez anos a Escola Berilo Wanderley conta

com o desenvolvimento de projetos de pesquisa da UFRN, sendo que atualmente só se

encontra em execução um projeto de dança desenvolvido pelo DEARTE da UFRN.

Segundo a diretora, a Escola é privilegiada, pois muitos pesquisadores da Universidade não

medem esforços em colaborar com a escola, enquanto desenvolvem seus projetos.

                                                
1 Têm-se atualmente como Ensino Médio Normal, o antigo magistério que contempla quatro anos de curso.
2 As informações referentes ao número de alunos, ao perfil sócio-econômico desses e aos programas em
desenvolvimento na escola foram obtidas através de uma conversa formal com a diretora da escola, não foi
consultado nenhum documento oficial.
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A escolha pela Escola Estadual Berilo Wanderley como campo da pesquisa é

atribuída às seguintes considerações: a instituição foi condecorada com o prêmio de Escola

Nacional de Referência em Gestão em 1998, concedido pelo CONSEDE, UNDIME e

UNESCO. Outro aspecto considerado na escolha foi a constatação, por meio de uma pesquisa

realizada em 1999, de que o Conselho Diretor da escola se encontrava em funcionamento. O

fato de ser ex-aluna e a aproximação física com a escola sem dúvida constituíram-se numa

facilidade, todavia, esses fatores não influenciaram na escolha da escola enquanto campo da

pesquisa.

Caminho Percorrido

Este trabalho dissertativo teve como percurso orientador a dimensão que assume o

Conselho Diretor enquanto indutor da participação em desenvolvimento no ambiente da

escola. O Primeiro passo foi fazer o levantamento bibliográfico sobre a temática da

participação como um referencial para nortear as análises subseqüentes. Em seguida se

precedeu a análise de documentos que institucionalizaram o funcionamento dos Conselhos

Diretores nas Escolas do Estado do Rio Grande do Norte.

Os instrumentos e técnicas eleitos para a coleta de informações relativas ao objeto

foram os seguintes: roteiro para análise das atas das reuniões, roteiro de observações das

reuniões do Conselho, roteiro de entrevistas contemplando questões abertas direcionadas aos

conselheiros, e roteiro de análise de documentos relativos ao colegiado na unidade escolar.

Também foram realizadas observações diretas, com as ocorrências, impressões e conversas

informais registradas no diário de campo.

Não achávamos que seria fácil desenvolver a pesquisa na escola, mas a primeira

dificuldade se fez presente logo na visita de apresentação. Ao ler a nossa solicitação e o
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objeto que pretendíamos estudar, a diretora, que, no momento, era a pessoa de cuja permissão

dependíamos para realizar o estudo, foi direta: “Não é possível fazer isso aqui”. Essa foi a

primeira frustração. Contudo, essa resposta teve outro desdobramento, pois a impossibilidade

imposta pela diretora se deu ao ler o objetivo de investigação pretendido. Naquele momento,

para qualquer pesquisador, era inevitável pensar: em que consiste essa resposta evasiva?

Consideramos essa dificuldade como o primeiro “achado” da investigação e decidimos

realizar o estudo naquela escola. O campo da pesquisa foi concedido devido aos apelos e

declarações apaixonadas à escola, provenientes de uma pesquisadora que, naquele momento,

se assumiu como ex-aluna do Berilo Wanderley.

O período de investigação na escola iniciou em julho de 2003 e terminou em

fevereiro de 2004 com a realização das últimas entrevistas, aproximadamente três ou quatro

visitas posteriores ainda foram necessárias para esclarecimentos relativos a algumas questões

e informações técnicas sobre a instituição.

Angústias e por algumas vezes cansaço se fizeram presentes no período de estudos

na escola. Quantas visitas marcadas com uma tarefa agendada para aquele momento e nada

acontecia. Quantas vezes ia à escola para assistir a reuniões do Conselho, antes marcadas, e

não havia. Passava manhãs e às vezes tardes inteiras apenas observando as relações que se

davam no interior da escola, pois passou a ser evidente aos nossos olhos que, quanto mais se

percebia a ausência com relação a atividades referentes ao Conselho, mais ela era preenchida

de significações. E, naqueles momentos, as nossas reflexões foram conduzidas ao seguinte

questionamento: o quê, de fato, acontece ou o quê não acontece que concretiza essa ausência?

Concluímos a pesquisa com a convicção de que nenhuma visita à escola foi em vão, todas

elas, de uma forma ou de outra, tiveram seus significados.

É difícil traduzir textualmente a mistura de sentimentos no ambiente da pesquisa,

pois enquanto algumas pessoas da escola certamente desejavam a ausência do estudo,
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mais o real se expressava em seus olhares. Por algumas vezes, uma espécie de incômodo se

apresentava, pois havia momentos em que a escola perdia o seu caráter de uma instituição

pública, havia “donos” se fazendo presentes em determinadas situações. A observação e a

desconfiança com relação à pesquisa eram perceptíveis na expressão de algumas pessoas, no

entanto, procuramos focalizar a atenção no objeto em estudo, por entendemos que aquela

postura poderia ser proveniente da ausência de princípios participativos, algo que

culturalmente não foi apreendido com relação aos serviços públicos.

Ao perceber que existia, em parte, omissão de informações, decidimos aumentar a

freqüência das visitas à escola, sem avisar previamente à diretora como ela havia solicitado

nos primeiros contatos. O intuito era de sentir melhor o ambiente, interagir com os

professores e funcionários e perceber a forma como se relacionavam os diferentes segmentos

da instituição em situações distintas.

Dos instrumentos e técnicas que pretendíamos utilizar, alguns não foram possíveis.

As atas das reuniões, por exemplo, haviam sido extraviadas, e no livro que fora aberto

posteriormente a esse acontecido, só constava o relato do desaparecimento do livro anterior.

A análise do documento que organizou o Conselho na Escola Berilo Wanderley não foi

disponibilizado pela diretora, a justificativa era que esse não se encontrava na escola, mas

para atender-nos iria procurá-lo no Centro Escolar que direcionou a criação do Conselho na

escola. Infelizmente, nos dias que se seguiram o documento não apareceu. Informalmente,

em um momento com a presidente, ela informou que o Conselho, na verdade, não dispunha

de regimento próprio e que o princípio da gestão democrática estava no estatuto da escola.

Com relação às reuniões, durante o período que estivemos acompanhando a

dinâmica do colegiado, só houve um único encontro, que, no entanto, fora bastante

significativo para o estudo, por se situar no real contexto de funcionamento do Conselho no

interior da escola.
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Quanto aos informantes da pesquisa, foram privilegiados os conselheiros, pois

consideramos que certamente seriam eles detentores de informações importantes. No entanto,

por não existir o documento informando quem eram os representantes do Conselho, as

pessoas entrevistadas, foram indicadas pela diretora como sendo estes os conselheiros.

Contudo, mediante a proposta da entrevista, todos eles, em momentos diferentes e de forma

individualizada, se colocaram nas devidas representações citadas pela diretora.

Para evitar possíveis constrangimentos dos entrevistados, por se tratar de entrevistas

gravadas, procuramos realizá-las individualmente e tranqüilizar os sujeitos explicando que se

tratava de questões que necessitavam apenas de respostas pessoais. Mesmo diante de um

gravador não foram perceptíveis nervosismos ou indiferenças no ato das entrevistas.

Foram entrevistados a presidente, a diretora, o representante de pais, a representante

discente, o representante da Equipe Técnica, a representante da comunidade, a representante

de funcionários e a representante docente. Apenas um representante não foi entrevistado

devido estar viajando no momento em que se deu a pesquisa.

A primeira entrevistada foi a presidente, formada em pedagogia, que está na escola

há quase quinze anos, atualmente exercendo a função de coordenadora pedagógica. Sua

entrevista se deu na escola, no momento ela se mostrou bastante clara e aberta. Na verdade as

questões respondidas traduziram de forma sistemática o que ela já havia expressado nas

várias conversas informais.

A diretora foi a segunda entrevistada. Seu exercício na direção da escola tem oito

anos, é licenciada em letras e graduada em administração. Essa entrevista também se deu na

escola, particularmente em uma sala de aula vazia, ela também se mostrou bastante tranqüila.

A representante discente foi a entrevistada seguinte, no entanto, ela já se encontrava

como ex-aluna da escola, é jornalista e atualmente cursa pedagogia. A entrevista se deu na
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escola, especificamente na sala da coordenação. A representante de pais foi entrevistada logo

em seguida, no mesmo espaço físico em que se deu a entrevista anterior. Ela não tem curso

superior e acompanha o funcionamento da escola, enquanto colaboradora, há oito anos.

Ambas as representantes se mostraram tranqüilas no momento das entrevistas.

A quinta entrevistada foi a representante da Equipe Técnica, que é graduada em

pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia. Exerce atualmente na escola a função de

coordenadora pedagógica, mas está no Berilo Wanderley há mais de dez anos. Sua entrevista

também foi na escola, mais especificamente na sala de arquivos, todavia, em turno diferente

das anteriores. Essa mostrou um pouco de insegurança em suas respostas, mas conseguiu

expor suas concepções. Em seguida foi a vez da representante dos docentes, que é pedagoga e

há vinte anos está na escola. Inicialmente ela se mostrou tímida, mas também conseguiu se

expor. Sua entrevista também se deu no mesmo espaço físico da representante anterior.

A representante de funcionários foi a sétima na ordem dos entrevistados, está

concluindo o curso de pedagogia e há dezesseis anos atua na escola como secretária. A

entrevista também foi na sala de arquivos e ela se mostrou tranqüila.

A representante da comunidade foi a única em que o momento da entrevista se deu

em sua residência. Atualmente está cursando secretariado executivo, sua função na escola

restringe-se a participação no Conselho. Na entrevista, ela foi objetiva e segura em suas

respostas.

Inicialmente pretendíamos realizar todas as entrevistas na condição em que se deu

com a representante da comunidade, por pensarmos que, talvez, o fato de estar fora do

ambiente escolar, sem os olhares de outros companheiros de trabalho, resultasse em mais

liberdade em suas verbalizações. No entanto, procuramos não abusar de pessoas que tão

gentilmente, como na maioria dos casos, estavam nos cedendo informações baseadas em

concepções pessoais, logo, a forma como se deu as entrevistas foi em respeito às condições
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materiais e temporais dos entrevistados. Acreditamos que isso não comprometeu, de forma

alguma, o conteúdo das falas dos sujeitos.

As informações pessoais concedidas pelos entrevistados foram de suma relevância

para o objeto em estudo. Somados às entrevistas e com teores não menos significativos foram

as observações diretas, as ocorrências, impressões e conversas informais com essas pessoas,

as relações que se deram em torno do objeto, a dinâmica da escola, tudo registrado num

diário de campo. Isso de fato, foi tão enriquecedor quanto as falas.

Entendemos que por se tratar de um estudo de caso, buscamos todas as formas

possíveis para coletar dados. Dessa forma, o estudo foi desenvolvido não apenas com as

informações obtidas no ato das entrevistas, mas contamos essencialmente com o registro de

todo tipo de relação observada que se apresentava em conformidade com o objeto em

questão. Assim a análise apresentou em caráter tripartite, ou seja, buscamos relacionar o que

foi dito pelos atores nas entrevistas, os ditos registrados das conversas informais, e os

registros das ações observadas, norteados pela referência teórica que trata da temática.

Consideramos que, o processo de construção do conhecimento é resultado da forma

como o pesquisador concebe a realidade sob sua perspectiva, da relação do seu olhar com

determinado aspecto percebido.

Enquanto educadores, não pretendemos com esse trabalho apenas compreender um

recorte da realidade em estudo. Atrelado a isso, e considerando a dinâmica e as contradições

do real, buscamos possibilitar uma reflexão sobre o quê incondicionalmente os sujeitos da

escola podem fazer por ela.

Composição dos capítulos

Esse trabalho dissertativo contempla, além dessa introdução, três capítulos. No

primeiro procuramos reiterar a importância da participação no processo de democratização.

Para isso realizamos um resgate das idéias de alguns clássicos sobre a temática, chegando aos

teóricos que discutem a participação na atualidade. Tentamos nos aproximar de um conceito
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de participação, desde sua constituição, potencialidades e a função educativa então intrínseca

no processo participativo. Também discutimos a importância do ato participativo em

colegiados, a forma como este poderá propiciar o exercício da democratização.

No segundo capítulo nos voltamos para o caráter participativo que assume as

políticas educacionais no Brasil, particularmente nas décadas de 1980 com os ventos

redemocratizantes e 1990 com a intensificação do debate neoliberal e a ênfase na gestão

democrática da educação.

Revisitamos, também, as diretrizes governamentais para a gestão da educação

concebidas no contexto da década de 1990, atentando para a forma de inserção da

participação dos atores sociais. Destacamos a criação de conselhos de escolas como

mecanismo de gestão no interior da escola pública e suas potencialidades para se

consubstanciarem em elemento de democratização. Nessa discussão, introduzimos também o

processo de criação e implementação dos Conselhos Diretores no Estado do Rio Grande do

Norte.

No terceiro capítulo retratamos os delineamentos possíveis do Conselho Diretor na

Escola Estadual Berilo Wanderley. Esse capítulo contempla uma discussão sobre os seguintes

aspectos: o processo de constituição do Conselho na escola, as diferentes formas de inserção

dos representantes no colegiado, a configuração do processo participativo dos atores nas

decisões da instituição, e o papel que o Conselho assume na gestão da escola. É nesse

capítulo que os dados indicam os limites para efetivação da participação no Conselho Diretor

por se tratar de algo concedido, na forma de desconcentração de tarefas e responsabilidades

em decorrência da retração do Estado.

As considerações finais incluem uma discussão sintética sobre os principais achados

da pesquisa e indicam a necessidade do aperfeiçoamento do processo participativo para

contribuir com a gestão democrática da escola.
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1 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE

DEMOCRATIZAÇÃO

1.1 A PARTICIPAÇÃO COMO PRINCÍPIO DA DEMOCRATIZAÇÃO

Na atualidade, a concepção e execução de políticas de cunho social incluem a

participação como um dos mecanismos que contribuem para a democratização do processo de

tomada de decisão. No Brasil, nas últimas décadas do Século XX, e mais intensamente nas

duas últimas, se organizou um conjunto de movimentos sociais que reagem à crescente

alienação e despolitização das massas e ao desgaste social causado por regimes autoritários.

Esses movimentos sociais desencadeiam uma série de lutas com objetivos que convergem

para a mesma finalidade: a participação mais ativa do cidadão nos processos sociais.

Torna-se evidente não somente a necessidade de intervenção do cidadão nas políticas

sociais, mas também a iniciativa da própria sociedade em querer participar, resultando, dessa

forma, na intensificação dos processos participativos. Essa necessidade de participação,

segundo Bordenave (1983), advém do descontentamento do povo, que fica à margem, quando

poucos decidem sobre determinados assuntos que na verdade são do interesse de todos.

Assim, não resta dúvida de que estamos assistindo à ampliação do processo de

democratização, o que requer a exigência de uma nova participação que envolve um fluxo de

poder político ascendente, e isso resulta em uma possível democratização da sociedade e não

apenas na democratização do Estado. A tendência desse processo é atribuída ao fato de a

democratização estar se estendendo da esfera das relações políticas para a esfera das relações

sociais. E Bobbio (2000, p. 67) nos alerta para uma possível confusão:

[...] se hoje se pode falar em processo de democratização, ele consiste não
tanto, como erroneamente muitas vezes se diz, na passagem da democracia
representativa para democracia direta quanto na passagem da democracia
política em sentido estrito para democracia social, ou melhor, consiste na
extensão de poder ascendente, que até agora havia ocupado quase
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exclusivamente o campo da grande sociedade política, para o campo da
sociedade civil para o campo das grandes articulações [...].

Nesse contexto, o voto se constitui uma forma mínima de democratização, a

participação política vai além do ato eleitoral. Eleger tornou-se insuficiente, há uma

necessidade de acompanhar e participar com poder de decisão. É nesse sentido que se faz

necessária uma discussão mais aprofundada sobre a natureza e as potencialidades de uma

sempre nova participação como princípio da democratização.

No caminho para a formulação teórica do conceito da participação é perceptível as

presenças tanto da função democratizante como do processo de tomada de decisões, quando

historicamente esta sofre influências consideráveis do pensamento político.3

Desde a constituição das cidades de Esparta e Atenas no século IV a.C., a

participação já era discutida como instrumento tanto na oligarquia quanto na democracia. Na

oligarquia Espartana, descrita por Platão, a escolha dos magistrados era feita tanto pelos ricos,

quanto pelos cidadãos comuns. Porém os ricos tinham a obrigação de participar, enquanto que

para as classes inferiores a participação era facultativa, o que os levavam, dessa forma, a se

absterem de fazê-lo.

Particularmente no governo de Atenas, Sólon lançou as sementes da democracia ao

instituir que o povo tinha o direito de participar, votando em tribunais e com esse ato a

constituição era controlada pelo próprio povo, que exercitava o poder de decisão.

Posteriormente ao governo de Pisístrato, Clístenes aperfeiçoou o modelo democrático de

Sólon tornando seu governo ainda mais democrático.4

A tradição Aristotélica pode ser considerada como o ponto de partida na formulação

teórica que contempla o processo participativo como parte essencial da democratização. Pois

                                                
3 Não pretendemos aqui nos aprofundar em diferentes modelos de democracia. As idéias que desenvolvemos em torno
da temática são apenas para situar o importante papel da participação no processo de democratização, e são vistas
como uma aproximação inicial que não tenciona abranger a riqueza do debate teórico.
4 Todavia, é com a experiência de Atenas que não se pode perder de vista as contradições incorporadas no jogo
democrático. Sem desmerecer sua importância histórica, a democracia Ateniense era restrita a cidadãos que fossem
homens com mais de 18 anos, filhos de atenienses, além de ser excludente, pois o corpo político era formado por uma
elite minoritária. Qualquer cidadão poderia participar das assembléias, porém, apenas um número reduzido exercia o
direito de verbalizar suas opiniões. Essa sociedade também se circunscrevia numa sociedade escravocrata, trazendo
dessa forma, no seu interior, as contradições e os limites dessa organização consubstanciada em práticas democráticas
mais abrangentes ou mais restritas desde a antiguidade até os dias atuais (CABRAL NETO, 1997).
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Aristóteles atribuiu o caráter natural à sociedade, de modo que, todas as pessoas seriam por

natureza iguais e teriam direitos iguais de governar.

Outros pensadores clássicos ganham destaque nessa discussão, mas nenhum

comparado a Jean-Jacques Rousseau, considerado, por excelência, o teórico da participação e

da democracia moderna. Segundo Pateman (1992, p. 35) “toda a teoria política de Rousseau

apoia-se na participação individual de cada cidadão no processo político de tomada de

decisões”. As assembléias do povo eram o espaço soberano para a tomada de decisões no que

se referia a vida coletiva.

Para entender essa teoria participativa é necessário compreender a natureza do seu

sistema político ideal, em que, defendia claramente que todos os cidadãos participassem de

forma direta nos negócios públicos, com decisões tomadas em assembléias do povo, sem a

presença de grupos organizados. Contudo, o seu pensamento sobre o sistema participativo não

se desvinculava de certas condições econômicas, defendendo também a igualdade presente na

sociedade, seguida por uma independência econômica.

Para a concretização da democracia participativa era necessário, segundo Rousseau

(1999, p. 150):

[...] em primeiro lugar, um Estado muito pequeno, no qual seja fácil reunir o
povo e cada cidadão possa sem esforço conhecer todos os demais; segundo,
uma grande simplicidade de costumes que evite a cumulação de questões e
as discussões espinhosas; depois, bastante igualdade entre as classes e as
fortunas, sem o que a igualdade não poderia subsistir por muito tempo
nos direitos e na autoridade; por fim, pouco ou nada de luxo [...].

Ou seja, o autor defendia um modelo de sociedade na qual houvesse igualdade e uma

independência econômica. Sua teoria não exige igualdade absoluta, mas destaca que as

diferenças existentes não deveriam conduzir à desigualdade política, onde nenhum cidadão

fosse rico o bastante para comprar o outro e nenhum fosse tão pobre que tivesse que se

vender. Assim, a situação participativa consistia numa relação em que cada cidadão fosse
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impotente para realizar qualquer coisa sem a cooperação de todos os outros, cada indivíduo se

encontrasse em dependência igual em relação aos outros.

A sociedade moderna torna-se complexa e o próprio Rousseau vê nessa

complexidade uma limitação para que sua proposta participativa se efetivasse, uma vez que a

verdadeira democracia requeria muitas situações difíceis de serem reunidas. Nesse sentido ele

expressa: “[...] quantas coisas, difíceis de reunir, supõe esse governo! [...] Se existisse um

povo de deuses, governa-se-ia democraticamente. Governo tão perfeito não convém aos

homens” (ROUSSEAU, 1999, p. 150).

Bobbio (2000, p.54) esclarece o ponto fundamental dessa questão quando diz:

É evidente que, se por democracia direta se entende literalmente a
participação de todos os cidadãos em todas as decisões a eles pertinentes, a
proposta é insensata. Que todos decidam sobre tudo em sociedades sempre
mais complexas como são as modernas sociedades industriais é algo
materialmente impossível.

O autor afirma ainda, que o próprio Karl Marx não pensava numa democracia direta

desse gênero quando via no exercício do poder por parte dos communards de Paris o germe da

organização estatal diversa daquela do Estado representativo. E assim esclarece que para

existir uma democracia direta no sentido próprio da palavra, no sentido em que direto quer

dizer que o indivíduo participa ele mesmo nas deliberações que lhe dizem respeito, é preciso

que entre os indivíduos deliberantes e as deliberações que lhe dizem respeito não exista

nenhum intermediário.

Na questão judaica, Marx (19--) diz que os direitos de igualdade, liberdade,

segurança, propriedade, são direitos inerentes ao homem enquanto membro da sociedade

burguesa, a emancipação que tais direitos propõe é a emancipação política e esta dissocia o

homem de seus semelhantes. Logo, a emancipação humana, supõe a superação da ordem

burguesa.

Apesar de bem-vinda a apreciação de Bobbio (2000), não se pode negar que ao

pensar em uma democracia do tipo não-liberal recorremos quase que instantaneamente a
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Marx e a Rousseau. Não apenas devido as suas concepções de sociedade, mas devido aos

princípios de liberdade e igualdade inerentes à existência dessa sociedade.

Assim, Stuart Mill (1937 apud PATERMAN, 1992), reforçando os argumentos de

Rousseau quanto à participação, desenvolve uma teoria social e política que se distancia do

contexto de uma cidade-Estado com proprietários camponeses descrita por Rousseau e a

coloca em um sistema político moderno. Mill defende, ao contrário da participação direta dos

cidadãos na formação das leis, uma democracia representativa, compatível com o Estado

Liberal, na qual afirma que todos devem ter voz em uma proposição diferente.

Ao contrário de Rousseau, Mill diz não ser necessária uma igualdade política para

que a participação se efetive, defendendo ainda, os regimes representativos em um sentido

mais quantitativo, como o alargamento gradual do direito do voto e o aumento do número de

órgãos representativos (MILL, 1937 apud PATERMAN, 1992).

Também com influência da participação descrita por Rousseau, Cole (1919 apud

PATERMAN, 1992) tenta transpor as análises da teoria de Rousseau para um cenário

moderno, afirmando que a vontade, e não a força, é a base da organização social e política.

A idéia de participação é central na sua teoria. Ele diz que todos os homens devem participar

na organização e na regulação de suas associações, bem como convocar a total participação de

toda a população para a direção dos assuntos da comunidade.

Macpherson (1978, p. 18) é um dos teóricos que também contribui para esclarecer o

caráter democratizante da participação e o perigo então representado, ao afirmar que o

conceito de democracia liberal só se tornou possível ao descobrirem razões para acreditar que

o princípio de ‘cada homem um voto’ não seria arriscado para a propriedade ou para a

continuidade das sociedades divididas em classe.

Ele ainda defende uma democracia representativa, que interessa aos possíveis

mantenedores da ordem burguesa. Dessa forma, propõe outro modelo que denomina



27

democracia participativa, pois uma maior participação política resultaria em uma sociedade

mais humana. Macpherson defende um sistema representativo piramidal, com uma

democracia direta na base e em cada nível dessa base uma democracia por delegação,5 na

qual, segundo ele, a participação realmente pode acontecer, pois uma democracia direta não

existiria em uma sociedade com 20 ou 200 milhões de pessoas (MACPHERSON, 1978).

Já na atualidade, pode-se afirmar que não é fácil situar a participação, porque o poder

predominante em nível mundial é o poder econômico, o qual se sobressai quando relacionado

a outras formas de poder, retornando ao liberalismo clássico, segundo o qual o mercado tudo

resolve, e a existência de um processo de globalização da economia vem aprofundando a

miséria e a exclusão, acentuando as desigualdades sociais, gerando uma aversão à política em

decorrência de uma despolitização das massas. E segundo Chauí (1990), o pensamento liberal

sobre a democracia a toma como um sistema político, baseando-se em postulados

institucionais, que impossibilitam uma participação efetiva, pois seus mecanismos se

destinam a conservar essa impossibilidade democrática.

Particularmente com relação à democracia representativa atual brasileira, diante do

contexto descrito acima, Ribeiro (1995)6 afirma a existência de uma ameaça a esse tipo de

democracia provinda da própria direita. Para ele a democracia representativa foi construída

com base na representação, mas, na atualidade, com o crescimento do poder econômico,

ocorre o esvaziamento no poder das autoridades eleitas com fim a essa representação,

passando a subsistir um poder que nunca foi eleito. Dessa forma, evidencia-se a supremacia

do poder econômico e do capital financeiro.

Os apontamentos de Ribeiro (1995) nos remetem a uma reflexão sobre o atual

contexto da realidade brasileira e a construção de uma frágil democracia que postula uma

                                                
5 O sistema piramidal descrito pelo autor seria para iniciar o processo com uma democracia direta ao nível da
fábrica ou vizinhança, prosseguindo até o vértice da pirâmide, com um conselho nacional para assuntos de
interesse nacional e conselhos locais e regionais para questões próprias desses segmentos territoriais
(MACPHERSON, 1978).
6 Ribeiro (1995) considera a representação com um duplo sentido, em seu sentido forte como o direito do
cidadão em eleger seus representantes, e em seu sentido fraco o direito de reclamar ao governante.
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pseudoparticipação da sociedade nas políticas sociais, atentando para o tipo de democracia

que é imposta pela burguesia.

Por outro lado, até mesmo o pensamento de esquerda marxista não chega a um

consenso quanto a participação democrática e seu papel. Com o fracasso do socialismo real,

alguns valores democráticos então defendidos pelos marxistas no processo de construção de

uma sociedade socialista não foram efetivamente levados em consideração, como a liberdade

de opinião, o respeito pelo direito das minorias, entre outros.

Contudo, um novo debate, passa a se colocar no interior dessa questão com

basicamente dois pólos: um que critica a democracia representativa, o seu caráter burguês, e

outro que se fundamenta no primeiro, mas defende uma democracia com valor universal,

admitindo a importância atual de valores liberais como estratégia de grande importância na

transformação da sociedade.

Dos autores que caracterizam a democracia como valor universal, podemos situar

Coutinho (1992), um dos principais intelectuais brasileiros do campo do marxismo que

defende a democracia nessa perspectiva. Segundo ele, o fato da democracia ser capaz de estar

presente tanto no capitalismo quanto no socialismo fá-la ter um valor universal.

Outros elementos são centrais no pensamento da ‘esquerda democrática’, e vão além

da concepção democrática como valor universal. Consideram esses que a estratégia socialista

de transformação da realidade deve ocorrer como resultado de uma conquista progressiva de

posições na sociedade e no Estado.

Desse modo, Gramsci (1981 apud COUTINHO, 1992b) é o ponto de partida de tais

proposições. Centraliza-se a visão processual da revolução, ampliando o espaço político, onde

concretamente ocorre uma participação maior das classes subalternas, em partidos, sindicatos

e movimentos sociais, podendo assim ocorrer a conquista dos aparelhos privados de

hegemonia.
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É importante ainda atentarmos para os esclarecimentos de Oliveira (1997, p. 37) ao

afirmar que a esquerda democrática defende, ainda

[...] uma democracia de massas com ênfase na “participação política do
conjunto da cidadania”, a democratização radical do Estado a partir de
reformas [...]. Defendem portanto, uma democracia progressiva, enquanto
um regime político que combina instituições da democracia representativa
tradicional, com novos órgãos da democracia direta.

Em oposição ao pensamento da esquerda democrática, há autores que discordam de

que a democracia tenha um valor universal, e afirmam o caráter da democracia burguesa.

Um dos principais representantes que critica a esquerda democrática é Toledo

(1994). Ele afirma não vê mais sentido em utilizar a noção de democracia burguesa a fim de

identificar os regimes de natureza representativa existentes nas sociedades capitalistas

contemporâneas. Também não acredita que a democratização do Estado, no contexto da

ordem capitalista, venha permitir à classe trabalhadora alcançar e controlar núcleos

estratégicos do poder político.

Toledo ainda considera que, no capitalismo, a democracia é tanto limitada como

limitadora, e que a existência da democracia política não significa o fim da exploração e das

desigualdades sociais. O que deve ser valorizado é a possibilidade dos trabalhadores se

organizarem politicamente para combater a hegemonia burguesa.

Diante dessa breve exposição é perceptível o caráter democratizante da participação.

Na maioria das vezes em que se tratou de democratização, nos momentos de aproximação do

conceito, seja na perspectiva clássica, dos liberais ou da esquerda democrática, a participação

e o processo de tomada de decisão se apresentam como eixo fundamental para a concretização

desse modelo governamental.

Quando se fala em participação como a tônica da possível democratização da

sociedade, é importante chamar atenção para o interesse por parte das próprias pessoas em se

legitimarem como cidadãos, através desse mecanismo.
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No que tange a essa discussão, Chauí (1993) expressa que as reivindicações

democráticas que passam do plano político institucional para o da sociedade como um todo,

encontram em seu bojo não apenas a participação mas também a representação e a liberdade.

E que nos últimos anos as lutas populares apresentam um caráter de novidade que pode ser

compreendido em dois planos: o político e o social.

No plano político a luta é pelo direito de se organizar politicamente e de participar

das decisões, rompendo com a verticalidade do poder arbitrário. Já no plano social as lutas

não se concentram na defesa de certos direitos ou em sua conservação, mas para conquistar o

próprio direito a cidadania, pelo reconhecimento de novos direitos e portanto, de novos

sujeitos sociais.

A reflexão a que este trabalho se propõe busca uma discussão à luz da participação

como um processo, no qual se faz valer a efetiva contribuição de cada um dos segmentos

organizados da comunidade como um direito à liberdade cidadã, obedecendo a idéia de que a

democratização da sociedade é condicionada a processos que se desenvolvem em instâncias

participativas.

1.2 O SIGNIFICADO DA PARTICIPAÇÃO

O entendimento que delineamos nas páginas precedentes deste trabalho permite

demarcar que o processo de democratização fundado em pressupostos participativos requer

necessariamente que o indivíduo e as instituições não sejam considerados isoladamente. O ser

humano, enquanto sujeito materializado socialmente, em muitas situações cotidianas convive

com o exercício da participação, seja nas relações familiares, no trabalho ou na comunidade.
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O mais importante é observar que o interesse da sociedade civil7 em participar

apresenta um aumento gradativo. Todavia, esse interesse não representa significativamente o

conhecimento do significado da participação, nem tampouco as suas potencialidades. Dessa

forma, questiona-se: em que consiste a participação?

Diante desse questionamento cabe aqui uma discussão, que embora preliminar,

objetiva uma aproximação do conceito, como também um esclarecimento sobre a função

educativa que se encontra na participação como um elemento essencial. Todavia, é importante

deixar claro que existe uma complexidade na participação que possibilita várias atribuições e

que, dessa forma, não permite defini-la pretenciosamente. No entanto, é necessário situá-la

em um contexto que busca encontrar caminhos para intensificar o processo de

democratização da sociedade.

Inicialmente Demo (1993, p. 18) contribui para alicerçar uma concepção de

participação quando a ela atribui o caráter de conquista. Segundo ele:

[...] para significar que é um processo, no sentido legítimo do termo:
infindável, em constante vir-a-ser, sempre se fazendo. Participação é em
essência autopromoção e existe enquanto conquista processual. Não existe
participação suficiente nem acabada. Participação que se imagina completa,
nisto mesmo começa a regredir.

O autor explica que a participação não pode ser entendida como dádiva, pois desse

modo não seria produto de conquista, e sim tutelada, já que o doador delimita o espaço

permitido; não pode ser entendida como concessão, pois ela é um dos eixos fundamentais da

política social e não pode ser secundarizada, nem tampouco desprivilegiada do seu caráter de

conquista; e nem pode ser entendida como algo preexistente, pois o espaço de participação

                                                
7 Quando nos referimos à sociedade civil, retomamos a concepção de Gramsci que a compreende não somente
em seu momento estrutural, mas no sentido superestrutural de hegemonia política e cultural de um grupo social
sobre toda a sociedade, como conteúdo ético do Estado. Ou seja, tê-se como sociedade civil não mais todo o
conjunto das relações materiais e sim o conjunto das relações ideológico-culturais; não mais todo o conjunto da
vida comercial e industrial, mas todo o conjunto da vida espiritual e intelectual (BOBBIO, 1982, p. 33). Com
esta concepção supera-se inclusive a visão de Marx para quem a sociedade civil é determinada pela relação das
forças produtivas existentes em todos os estágios históricos que se sucederam até hoje, e que por sua vez a
determina, ou seja, a sociedade civil, para Marx, compreende todo o conjunto das relações materiais entre os
indivíduos, no interior de um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas.
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não cai do céu por descuido, como algo predestinado, mas vem de um processo histórico que

impõe tais condições.

Quando se pensa a palavra participação, num sentido amplo, é comum remetê-la de

imediato a idéia de fazer parte de determinada associação, tomar parte em alguma atividade

ou até mesmo ter parte em algum negócio.

Segundo Bordenave (1983), de fato, a palavra participação deriva da palavra parte.

Logo, fazer parte, tomar parte ou ter parte são atribuições fundamentais da participação.

Todavia, há distinção dessas expressões, pois é possível fazer parte sem tomar parte. Um

exemplo é o cidadão inerte que faz parte de um determinado conselho que tem função

deliberativa, mas nas reuniões desse conselho não toma parte.

O autor também chama atenção para um aspecto fundamental da palavra participação

que a torna um importante potencial no processo de edificação da sociedade democrática.

Esse aspecto não se constitui apenas no quanto se toma parte, mas indubitavelmente, como se

toma parte e em quais instâncias decisórias, pois quando a participação se concretiza, é, ou

pelo menos deveria ser, em instâncias que venham somar ao processo de democratização da

sociedade.

O pensamento de Bordenave possibilita uma reflexão sobre a participação no seu

verdadeiro sentido, na sua forma completa. Participação é aquela em que o cidadão que faz

parte toma parte, influenciando nas decisões que o afetam, com responsabilidade nos

resultados que decorrem desse processo. Ou seja, quando se faz parte sem tomar parte, não há

uma concretização da participação.

Sendo assim, o cidadão deve desenvolver um espírito participativo calcado na

conscientização de que ele tem parte e que imprescindivelmente deve tomar parte. Pois se este

sente que faz parte da nação, logo, ele tem parte real no processo de tomada de decisão, na
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condução da sua vida, e por isso não vê o porquê de não tomar parte pelo menos em instâncias

decisórias em sua comunidade.

Cury (2000) colabora com a temática em questão, ao explicitar que a participação

apresenta dois movimentos: o primeiro é informar, dar publicidade; e o segundo é estar

presente, ser considerado um parceiro das grandes definições de uma deliberação ou de um

ordenamento, e para isso é necessário tomar parte.

   A precisão do modelo participativo descrito por Pateman (1992), ao estudar os

conselhos nas indústrias da Iugoslávia, também contribui significativamente para enriquecer a

discussão sobre o significado da participação. Essa autora caracteriza o modelo participativo

como aquele em que se exige o input máximo (a participação), de modo que o output inclui

não apenas as políticas (decisões), mas também o desenvolvimento das capacidades sociais e

políticas de cada indivíduo, de forma que existe um feedback do output para o input. Ou seja,

[...] um processo no qual duas ou mais partes influenciam-se reciprocamente
na elaboração dos planos, políticas ou decisões. Restringe-se às decisões que
têm efeitos futuros sobre todos aqueles que tomam decisões e sobre todos
aqueles que eles representam. Essa definição exclui situações onde um
indivíduo A apenas toma parte em uma atividade de grupo; onde A é apenas
informado sobre uma decisão que o afeta antes que seja executada; onde A
está presente em uma reunião mas não exerce influência alguma
(PATEMAN, 1992, p. 94).

É comum a participação abranger situações em que ocorre um mínimo de interação,

e que muitas vezes implica simplesmente no fato de um indivíduo estar presente numa

atividade de grupo. Para a participação aqui em discussão, isso é explicitamente excluído.

Demo (1993) também chama atenção para as possíveis estratégias de mau uso da

participação, que pode constituir-se em um discurso teórico para encanto das platéias e das

modas. Isso porque a participação, na sua prática, não interessa apenas à sociedade civil, mas

também àqueles que tradicionalmente não são muito favoráveis aos avanços das forças

populares.
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Algumas situações podem expressar a existência de uma ilusão participativa. Um

exemplo é a tomada de decisões no âmbito de alguns conselhos, em que a participação

também pode ser utilizada como técnica de persuasão, e alguns membros presentes, em uma

reunião, acharem que se encontram em pleno exercício participativo. Pois é comum, em

alguns grupos, o condutor de uma discussão informar uma decisão e permitir que os membros

discutam e até mesmo façam questionamentos, mas na verdade, a discussão é uma forma de

fazer o grupo aceitar decisões que já foram tomadas. No entanto, o objetivo não é de propiciar

a participação, mas de criar um sentimento de participação, o qual, baseado em Demo (1993),

prefiro chamar de ideologia da participação.

Mesmo com essas limitações que parecem não desvinculadas da participação,

desenvolve-se atualmente uma autonomia em grupos organizados que vão de encontro a

decisões abusivas originadas por organismos do governo central. Essa autonomia implica no

aumento da consciência política dos cidadãos ao mesmo tempo que fortalece o grau de

legitimidade do poder público.

E um importante aspecto que pode vir a proporcionar o crescimento da

participação é o planejamento participativo se implantado por organismos oficiais. Apesar de

ser visto como uma participação concedida, e que às vezes faz parte da ideologia necessária

para o exercício de dominação, ele tem seu lado positivo. Pois mesmo concedida, a

participação poderá expressar um potencial de crescimento da consciência crítica, da

capacidade de tomar decisões e o que é mais importante: de adquirir poder. Pois,

“[...] na medida em que se aproveitem as oportunidades de participação
concedida para tal crescimento, e não para o aumento da dependência, o
planejamento participativo constitui um avanço e não um retrocesso”
(BORDENAVE, 1983, p. 30).

Para uma aproximação do conceito de participação, observou-se ao longo dessa

discussão, que ela apresenta basicamente duas potencialidades: uma que pode ser implantada
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com objetivos de deliberação e igualdade; e outra que é voltada para manutenção de uma

situação de controle de muitos por alguns.

Longe do dogmatismo e da pretensão de remeter a participação a uma simplificação,

é preferível – por acreditar no potencial da palavra num sentido otimista para se alcançar a

democratização social – pensá-la como a igualdade no processo de tomada de decisões, ao

mesmo tempo em que remete a uma igualdade política, que por sua vez se refere a igualdade

de poder na determinação das decisões e na responsabilidade de suas conseqüências. É devido

a essas atribuições conceituais que Bordenave (1983) vê a democracia como um  estado da

participação.

Particularmente, no que tange a primeira potencialidade citada, para o cidadão chegar

a prática participativa supõe-se a superação de uma estrutura centralizadora, pois é mais fácil

pregar aos outros, do que concretizá-las em si próprio.

O processo de aquisição de poder e o desenvolvimento da consciência crítica, então

contidos na participação, constituem-se numa luta e numa monumental conquista nunca

acabada, em um constante desafio, que na verdade, consiste num conjunto de satisfação

natural e social do ser humano.

1.3 A FUNÇÃO EDUCATIVA DA PARTICIPAÇÃO

As discussões anteriores demonstraram que a participação apresenta-se como

um aspecto importante no processo de ampliação das relações numa sociedade em

democratização. Todavia, ao se aproximar do conceito, é fácil questionar como as pessoas

comuns irão adquirir e desenvolver habilidades participativas, pois ninguém nasce sabendo

participar.

A resposta encontra-se no próprio ato participativo. Ora, é desde Rousseau que a

participação desenvolve por si mesma uma importante função: a educativa. Na sua teoria a
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função educativa é central na participação, quando o termo educação é considerado em seu

sentido mais amplo. Ou seja, o sistema ideal de Rousseau é concebido para desenvolver uma

ação responsável, individual, social e política como resultado do processo participativo, onde

o indivíduo aprende que a palavra “cada” aplica-se a ele mesmo (PATEMAN, 1992).

Para Rousseau, segundo Pateman (1992), a criação de situações que forçassem o

indivíduo a aprender sozinho é a base da educação. Ele também acreditava que por meio

desse processo de aprendizagem, o indivíduo acabaria por não sentir nenhum conflito entre as

exigências das esferas públicas e privadas.

Dessa forma, o indivíduo teria que levar em consideração assuntos mais abrangentes

do que os seus próprios e imediatos interesses privados, caso quisesse a cooperação dos

outros, e ele aprenderia que o interesse público e o privado encontram-se ligados.

Segundo Pateman (1992, p. 61), a função educativa da participação é fundamental na

construção da democracia participativa. Ou seja, “[...] educativa no mais amplo sentido da

palavra, tanto no aspecto psicológico quanto no de aquisição de prática de habilidades e

procedimentos democráticos”.

Os processos educativos vão além desse caráter de integração social passando a um

caráter conscientizador.

Segundo Bordenave (1983, p. 25):

A construção de uma sociedade participativa converte-se na utopia-força que
dá sentido a todas as microparticipações. Nesse sentido a participação na
família, na escola, no trabalho, no esporte, na comunidade, constituiria a
aprendizagem e o caminho para a participação em nível macro numa
sociedade onde não existam mais setores ou pessoas marginalizadas. Aos
sistemas educativos, formais e não-formais, caberia desenvolver
mentalidades participativas pela prática constante e refletida da participação.

Logo, não resta dúvida que a participação transforma as pessoas antes passivas e

conformistas em ativas e críticas. O ser humano não nasce sabendo participar, a participação é
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uma habilidade que se aprende e se aperfeiçoa. Por isso é fundamental que a dinâmica

participativa seja compreendida pelas pessoas e assim desenvolva nelas um interesse

crescente em participar.

A participação promove e desenvolve as próprias qualidades que lhe são necessárias,

ou seja, quanto mais os indivíduos participam, mais capacitados eles se tornam para o ato de

participar.

E dentre as várias contribuições positivas da participação, como a resolução de

conflitos de maneira pacífica e satisfatória, melhoria na qualidade dos serviços públicos,

quando a população participa fiscalizando, encontra-se, do ponto de vista dos setores

progressistas, o crescimento da consciência crítica da população, fortalecendo seu poder de

reivindicação e preparando-a para adquirir mais poder na sociedade.

O importante é observar que uma vez estabelecido o sistema participativo, ele se

torna auto-sustentável, porque as qualidades exigidas de cada cidadão para que o sistema seja

bem-sucedido são aquelas que o próprio processo de participação desenvolve e estimula.

E no que diz respeito a participação na tomada de decisões, o indivíduo é ensinado a

distinguir entre seus próprios impulsos e as necessidades coletivas, e como resultado desse

processo ele aprende a ser um indivíduo tanto público quanto privado, fornecendo uma

importante justificativa para um sistema participativo.
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1.4 A CRIAÇÃO DE COLEGIADOS ENQUANTO MECANISMO DE DEMOCRATIZAÇÃO

A ampliação do processo de democratização da sociedade constitui-se, segundo

Bobbio (2000), da ocupação de novos espaços até então dominados por organizações de tipo

burocrático e hierárquico.

Um indicador desse alargamento das relações democráticas, segundo Bobbio (2000),

é a exigência do exercício de uma participação que ultrapasse a democracia representativa,

legitimada simplesmente no número de pessoas que votam elegendo representantes.

Questiona-se esse modelo pelo grau de distanciamento que impede o cidadão de interferir

diretamente na comunidade em que está inserido: na escola, na rua, ou no bairro, como

também em instâncias decisórias que ocorre essa participação.

Nesse sentido, a criação de Conselhos, que ultrapassem a estrutura de órgãos

burocráticos, geralmente a serviço das finalidades principais da sua área social, contemplam

uma reforma alicerçada em uma participação que visa a democratizar. Um exemplo desse

processo foi a criação de conselhos escolares com representantes de pais na Itália e o

aparecimento de conselhos comunitários com representações de diversos segmentos da

comunidade no Brasil.

Ao pesquisar a participação e a democracia na indústria da Iugoslávia, Pateman

(1992) observou que a forma de inserir os trabalhadores nos processos decisórios das

indústrias se concretizava unicamente em conselhos. No seu estudo o conselho foi concebido

teoricamente como um órgão de deliberação política, cuja principal tarefa era a elaboração de

documentos políticos.
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Em uma das indústrias pesquisadas, o estatuto do conselho não permitia nenhuma

mudança política sem que todos concordassem por unanimidade. Porém, as decisões políticas

de alto nível não faziam parte das atribuições do conselho.

Outra indústria, contraditoriamente, operava com dois sistemas: um em que os

empregados podiam participar das decisões sobre a política a operar, – que no caso seria as

deliberações do conselho –, e outro que sistematiza a diferença de autoridade entre

“empresários” e “subordinados” – as decisões de alto nível que não eram atribuídas ao

conselho. Enquanto em uma terceira indústria um representante hierarquicamente superior

aparecia nas reuniões do conselho com a finalidade de mostrar poder ao invés de participar,

dificultando dessa forma, a liberdade de exposição individual.

Apesar de alguns entraves, Pateman (1992) concluiu, na sua pesquisa, que os

conselhos na indústria constituem-se como o principal meio pelo qual a participação pode se

efetivar. Ao mesmo tempo dá suporte para que sua existência não se limite apenas à indústria,

podendo materializar a participação direta da comunidade interessada, em outras áreas

sociais.

Assim, o principal aspecto contemplado sobre o Conselho é, sem dúvida, a

participação na tomada de decisões. Segundo Cury (2000, p. 48), o Conselho é o lugar no

qual se delibera. “Deliberar implica a tomada de uma decisão, precedida de uma análise e de

um debate que, por sua vez, implica a publicidade dos atos na audiência e na visibilidade dos

mesmos”.

Todavia, Sartori (1994) chama atenção para que as decisões coletivizadas não sejam

confundidas com as decisões em grupos. Para expressar essa diferença, o autor explica que é

necessário recorrer às políticas sociais, que em última instância, consistem em decisões

coletivizadas, ou seja, quem quer que tome as decisões decide por todos, o critério de uma

decisão coletivizada é o seu alcance. Diferente das decisões em grupos, que consistem em
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decisões tomadas por um grupo concreto, resultante da interação face a face entre indivíduos

que participam de forma significativa na tomada de decisões. Lembrando que esse processo

se inicia com a exposição ao grupo da decisão de cada indivíduo.

Sartori (1994) explica também que as decisões em grupo não são sinônimas das

decisões coletivas. O contraste reside no fato de que as decisões coletivas geralmente são

decisões tomadas por muitos e que não podem atuar devido a quantidade de pessoas que

decidem.

O referido autor realça ainda que no nível macro, pode-se dizer que as políticas

atuais consistem em decisões que se encontram fora da competência de cada indivíduo como

tal e são tomadas por alguém e para outrem. Quem decide só decide por todos no sentido de

que suas decisões recaem sobre todos e por uma questão democrática, as decisões devem ser

tomadas por mais de um.

Particularmente no conselho as decisões são tomadas em grupo. Todavia, isso não

expressa a inexistência de custos internos (intragrupo) para os próprios tomadores de decisão.

Esses custos referem-se a quem decide, é exclusivo do processo de decisão, pois para decidir

grupalmente é necessário disponibilidade de tempo, de energia, ocorrendo desgaste físico e

coisas desse gênero. Ao mesmo tempo, também apresenta riscos externos, relacionados a

prejuízos para os destinatários dessas decisões, àqueles a quem as decisões recaem, para

quem as decisões são tomadas. Logo, há possibilidades concretas de as decisões tomadas em

grupos, não beneficiarem a coletividade que as recebe, podendo também acontecer o

contrário (SARTORI, 1994).

Assim, quando é conveniente remeter a um grupo decisório questões fundamentais

de uma importante área social? Qual é a forma adequada de fazê-lo?
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No processo de criação de um conselho é imprescindível uma discussão aprofundada

sobre o método para formar o órgão decisório, qual o recrutamento a adotar, sua composição

e natureza. Como também a regra para a tomada de decisão, seus princípios e procedimentos.

Particularmente no que tange as regras para a tomada de decisão, Sartori (1994)

apresenta as principais diretrizes ao afirmar que o ponto de partida é a regra da unanimidade,

pois assim é atribuído o mesmo peso a cada participante da decisão, de modo que ou todos

convergem para o mesmo ponto ou não há decisão, pois um tem poder de veto. Essa regra

também envolve, mediante o encontro do grupo para decidir, disputa de poder, que se

materializa na chantagem e na intimidação de acordo com a instituição em que o conselho

está inserido.

Logo pode-se dizer que a regra da unanimidade é condicionada ao tamanho do

grupo, pois em pequenos grupos ela é perfeitamente funcionável, todavia, quando se trata de

um grupo maior, esse princípio pode se tornar impraticável, devido às divergências que

possivelmente poderão ocorrer nas decisões individuais.

Poderá então entrar em cena o princípio da maioria, ou seja, uma dada proporção do

órgão decisório não terá peso nenhum, e o argumento da minoria é descartado, mas aumenta

as possibilidades de se chegar a uma decisão. Esse princípio leva a uma questão: governar

consiste em decisões e não na ausência delas. Se o conselho adotar esse princípio, é

necessário estabelecer uma regra em que as minorias sejam ouvidas e que, mesmo não

podendo impor e concretizar suas preferências, elas poderão protegê-las (SARTORI, 1994).

Mas se as preferências das pessoas fossem iguais sobre todas as questões, como

qualquer órgão decisório poderia chegar a um acordo? Que importância teria o diálogo? Ora,

quando se chega ao consenso no conselho, é devido a seus membros não serem iguais em

todas as questões, o que consiste em grande parte, em um ceder ao argumento do outro, ou

seja, um ser convencido pelo outro.
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É nesse ponto que o conselho contempla um outro aspecto que, segundo Cury

(2000), é fundamental: o diálogo. Para os gregos o lógos se pondo e se impondo pelo diálogo

é uma dimensão humana, que por meio do sentimento e da razão se chega à cidadania,

evitando dessa forma, a guerra. O lógos como um elemento fundante da vida coletiva, se

expressa quando há diálogo entre os próprios cidadãos e entre os governantes e os cidadãos

pressupondo assim a democracia.

Importa aqui esclarecer que o diálogo não é visto como algo sem conflito. É no

lógos que o convencimento é resultante de uma discussão mais elevada entre iguais,

respeitando o ponto de vista diferente, tentando convencer com argumentos, na busca por

solucionar problemas comuns a todos. Diante de indivíduos que não se consideram ‘donos da

verdade’ e que dão e pedem conselhos, atribui-se ao conselho o caráter consultivo, antes

mesmo do deliberativo (CURY, 2000).

Por esse motivo, não é tão importante atentar para o número de participantes de uma

decisão, mas para o método de formação do grupo que vai decidir, se este vai priorizar, entre

outras possibilidades, o método representativo, se o grupo decisório se constituirá de um

grupo de representantes. E em se tratando de representantes, estes atuarão em nome de uma

coletividade. Além do que os representantes não devem ser pessoas alheias e despreparadas,

ou conseqüentemente sua atuação será marcada pela ignorância e incompetência.

É por esta eventualidade que os Conselhos, conforme assinala Cury (2000), não

podem ser deslocados do princípio participativo que visa democratizar, ou do contrário se

perderão na tecnocracia, e o que é pior, poderão perder a sua essência que consiste em um

grupo interagindo face a face na busca por uma melhoria substantiva na sociedade.

Uma discussão mais aprofundada sobre os condicionantes encontrados no conceito

de conselho consubstanciará melhor sua função democratizante.



43

A palavra conselho é proveniente do latim consilium, que provém do verbo

consulo/consulere, significando tanto ouvir alguém, quanto submeter algo a uma deliberação

de alguém, após uma ponderação refletida, prudente e de bom senso. Ou seja, é um verbo

cujo significado postula ouvir e ser ouvido, quando essa recíproca auditiva compõe-se do ver

e ser visto fazendo com que, um conselho que participa dos destinos de uma sociedade ou

pelo menos partes destes, contenha um princípio de publicidade (CURY, 2000).

Todavia, é questionável: onde está a parte dos que não fazem parte dos conselhos,

seus problemas são resolvidos quando outros participam em seu lugar? A resposta está no

controle que estes, enquanto representados, podem exercer ao acompanhar o fazer do seu

representante no órgão decisório.

Logo, interessa a qualquer pessoa ter conhecimento dos atos e decisões que se

passam em um órgão que sobre a vida da sociedade contemple o poder de decisório. Assim, o

conselho (consulere) deverá apresentar o caráter de algo que é público, visível, onde o

conhecimento é aberto a todos.

Cury (2000) acrescenta que é justamente esse caráter que estreita a relação conselho

e modernidade. Pois esta ao se distanciar de um poder divino ou natural, concebe, em seu

sentido amplo, o indivíduo como fonte de poder, que não podendo exercê-lo diretamente,

delega parte desse poder para que outros o represente, sem deixar de ser a fonte, o titular

desse poder. É nesse sentido, que o governado deve ser respeitado pelo governante, e ao

mesmo tempo deve tornar público seus atos de governo.

O autor também explica que o conselho apresenta uma dimensão técnica – que deve

ser evitada em nome da sua função democratizante – pela qual especialistas de um assunto se

reúnem para propor soluções e fazer encaminhamentos, e o seu papel democratizante torna-se

secundarizado.
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Foi o que aconteceu, segundo Cury (2000), no Brasil nos anos de 1920 e 1930. Os

Conselhos de Educação da época ganharam uma dimensão técnica voltada para decodificar o

interesse geral na busca por uma sociedade planejada. Com a justificativa de que os cidadãos

tinham visões parciais e não universais, estes não teriam preparação para exercitar tarefas

mais complexas, a função do cidadão foi transferida para técnicos e especialistas que melhor

visualizariam os interesses em comuns.

O conselho é o lugar, onde a razão se aproxima do bom senso ao mesmo
tempo em que ambos se aproximam do diálogo público [...]. É um órgão
colegiado onde seus membros de igual dignidade e responsabilidades
comuns, devem fazer o esforço da coletividade, com uma leitura racional e
dialógica dos problemas próprios da instituição social. É também onde as
tomadas de decisões dá sustentação e distribuição entre o demos
(CURY, 2000, p. 50).

Se o indivíduo tem oportunidade de participar de modo direto no processo de

decisão em áreas alternativas (escola, trabalho, comunidade, saúde e outros) consubstanciada

em conselhos, ele pode esperar ter qualquer controle real sobre o curso de sua vida, como

também sobre o ambiente em que ele vive. Além de que essa participação, na sua função

educativa, capacita o próprio indivíduo a avaliar melhor a conexão entre as esferas públicas e

privadas.
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2 O CONSELHO DE ESCOLA COMO MECANISMO DA GESTÃO PARTICIPATIVA

2.1 A PARTICIPAÇÃO COMO EIXO DA POLÍTICA EDUCACIONAL

O enfraquecimento do regime militar no Brasil desencadeou significativas

transformações na estrutura social brasileira, que se tornou mais complexa e diversificada.

Em meados da década de 1970, devido à diversificação e ao crescimento da sociedade civil,

que passa a resistir ao regime militar, origina-se um movimento em torno da democratização

de vários setores da sociedade. No que se refere às políticas sociais para o país, são colocadas

exigências voltadas para a participação dos atores na concepção e execução dessas políticas.

No II PND: 1975 – 1979 (Plano Nacional de Desenvolvimento) encontra-se a

participação como um dos eixos estruturantes das políticas sociais. No entanto, ela é restrita

apenas ao discurso teórico, pois, não se pode perder de vista a crise de legitimidade enfrentada

pelo regime militar naquele momento, cuja busca pelo consenso social resulta em inúmeras

estratégias, que no dizer de Germano (1994, p. 224), “tratava-se de uma tentativa do Estado

de acionar mecanismos de dominação [...] e, sobretudo de assegurar a reprodução do capital”.

Logo, a busca pela legitimidade do regime limitava a participação simplesmente ao discurso

teórico.

No que tange ao setor educacional, o II Plano Setorial de Educação e Cultura (PSEC)

se distancia da preocupação participacionista do II PND, que, mesmo de forma ideológica,

discursava sobre a politização das questões sociais. Com uma visão tecnicista e despolitizante

o discurso do II PSEC estava voltado para a formação de recursos humanos, priorizando uma

discussão meramente quantitativa ao invés da qualitativa, desmerecendo, dessa forma, o

discurso da participação do II PND (GERMANO, 1994).

Já no III PND (1980/1985) a pobreza é oficializada no país, e se intensifica a procura

por estratégias de atendimento e redução da mesma, ou seja, as políticas sociais se revestiram
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com uma conotação ideológica, identificadas como uma ação destinada aos carentes. Segundo

Almeida (1997, p. 72), esse Plano destaca apenas duas estratégias correspondentes ao aspecto

social como prioridade, uma “ligada à questão do trabalho – visto como condição de emprego

ou mesmo de um trabalho que assegure a sobrevivência [...] outra à educação escolar na

redução das desigualdades sociais”.

Particularmente no campo educacional, um novo modelo de gestão resgata a

dimensão participacionista, propiciando o planejamento participativo então definido pelo III

PND e pelo III PSECD. Nesse sentido, segundo a política educacional voltada para a década

de 1980 – diferentemente dos primeiros governos do período militar, que defendiam sua

ligação direta com o mundo do trabalho fundamentada numa abordagem tecnicista – a

educação deveria estar comprometida com a formação da consciência crítica, como um passo

à participação política.

Mas o governo militar, desde o seu início, enfrentou opositores de diversas áreas

sociais, e foi na segunda metade da década de 1970 que o campo educacional passou a

questionar mais veementemente essa forma de governo, se organizando em congressos

científicos nos âmbitos das universidades e escolas. Essa reorganização, associada a oposição

de outros segmentos sociais, permitiu o enfraquecimento das estratégias utilizadas pelo

regime para legitimar-se, de modo que, algumas dessas estratégias contribuíram para

ampliação do espaço de contestação resultando, dessa forma, no isolamento do regime e na

decolagem da campanha rumo às Diretas Já em 1984.

No I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República (1986/1989) I PND-

NR, ocorre uma intensificação do discurso da participação no plano educacional, no qual é

especificado que muitos dos problemas educacionais teriam suas origens na ausência de

participação durante o processo decisório e na centralização dos recursos públicos destinados

à educação. Assim, no caminho para avançar no processo de democratização no campo
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educacional, seria necessária a participação dos cidadãos para formular e implementar as

políticas voltadas para a área, como também credibilizar a escola pública (CABRAL NETO,

2000).

Como é visto, na década de 1980, o discurso da participação perpassa as propostas de

âmbito educacional como uma forma de superar o planejamento centralizado. Todavia, essa

proposta é vinculada ao contexto social de redução das desigualdades sociais, ou seja, ela

estava mais voltada para a ótica de preparação de recursos humanos do que da valorização da

participação política.

Logo, a participação então prevista nesse período, limitou-se à oferta de sugestões, e

ficava a critério do governo aceitá-las ou não. O contexto existente do momento foi o fator

decisivo para o fracasso resultante dessa política. Como explica Cabral Neto (2000, p. 30):

Não podemos desconhecer, todavia, que se encontrava em curso no seio da
sociedade brasileira um processo de recomposição das forças progressistas
que estavam demandando do governo a articulação de novas formas de
relação do Estado com a sociedade. É preciso ressaltar, entretanto, que os
movimentos em processo de organização – apesar de sua considerável
importância, porque forçaram o governo a colocar na agenda política a
discussão da participação da sociedade nas definições políticas – não foram
capazes, em decorrência de sua fragilidade, de criarem mecanismos reais
para garantir uma efetiva participação.

Nesse caso, segundo o referido autor, a participação tão discutida ficou restrita a

burocracia em designação nos níveis federal, regional e estadual; e a população a quem

realmente interessava os serviços educacionais, como os pais, professores, alunos e as equipes

técnicas não foram chamados a participar. Contudo, a Nova República, que se apresentava

com o discurso do “novo” na articulação entre a sociedade e a criação de mecanismos estáveis

de participação popular, apresentou indícios da participação dos agentes educacionais no que

se refere à definição de políticas para a educação, devido à estruturação, em todo território

nacional, de vários movimentos formados por educadores.
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Ainda nessa década, o principal discurso na política educacional se constituía na

participação, demarcando que o Estado nacional buscava uma legitimação de sua política na

consolidação discursiva da democracia.

Na década de 1990, inaugura-se um novo movimento no cenário educacional

brasileiro, fundado em parâmetros neoliberais. Assim, o modelo de gestão educacional

proposto para a década de 1990 situa-se em um contexto diferenciado da conjuntura

apresentada na década de 1980. Ocorre uma intensificação no discurso oficial da qualidade na

educação, e a atenção se volta para as formas de gerenciamento da escola pública. Dessa

forma busca-se o aumento de uma melhoria na produtividade do sistema educacional através

de uma política de descentralização, com ênfase no emprego de uma nova forma de gestão, na

qual é essencial a participação da sociedade no processo educativo.

Há uma nova configuração do papel do Estado, e uma redefinição de sua relação com

a sociedade, sob influências das estratégias neoliberais, que tem como temas principais de seu

debate a afirmação das leis de mercado como forma propulsora do progresso e a defesa do

“Estado mínimo” no desenvolvimento das políticas públicas do país, ou seja, “menos Estado,

mais mercado” na sociedade. Essa redefinição é gerada a partir de uma crise, na qual o Estado

se torna incapaz de prestar serviços essenciais à sociedade devido à estrutura burocrática e

centralizadora da sua administração, incompatível com a complexidade crescente de

funcionamento dos sistemas educacionais.

Ao que se refere às novas determinações do Estado, este passa a ser mínimo em

relação às políticas públicas de assistência social, e máximo no poder de intervenção quando

visa o controle. Ou seja, transfere-se problemas estruturais para a responsabilidade individual,

em decorrência da ineficiência estatal, como se a incapacidade do Estado em prover

atendimento de qualidade à educação e a outras áreas sociais fosse um problema típico de sua

administração e não da estrutura social vigente. Dessa forma o discurso neoliberal impõe uma



49

lógica que passa a ser sustentada pela apatia das massas, derivada da ilusão criada de que a

desigualdade social é saudável.

É nesse contexto que, tendo como objetivo a modernização da escola pública, a

participação da sociedade é essencialmente decisiva na busca pela qualidade na educação.

Além disso, Motta (1994) enfatiza que essa participação também deve ser voltada para

assumir responsabilidades financeiras e materiais.

As políticas educacionais propõem uma forma de descentralização que se apresenta,

em princípio, como um modo de democratizar o processo educativo. Todavia, mostra-se uma

divisão de tarefas e responsabilidades entre o Estado e a sociedade, pela qual o poder

permanece centralizado, porém a responsabilidade é compartilhada. Nesse sentido Motta

(1994, p. 190) também esclarece:

[...] grande parte das facilidades recentes para os processos de
descentralização não foi fruto de conquistas democráticas autênticas por
parte de comunidades locais. A descentralização ocorreu por
enfraquecimento do poder central e de suas entidades administrativas, que
não conseguiram acomodar interesses provenientes de novas demandas [...]
A descentralização aparece como um remédio para resolver insatisfações
diversas em relação ao Estado autoritário, ao déficit nos serviços públicos e
as dificuldades financeiras e insuficiências administrativas.

O discurso da modernização no sistema educacional também traz de forma implícita,

práticas de gestão próprias do setor privado, uma vez que a escola, dentro desse novo

esquema de gestão, passa a ser responsável pela prestação de serviços específicos para

sociedade.

É necessário atentarmos para os importantes aspectos contextuais inerentes a esse

modelo de gestão. No âmbito das políticas públicas, ocorre uma retração estatal em um

esquema de transferência das atribuições do Estado para o setor privado, e todas as relações

são vistas como relações de mercado – as políticas de assistência social são focalizadas em

projetos governamentais que apenas amenizam graves condições da vida humana.
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A proposta voltada para as novas formas de gerenciamento com vistas à

produtividade e modernização do sistema de ensino no Brasil deve ser compreendida dentro

dessa conjuntura, calcada nos parâmetros neoliberais, nos quais o Estado mínimo é máximo

em regular e controlar.

Os esclarecimentos de Silva (1995, p. 18) expressam que o Estado mínimo, na

retórica neoliberal significa menos regulação da atividade econômica. Todavia, a sua

estratégia de retirar a educação institucionalizada da esfera pública e submetê-la às regras do

mercado nos dá a impressão de uma democracia, e esse fato não significa que os sistemas de

ensino terão mais liberdade e menos regulação.

Essa impressão da participação é facilmente desfeita se atentarmos para o discurso da

modernização dos sistemas educacionais, fundamentado nos parâmetros do modelo gerencial

da Qualidade Total, quando se busca favorecer a participação da sociedade civil, da

comunidade e da família, dando a ilusão da escolha e da participação. Ora, a comunidade

escolar tem autonomia para determinar o que quer da instituição, porém tal querer já foi

determinado, na forma de uma descentralização autoritária, onde o Estado não abre mão da

regulação e do controle através da avaliação do produto.

Assim, a participação no processo de descentralização do sistema educacional

proposto para a década de 1990 volta-se para a sociedade, assumindo a forma de delegação de

competências e divisão de responsabilidades, que, na prática, situa-se numa perspectiva de

desconcentração, norteada pela reforma do Estado no âmbito das idéias neoliberais e

relacionada a redução de gastos devido sua crise fiscal.

Oliveira (2000, p. 95), traduz essa reforma de forma ambivalente.

Se por um lado o Estado dispõe de medidas que
procuram dar respostas imediatas às manifestações
sociais mais patentes, por outro tenta compatibilizar o
atendimento das demandas com uma política de
contenção dos gastos públicos sem, contudo, abrir mão
da direção do processo de mudanças.
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Nessa ótica, a participação democrática, na sua dimensão positiva, encontra entraves para sua

consolidação, pois o centro do processo está voltado para o controle da sociedade. De

encontro a essa premissa, a participação está voltada para os agentes privados, e não para a

sociedade civil em forma de distribuição de poder.

No entanto, é necessário lembrar que apesar do cenário atual fundado em parâmetros

voltados para a manutenção de uma situação que visa ao controle de muitos por poucos, a

participação contempla outra potencialidade que é voltada para a deliberação e a igualdade. É

essa última que deve ser explorada, pois mesmo em difíceis momentos políticos do Brasil,

como nos anos de ditadura militar, ela se fez presente mesmo que atuando de forma implícita.

Assim, há possibilidade de alargamento da participação dos atores sociais no sentido de

contribuir para a edificação de uma participação mais significativa que contribua para a

democratização em diversos setores da sociedade.

2.2 GESTÃO EDUCACIONAL: A PARTICIPAÇÃO EM FOCO

Os ventos da redemocratização política levaram os representantes das populações a

inserir na Carta Magna no processo constituinte de 1988, princípios e garantias tendentes a

efetivação dos direitos sociais. No campo educacional, não se pode negar que a Constituição

Federal não tenha incorporado no seu texto os apelos dos educadores, na busca pela

democratização da sociedade e da escola pública no Brasil. Segundo Cury (1997, p. 199), os

clamores dos docentes seguiam duas frentes: uma que exigia a democratização enquanto

expansão da gratuidade, qualidade e financiamento; e outra que seguia a diretriz da

valorização do trabalho docente em novas estruturas escolares.



52

Assim, pautada em preceitos legais, a gestão democrática é instituída no ensino

público brasileiro através da Constituição Federal de 1988, que para a educação trouxe a

possibilidade da criação de uma nova forma de gerenciamento pautada na participação.

Com a implementação legal da gestão participativa do ensino público no Brasil,

prevista no Artigo 206, Inciso VI, da Constituição, que traz a inovação: gestão democrática

do ensino público, na forma de lei, ocorre uma intensificação do debate em torno da

participação dos atores sociais na elaboração das políticas públicas de âmbito educacional.

Esse princípio inédito impulsiona os interessados no assunto a participar da

formulação e implementação dessas políticas, como também no controle das ações nesse

campo, traçando o caminho para edificação de mecanismos democratizantes.

Esse interesse pela educação brasileira e pela escola, não é proveniente somente dos

brasileiros, essa preocupação consta também nas agendas de organismos internacionais mais

intensamente na última década.

Com vista à inserção de países periféricos na economia, que passa a se organizar em

uma esfera globalizada, em março de 1990, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para

a Educação, a Ciência e a Cultura), a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para Infância), o

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e o Banco Mundial

promovem em Jomtien, na Tailândia, a Conferência Mundial de Educação para Todos, o

divisor de águas na educação de países considerados com grande população e baixas taxas de

desenvolvimento. Mediante a Conferência esses países assumiram o compromisso com a

universalização da educação básica, sintetizado na Declaração Mundial de Educação para

Todos.

Em conformidade com essa Declaração, o Brasil, enquanto país participante, elabora,

em 1993, o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), estabelecendo as diretrizes

nacionais para a educação básica. Nesse sentido, o Plano responde ao dispositivo

constitucional que determina eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental
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nos próximos dez anos (BRASIL, 1993, p.14). Para o alcance das metas estabelecidas pelo

Plano é fundamental o seu detalhamento pelos Estados, Municípios e pela escola, como

também a participação das famílias e de outras instituições da sociedade civil. Uma vez que

dentre as suas metas globais o Plano explicita: Implantar novos esquemas de gestão nas

escolas públicas, concedendo-lhes autonomia financeira, administrativa e pedagógica

(BRASIL, 1993, p. 42).

A Constituição de 1988, cujo discurso é voltado para a construção de alternativas

democráticas nos seus níveis administrativos, e a Conferência de Educação para Todos

enfocam a importância de rever-se os mecanismos de gestão da escola pautados em uma nova

forma de participação da sociedade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de número 9.394, de 20 de

dezembro de 1996, também trouxe inovações para educação e mais especificamente para a

área da gestão da escola. Essa Lei prevê que “o ensino será ministrado com base nos seguintes

princípios: [...] gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos

sistemas de ensino” – Art. 3º, Inciso VIII – (BRASIL, 1996). O artigo 3º da LDB repete a

mesma idéia da Constituição quando se refere à gestão democrática do ensino público na

forma de lei. Todavia, ocorre uma restrição da gestão democrática apenas ao ensino público, o

que é incoerente quando se concebe a escola (não apenas a rede pública, também a escola

privada) como uma das principais instâncias de hegemonia no alcance de uma sociedade

democrática.8

O conteúdo referente à gestão expresso na LDB, sem dúvida, tem sua importância na

execução das políticas educacionais. No entanto os avanços progressistas contidos na Lei são

resultantes da participação da sociedade civil que, por meio de longos processos e conflitos,

se impôs aos grupos conservadores, que teimavam em impedir as várias mudanças em curso.

                                                
8 Cury (1997) explica que, quando a relatora da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Ângela Amin
se perguntava qual deveria ser a gestão do ensino nas escolas particulares, estava advogando a extensão do
ensino às escolas privadas, argumentos contrários foram ouvidos provindos de representantes do sistema
particular de ensino. E o próprio Cury questiona: O que significa o silêncio sobre o caráter democrático da gestão
na rede privada de ensino?
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Logo, a participação na execução é assegurada, porém, a participação na formulação das

políticas, a exemplo da LDB, apresentou diversos entraves.9

Não diferente dos trâmites que antecederam a Lei que define as Diretrizes e Bases

para a educação foram os vários ensaios para a elaboração do Plano Nacional de Educação

previsto na própria LDB, um ano depois de sua publicação, que resultou em duas propostas

encaminhadas ao Congresso Nacional, uma da sociedade civil e outra do Executivo.

Ora, porque os educadores comprometidos com a educação viram a necessidade de

elaborar outra proposta para a educação nacional? Será que estes tiveram seus anseios

atingidos na proposta do Executivo? Certamente não. Mas novamente a responsabilidade na

execução desse plano é condicionada à participação de diversos segmentos sociais na

gestão da escola.

 Mas o que viria a ser uma gestão democrática? Isso, de fato, implica participação.

O termo gestão vem do termo gestio, que por sua vez, vem de gerere (trazer em si, produzir),

assim, “fica mais claro que a gestão não só é o ato de administrar um bem fora-de-si (alheio),

mas é algo que se traz em si, porque nele está contido. E o conteúdo desse bem é a própria

capacidade de participação, sinal maior da democracia” (CURY, 1997, p. 201).

O que deve ser enfatizado é que a gestão da escola pública, na LDB, privilegia a

participação de vários segmentos no interior da escola, através da criação de conselhos, como

expressa o Artigo 14, Inciso II: “Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades

[...]”. Além disso, “Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou

equivalentes” (Inciso II) (BRASI.L, 1996, p. 23).10

                                                
9 Os embates na elaboração da atual LDB são analisados por Brzezinski (2003), Pino (2003), Lobo (2003) e
Severino (2003).
10 É importante esclarecer que os conselhos de educação já são íntimos da educação brasileira. Sua origem vem
desde o império, quando vinculados tanto ao colégio Pedro II, que manteve seu Conselho Diretor até o período
republicano, quanto na normatização do Ensino Superior na capital federal e em algumas províncias. Até mesmo
durante a Reforma Benjamin Constant o ensino superior dispunha de um Conselho de Instrução Superior. Em
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Apesar de não estabelecer o caráter deliberativo que deve orientar as ações desses

conselhos, a LDB apresenta um mecanismo que, no interior da escola pública, pode ser usado

para democratizar as ações antes pautadas no autoritarismo e na submissão, ao mesmo tempo

em que o caráter desses conselhos possa vir a contemplar a tomada de decisões no interior da

instituição escolar, pois a existência de colegiados supõe o compartilhamento de decisões.

E em relação à autonomia da escola, a Lei explicita que “os sistemas de ensino

assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram, progressivos

graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira [...]”. – Art. 15 –

(BRASIL, 1996, p. 23).

Apesar da autonomia da escola no artigo citado ser um dispositivo que pode vir

contribuir com a democratização da educação, uma outra conotação pode ser atribuída à

autonomia administrativa em uma perspectiva negativa, segundo a qual a descentralização

confunde-se com a desconcentração de tarefas. Isso ocorre, pois a democracia na escola se dá

na medida em que há a descentralização de poder e a efetiva participação na tomada de

decisões, não se restringindo essa apenas às relações no seu interior, mas também na

elaboração das políticas de cunho educativo.

A LDB dá um importante enfoque à participação de outros segmentos na gestão

democrática da escola, quando no Artigo 12, Inciso VI, prescreve que “os estabelecimentos de

ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de:

[...]  articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da

                                                                                                                                                        
1911 a Reforma Rivadávia, através do Decreto nº 8.659/1911, cria o Conselho Superior de Ensino, que
posteriormente com a Reforma Rocha Vaz é substituído pelo Conselho Nacional de Ensino através do Decreto nº
16.782/1925. Já em 1931, com o Decreto 19.850/1931, Getúlio Vargas cria o Conselho Nacional de Educação
que em 1961 é transformado em Conselho Federal de Educação (Lei nº 4.024/61) criando também os Conselhos
Estaduais de Educação. No governo Itamar Franco a Medida Provisória 661/94 extingue o Conselho Federal de
Educação. Atualmente a Lei 9.394/96 confirma o Conselho Nacional de Educação então criado pela Lei nº
9.131/95 que refere-se a existência de “órgãos normativos dos sistemas” sem a denominação “Conselhos de
Educação”. Os sistemas municipais de educação passam a serem reconhecidos com o artigo 211 na Constituição
Federal de 1988, ficando sob sua autonomia a denominação de seu órgão normativo. A Lei 9.424/96 que institui
o Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) postula os
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sociedade com a escola”. E no Artigo 13, Inciso VI acrescenta que os docentes incumbir-se-

ão de “colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade”

(BRASIL, 1996, p. 22).

Diante das premissas democráticas (mesmo que de forma implícita) da Constituição

de 1988, a gestão descentralizada expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96

foi demasiadamente imprecisa provocando uma frustração quanto à participação da sociedade

nas diretrizes para a educação.

Nesse sentido Paro (2001, p. 55) explica:

Quando os grupos organizados da sociedade civil, em especial os
trabalhadores em educação, pressionaram os constituintes de 1988 para
inscreverem na Carta Magna o princípio da gestão democrática do ensino,
eles estavam legitimamente preocupados com uma escola fundada sob a
égide dos preceitos democráticos [...].

A ausência da participação consistente da sociedade na elaboração das diretrizes para

a educação segundo Cabral Neto (2000, p. 46) deve-se ao fato do

modelo de gestão descentralizada preconizado por aquela Lei estar
realinhado às orientações da Conferência Mundial de Educação para Todos,
incorporadas, pelo Brasil, ao seu Plano Decenal de Educação para Todos.

De fato, no contexto da elaboração da LDB 9.394/96, nos planos governamentais

residia a preocupação em modernizar a gestão da escola, com ênfase em modificar a forma

como a educação se manifesta no interior da instituição escolar.

Entretanto, é necessário reforçar que esse processo de modernização da gestão

escolar não é uma temática exclusivamente brasileira, mas também é fruto de ajustes

econômicos liderados por organismos internacionais que, diante de uma nova ordem, não

                                                                                                                                                        
Conselhos Estaduais e Municipais de Educação no que se refere aos Conselhos Sociais Fiscais de financiamento
(CURY, 2000).
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apenas econômica, mas também cultural, impõem novas exigências à educação. Assim, o

Brasil recebe do Banco Mundial – enquanto agência de fomento das políticas educacionais

para o terceiro mundo – orientações para educação no início da década de 1990 de forma mais

abrangente.

2.3 CONSELHO DE ESCOLA: ELEMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO

As diretrizes da gestão democrática da educação, na década de 1990, trouxeram,

como parte integrante de seu conteúdo, a constituição e implantação de órgãos colegiados

de consulta e deliberação no interior da escola como mecanismo de democratização das

relações em seu interior.

Muitas escolas pelo Brasil, tentaram implementar a gestão democrática, algumas

com intuito apenas de formalizar legalmente os conselhos, outras nas quais a participação

amplia ao máximo o poder decisório dos membros internos e externos à instituição.

Para o primeiro caso, percebe-se que os segmentos da escola não apresentam um

entendimento substancial do conceito de democracia, e a forma como a Constituição em vigor

a expressa dá margem para esse fim. Assim, as relações de participação, que deveriam ser

compreendidas dentro do atual paradigma de transformações políticas, sociais e econômicas,

funcionam apenas no ambiente escolar, não atingindo o contexto em que a escola está inserida

(PARO, 2000).

No tocante à participação dos segmentos que compõem a escola, a concepção dos

atores dá margem a que se pense na existência de uma democracia ampla que ultrapassa as

instâncias da unidade escolar. Ora, o que deve ser compreendido na verdade é que participar

de um dado processo social não significa controlar suas instâncias decisórias, ou seja, é

preciso evitar uma ilusão muito comum de que a mera condução democrática de um grupo é
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uma garantia de formação do indivíduo autônomo e de uma sociedade democrática, todavia

poderá representar passos iniciais de um processo em construção.

Tanto as bases jurídicas legais quanto as teorias produzidas hoje acerca da

descentralização da gestão escolar destacam as possibilidades que têm os Conselhos Escolares

de se constituírem em instâncias de poder, com função deliberativa no âmbito de cada unidade

escolar. Sua função é promover a participação da comunidade escolar nos processos de

administração e gestão da escola, visando assegurar as condições da qualidade de trabalho

escolar em termos administrativos, financeiros e pedagógicos.

Segundo Antunes (2001, p. 68) baseando-se em práticas vivenciadas por diferentes

Municípios e Estados, para que esses conselhos se constituam como elemento de

democratização, deverão se constituir obedecendo a alguns parâmetros:

1º) Natureza do conselho de escola: deliberativa, consultiva, normativa e

fiscalizadora.

2º) Quanto às atribuições fundamentais: elaborar seu regimento interno;

elaborar, aprovar, acompanhar e avaliar o projeto político-administrativo-

pedagógico; criar e garantir mecanismos de participação efetiva e

democrática da comunidade escolar; definir e aprovar o plano de aplicação

financeira da escola; constituir comissões especiais para estudos de assuntos

relacionados aos aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros da

escola; participar de outras instâncias democráticas, como conselhos

regional, municipal e estadual da estrutura educacional, para definir,

acompanhar e fiscalizar política educacionais.

3º) Quanto às normas de funcionamento: o conselho de escola deverá

reunir-se periodicamente (com encontros mensais ou bimestrais), conforme

a necessidade da escola, para encaminhar e dar continuidade aos trabalhos a

que se propôs; a função do membro do conselho não será remunerada; serão

válidas as deliberações do conselho de escola tomadas por metade mais um

dos votos dos presentes à reunião.

4º) Composição: todos os segmentos existentes na comunidade escolar

deverão estar representados no conselho de escola, assegurando a paridade
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(número igual de representantes por segmento) e proporcionalidade de 50%

para pais e alunos e 50% para membros do magistério e servidores.

5º) Quanto ao processo de escolha dos membros: a eleição dos

representantes dos segmentos da comunidade escolar que integrarão o

conselho, bem como dos respectivos suplentes, se realizará na unidade

escolar, por votação direta, secreta e facultativa; ninguém poderá votar mais

de uma vez no mesmo estabelecimento.

6º) Quanto à presidência do Conselho: qualquer membro efetivo do

Conselho poderá ser eleito seu presidente.

7º) Critérios de participação: poderão participar das reuniões do Conselho

com direito a voz e a voto todos os membros eleitos.

8) Quanto ao mandato: 1 (um) ano, com direito à recondução.   

Antunes (2001) concebe o Conselho de escola como um colegiado formado por

todos os segmentos da comunidade escolar: pais, alunos, professores, direção, representantes

da comunidade e demais funcionários. Assim, todas as pessoas ligadas à escola podem se

fazer representar e decidir sobre aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos,

tornando esse colegiado não só um canal de participação, mas um instrumento de gestão da

própria escola.

Baseado no pensamento de Paro (2001), o processo de tomada de decisões na escola

é entendido como aquele que se dá de forma coletiva, envolvendo a participação do diretor,

dos alunos, funcionários, pais de alunos, docentes, e representantes comunitários, e exige a

participação desses segmentos como um todo nas decisões da escola.

Demo (1999) chama atenção para uma importante questão que se refere à "qualidade

política" destas associações participativas. Para o autor não bastam as instrumentações legais

para que uma entidade associativa funcione bem; é preciso avaliar em termos de seus

conteúdos e fins, ou seja, qualificar o processo participativo dessas instâncias, considerando o

seu cotidiano e suas práticas, como as maiores expressões de sua verdadeira identidade.
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Na avaliação qualitativa desses colegiados no que tange aos processos participativos,

Demo (1997, p. 13) aponta alguns critérios:

1) Representatividade: este aspecto se refere à qualidade política dos
dirigentes, das lideranças. Na sua opinião, os "mandantes" de uma
associação só serão representativos se tiverem sido eleitos através do voto
universal, dentro de ambiente democrático, livre de manipulação e, se
possível, entre chapas concorrentes que possam fornecer aos eleitores(as)
opções de escolhas entre os pretendentes para          dirigir a associação.
2) Legitimidade: refere-se à qualidade política do processo participativo
fundado em estado de direito. (Ou seja, a entidade reconhece os direitos e
deveres de todos, sem forjá-los através de documentos como estatutos,
normas etc.).
3) Participação da base: é a vida concreta do grupo, pautada nas
deliberações validadas pela base. Isto significa que a cúpula não tem
autoridade própria, o seu poder é decorrente da vontade dos que lhe
delegam este poder.
4) Auto-sustentação: é a sobrevivência material, sem assistencialismo.
Viver às custas dos outros é prejudicial para a autonomia de uma
associação. Contudo, não significa que deve desprezar o que lhe é de
direito. Segundo Demo deve-se cobrar do Estado o que é de seu dever
prover.

Para Demo (1997) a partir desses critérios, torna-se possível explorar a qualidade

política como um pressuposto para a participação efetiva dos Conselhos Escolares no

processo de construção da gestão democrática da escola pública.

Como é visto, a participação aparece como palavra-chave na constituição dos

colegiados escolares. Isso requer atenção especial para uma possível limitação da

participação, quando essa participação e a forma como participar já foi estabelecida por

organismos do governo central.

Ora, a descentralização da educação na década de 1990 poderia constituir-se em pré-

requisito para o processo democrático se, ao contrário da delegação de competências e

responsabilidades, ela se pautasse na participação popular e no controle do governo por parte

dos cidadãos. Nesse caso, como explicita Cabral Neto (2000, p. 52), “ela se traduziria em uma

distribuição dos espaços de exercício de poder e a redistribuição dos meios para o seu

exercício”.
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 A escola pública atualmente encontra-se em uma situação de calamidade, fato que

exige movimentos de pressão da sociedade. Reivindicar um espaço de participação na unidade

escolar é imprescindível para se alcançar uma escola pública de boa qualidade e universal no

Brasil.

Segundo Paro (2001), essa participação no interior da escola encontra condicionantes

que podem se tornar obstáculos para a sua concretização. Dentre eles podem ser apontados

alguns condicionantes internos presentes na comunidade e também determinantes para que

ocorra essa participação. Esses condicionantes internos são: as condições de trabalho e as

condições materiais; os condicionantes institucionais; os condicionantes político-sociais e os

condicionantes ideológicos. Os determinantes presentes na comunidade são: as condições

objetivas de vida; os condicionantes culturais ou a visão da população sobre a escola e sobre a

participação, os condicionantes institucionais da comunidade e os mecanismos coletivos de

participação.

Todavia, aqueles a quem interessam promover a participação devem estar

convencidos de sua relevância e necessidade, de modo a não desistir diante das primeiras

dificuldades. As pessoas interessadas em aprimorar o processo de participação devem ser

guiadas pela vontade democrática nas decisões sobre qualquer ação da escola, respeitando

sempre a filosofia do diálogo e de participação nas decisões, para, dessa forma, o conselho se

constituir em um elemento de democratização.

É importante que cada segmento que forma o todo da unidade escolar esteja aberto

para o exercício da participação, para dessa forma iniciar um processo de constituição de uma

escola autônoma e democrática, que não se constrói por meio de decretos. Também deve ser

lembrado que a participação é uma conquista processual para o alcance de uma prática

democrática, constituindo-se de um contínuo aprendizado e construção, como também da

tomada da consciência de sua importância, que só se concretiza na prática.
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2.4 OS CONSELHOS DIRETORES DO RIO GRANDE DO NORTE

Em conformidade com as diretrizes nacionais para o campo educacional na década

de 1990, os Estados e Municípios elaborariam seus planos locais de educação, privilegiando a

descentralização nos seus aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos nas unidades

escolares.

Particularmente no Rio Grande do Norte, as orientações explicitadas no Plano

Decenal de Educação para Todos estão expressas no Plano Estadual de Educação Básica

(1994 - 2003), que, apesar de enfrentar problemas de ordem estrutural, se compromete com o

alcance das metas nacionais.

Nesse sentido, o plano assinala que:

Universalizar o ensino é oferecer uma educação básica universal, gratuita e
de boa qualidade que abranja da educação pré-escolar ao ensino médio,
constituindo-se uma prioridade pela qual se alcançará a igualdade de
oportunidades com qualidade. Propõe-se um projeto que permita ultrapassar
os baixos níveis de desempenho e ampliar as condições de permanência do
aluno na escola (RIO GRANDE DO NORTE, 1994, p.13-14).

O processo de modernização do planejamento e da gestão do ensino ganha ênfase no

Plano Estadual. Quanto a esse item, afirma:

O processo de gestão educacional tem se caracterizado por uma forte
concentração da administração central super dimensionada. Rever esse
modelo de gestão torna-se imperioso, considerando que não responde na
ponta do sistema a um produto de qualidade, além de pesar enormemente
nos orçamentos públicos. A modernização da administração educacional,
ampliando a autonomia da escola e fortalecendo a sua gestão, constitui
prioridade no Plano Decenal (RIO GRANDE DO NORTE, 1994, p. 23-24).

Coerente com a estratégia de modernização, o Plano apresenta como seus

principais objetivos:
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Resgatar um planejamento educacional capaz de mobilizar as forças sociais

para desencadear um processo de valorização da escola; e garantir a

autonomia das unidades escolares de forma a permitir sua interação com o

meio social de modo que sua prática reflita as aspirações da população (RIO

GRANDE DO NORTE, 1994, p. 24).

Na busca por alcançar esses objetivos, a Secretaria de Educação do Estado viabilizou

algumas metas como “garantia de autonomia administrativa, financeira e pedagógica às

unidades escolares” (RIO GRANDE DO NORTE, 1994, p. 24). Dentre elas, uma atenção

especial deve ser dada ao item que trata do “Gerenciamento/Democratização”, que prevê “a

criação de conselhos de escolas com representação de pais, alunos, educadores e funcionários

das unidades de ensino, tendo em vista a gestão coletiva da escola” (RIO GRANDE DO

NORTE, 1994, p. 25).

E nas Estratégias de Ação reforça: “Criar conselhos de escolas nas principais

unidades escolares das zonas urbanas e rurais dos municípios; Garantir a participação da

comunidade na gestão do sistema educacional” (RIO GRANDE DO NORTE, 1994, p.26).

Em atendimento às orientações consubstanciadas no Plano Estadual de Educação

Básica (1994-2003) são criados os Conselhos de Escolas com a denominação Conselhos

Diretores. Eles são instituídos nos termos do Decreto de n.º 12.508 de 13 de fevereiro de

1995, como uma contribuição ao processo de construção da gestão colegiada na escola

pública.

Segundo o Decreto (parágrafo único), “os Conselhos Diretores têm por finalidade

assegurar a efetiva participação da comunidade no processo educacional e possibilitar o

aprimoramento das ações desenvolvidas pelas instituições escolares” (RIO GRANDE DO

NORTE, 1995a, p. 2). Dentre as suas atribuições, o Artigo 3º, Inciso V, acrescenta:

“Participar do processo de avaliação do funcionamento da unidade escolar [...]”.  E não

esquece da contribuição que tem o Conselho para a sociedade, quando no Artigo 4º expressa:

“A participação dos Membros dos Conselhos Diretores será desenvolvida em caráter de
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profícua colaboração com o Estado e considerada de relevante serviço à sociedade” (RIO

GRANDE DO NORTE, 1995a, p. 3).

A apresentação da proposta de regimento interno do Conselho Diretor, a ser

implementado por cada unidade escolar, explicita a conscientização de que não será um

decreto, nem tampouco um modelo de regimento que irá despertar entre os que fazem a

escola, a consciência de sua importância, mas que esta “deverá ser fruto de um amplo

processo de construção coletiva a ser instalado no interior da escola, como a participação

imprescindível dos pais e da comunidade, de um modo geral” (RIO GRANDE DO NORTE,

1996, p. 5).

Como finalidades básicas, o Artigo 2º, Inciso I do referido regimento, explicita:

“Zelar pelo cumprimento da gestão democrática da escola enquanto princípio geral aqui

firmado e método de todas as suas ações, assegurando a plena participação de toda a

coletividade nas questões decisivas e essenciais ao seu funcionamento”. Quanto as suas

competências (Art.3º) prescreve: “Subsidiar a escola na administração de conflitos e na busca

de alternativas que garantam o exercício de uma prática pedagógica democrática e, portanto,

de qualidade; Deliberar sobre questões relativas à estrutura e funcionamento da escola” (RIO

GRANDE DO NORTE, 1996, p. 8).

Um outro ponto que merece atenção é o que diz respeito a coordenação do Conselho

pela sua diretoria, que é composta pelo presidente e um suplente, pois cabe a ele zelar pela

gestão democrática do Conselho Diretor.

Tendo em vista o caráter deliberativo sobre questões relativas à estrutura e

funcionamento da escola, tanto nos aspectos pedagógicos quanto financeiros, o Conselho

Diretor tem um importante papel no andamento da instituição, uma vez que, de acordo com o

Decreto, deverá ser constituído por 11 (onze) membros titulares e 11 (onze) suplentes assim

descritos: 04 representantes titulares e 04 suplentes dos docentes, 03 representantes titulares e
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03 suplentes de pais de alunos, 02 representantes titulares e 02 suplentes da comunidade, 01

representante titular e um suplente do corpo discente e o diretor da escola que é membro nato.

As representações de docentes, de pais e de discentes deverão ser eleitas por seus pares. O da

comunidade deve ser indicado por representantes de organizações comunitárias existente na

comunidade em que a escola está inserida.

A partir da criação dos Conselhos Diretores nas escolas públicas do Rio Grande do

Norte, originou-se um processo que poderia se constituir na democratização das relações da

escola, conforme as orientações, contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Com relação aos parâmetros apontados por Antunes (2001), o Conselho Diretor,

como está delineado, se aproxima das experiências vivenciadas em outros Estados brasileiros,

tanto no que concerne à natureza desses conselhos – deliberativa, normativa e fiscalizadora –

quanto no que se refere às suas atribuições fundamentais que se constituem principalmente na

elaboração do seu regimento interno. A composição dos Conselhos Diretores também

expressa a paridade de representantes na sua constituição.

As normas para o funcionamento do Conselho Diretor, a forma como se deve

proceder na escolha dos seus membros e os critérios de participação também estão em

conformidade com os descritos pela autora. O que contraria suas indicações é o fato de que,

de acordo com a Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte, o presidente do Conselho

Diretor poderá ser qualquer membro eleito, exceto o diretor da escola.

Nesses parâmetros citados, pode-se observar que, nas normas e orientações, o

Conselho Diretor como o organismo responsável pela autonomia administrativa no Rio

Grande do Norte não se distancia de propostas dos conselhos de outros Estados, todavia pode

apresentar variações nas suas experiências.     
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3 CONSELHO DE ESCOLA: OS DELINEAMENTOS POSSÍVEIS NA REALIDADE
DE UMA ESCOLA PÚBLICA

3.1 A CRIAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR E A NECESSIDADE DEMOCRÁTICA

Como foi visto no capítulo anterior a concretização da autonomia administrativa nas

unidades escolares do Rio Grande do Norte foi teoricamente consubstanciada com a criação

de um colegiado, então denominado Conselho Diretor. Esse conselho realça a participação

como a essência de sua existência porque se torna a base da democratização das relações no

funcionamento da escola. Ou seja, é por intermédio do Conselho Diretor que a participação

nas questões decisivas e essenciais ao funcionamento da escola pode se concretizar.

Com a publicação do Decreto nº 12.508 de 13 de fevereiro de 1995 algumas escolas

foram nomeadas Centros Escolares com o objetivo de dar respaldo à outras escolas que

ficaram sob sua jurisdição para implantação da descentralização administrativa. A Escola

Estadual Berilo Wanderley ficou sob a jurisdição da Escola Desembargador Floriano

Cavalcante, mas o processo de criação e implantação do Conselho da escola apresenta uma

especificidade.

3.1.1 Da informalidade ao Conselho Diretor legalmente constituído

Por volta de dois anos antes da emissão do Decreto de nº 12.508 a insatisfação de um

grupo de professores da escola Berilo Wanderley, devido a forma arbitrária e abusiva com que

várias questões eram conduzidas pela direção – então centralizada na figura do Diretor –,
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gerou a necessidade de  uma articulação entre os docentes para dialogar com o diretor. Como

expressa as palavras da atual Presidente do Conselho e professora da escola na época:

A gente resolveu criar o conselho porque os diretores que o Estado nomeava
para as escolas chegavam para qualquer pessoa que não atendesse as
solicitações deles e ficavam os perseguindo, criavam problemas, colocavam
faltas indevidas, criavam casos realmente com essas pessoas. Qualquer
pessoa que assumisse outra posição, contrária das direções que vinham
nomeadas para cá, ficavam ameaçadas de serem transferidas. Os diretores
ameaçavam de botar os funcionários lá pra o outro lado do rio, ou pra Pau
dos Ferros... É tinha isso aqui, então a gente sentiu a necessidade de se unir
como professor (Presidente do Conselho).

As palavras da professora demonstram que a escola, de certa forma, tinha autonomia

para criar um Conselho, apesar de, inicialmente, as reuniões serem conduzidas de forma

improvisada e se restringir a um grupo de professores descontentes com uma determinada

situação. Porém, é importante demarcar que os professores sentiram a necessidade de

participar enquanto corpo docente da escola, e que essa participação era voltada para a

democratização das decisões com questões relativas ao funcionamento da instituição.

Outro ponto importante no processo de criação do Conselho no Berilo Wanderley foi

a reação organizada do grupo de professores perante a forma de gestão centralizada proposta

pelo diretor. Assim traduzida:

[...] a gente convocava uma reunião com esse diretor e nessa reunião a gente
mostrava a força que tinha o grupo e ele se sentia ameaçado e começava a
discutir com todo mundo as questões. [...] Assim, ou ele ficava na direção
aceitando a escola como ela era ou ele saía, e por causa disso muitos
diretores abandonavam o Berilo, aí vinham outros, até que chegou a
possibilidade de criar um Conselho de forma legal (Presidente do Conselho).

O funcionamento do conselho, nesse período, se restringia a encontros do corpo

docente da escola voltado para discutir e deliberar sobre situações que, para ele, fossem

resultantes de abusos do diretor. As primeiras reuniões, segundo uma professora da época,
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contaram com poucos docentes, em seguida outros se interessaram e posteriormente passou a

contar também com a presença de alunos e funcionários descontentes com as mesmas

situações.

Desse período, nada do que se referia a reuniões ou encaminhamentos deliberados

pelo grupo foi registrado, no entanto, as bases do Conselho da escola foram alicerçadas em

decorrência do movimento desencadeado pelos docentes, discentes e funcionários.

O funcionamento desse conselho, mesmo que de forma improvisada, em conjunto

com a necessidade de formar o grupo por motivos considerados justos, impulsionou seu

fortalecimento, e isso se traduziu num importante potencial para o exercício da democracia na

escola.

No processo de instituição dos Conselhos Diretores na escola pública como política

de descentralização administrativa, a própria Secretaria de Educação do Estado, ao apresentar

a proposta de regimento dos Conselhos Diretores, esclarece que “não será com um Decreto,

nem tampouco um modelo que irá fazer despertar, entre os que fazem a escola, a consciência

da sua importância no contexto da educação brasileira” (RIO GRANDE DO NORTE, 1996,

p. 7).

O processo de criação do Conselho da Escola Berilo Wanderley se apresenta em

conformidade com o descrito acima, pois a importância do grupo foi gerada na escola antes da

existência da política de autonomia administrativa nas escolas do Estado. Esse fato apresenta

indícios democratizantes, tendo em vista que a possibilidade da participação na administração

da escola não foi doada, e sim conquistada pelo grupo.

Em 1995 vieram as primeiras orientações para institucionalizar a implantação do

Conselho Diretor na escola com o objetivo principal de democratizar o processo de tomada

das decisões. O Conselho passaria a contar com representações de todos os segmentos da
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escola, inclusive, com pais de alunos e representantes da comunidade, o que de certa forma,

proporcionaria a ampliação da participação nas decisões da escola.

Por volta de 1998 a 2001 uma pesquisa realizada11 solicitou aos representantes do

Conselho do Berilo Wanderley que respondessem um questionário sobre a criação e

implantação do Conselho Diretor na escola. Oito representantes responderam, foram eles: dois

representantes dos docentes, um representante discente, dois representantes dos pais, um

representante da comunidade, o Presidente do conselho e o Diretor da escola.

Uma das questões contempladas na pesquisa pedia aos conselheiros que atribuíssem

os conceitos péssimo, ruim, regular, bom ou ótimo, quanto às orientações repassadas para

implantação e legalização do Conselho Diretor na escola. Quatro conselheiros afirmaram que

as informações foram boas, três disseram que foram regulares e um afirmou que as

informações foram péssimas.

Com a visível fragilidade no repasse de informações à escola, alguns funcionários do

Berilo Wanderley buscaram informações na Secretaria de Educação, apontada como fonte de

informação por três conselheiros.  Os outros souberam da implantação do Conselho na própria

escola.

Outro aspecto importante da pesquisa se referiu as facilidades encontradas pelos

conselheiros no processo de implantação do colegiado. A diretora diz que a principal

facilidade foi a receptividade da escola com relação ao Conselho. A representação discente e

um dos docentes juntamente com o presidente indicaram a autonomia financeira da escola

como principal facilidade encontrada. O representante comunitário expressa que o fato de

                                                
11 Essa pesquisa foi intitulada Gestão Descentralizada da Escola Pública: um estudo da experiência
do Rio Grande do Norte e se realizou no período de 1998 a 2001, tendo como principal objetivo
estudar a descentralização em desenvolvimento no sistema educacional do Estado do Rio Grande do
Norte, destacando as dimensões pedagógica, administrativa e financeira da experiência, visando
também sistematizar elementos que caracterizaram a sua prática, além de possibilitar uma reflexão
sobre a gestão na escola pública.
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todos os assuntos serem discutidos foi a principal facilidade. Na opinião da outra

representante dos professores da época, a aceitação dos segmentos em participar e a forma

democrática como a direção da escola conduziu o processo foram as principais facilidades.

Já com relação às dificuldades encontradas no processo de implantação do Conselho,

foram perceptíveis algumas contradições quando relacionadas às facilidades. Nesse sentido a

resposta do diretor é bastante significativa ao expressar que faltavam pessoas com interesse

para participar do Conselho. O representante discente diz que a escola não tinha uma

autonomia real, a representante da comunidade, juntamente com um dos docentes, informa a

falta de integração entre o grupo. A presidente diz que a ausência de informações sobre o

processo era o que mais dificultava, e um representante de pais expressa que era o

desconhecimento sobre reuniões. O outro representante dos docentes diz que o processo não

apresentou dificuldade, o segundo representante de pais omite essa informação.

A pesquisa indicou que naquele período a escola Berilo Wanderley, diferente de

outras no Estado, havia implantado, de forma legal o Conselho Diretor, e mesmo não se

detendo de forma precisa sobre a tomada de decisão no colegiado, a pesquisa demonstrou

claramente nas falas dos entrevistados os desencontros no processo de institucionalização do

Conselho na escola.

No colegiado anterior ao Conselho Diretor havia interesse das pessoas em participar

das reuniões, os objetivos comuns, frutos das insatisfações com o diretor motivavam a

participação, inclusive dos alunos e de alguns funcionários. Já com o Conselho Diretor foi

diferente, a diretora reclama da ausência de interessados em participar, e outros expõem a

falta de integração no grupo.

Ao que parece, no processo de implantação do Conselho Diretor, não havia uma

motivação concreta, nem esclarecimentos sobre as potencialidades do colegiado na escola, a

desinformação ficou em evidência. Não houve estudos e discussões aprofundadas por parte do

grupo da escola, voltado para o método que formaria o órgão decisório, não se questionou
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qual recrutamento a ser adotado, que composição, natureza, princípios, procedimentos o

Conselho da escola adotaria, e o que é fundamental: as regras para o processo de tomada de

decisão.

O que esperar de um colegiado, cuja estrutura e funcionamento já chegou à escola

estabelecida pelo Estado?

Quando Demo (1999) chama atenção para "qualidade política" das associações

participativas, esclarece que não bastam as instrumentações legais para o considerável

funcionamento de uma associação, é fundamental seu conteúdo, sua finalidade, ou seja, o que

qualifica o processo participativo é o seu cotidiano e suas práticas, essas sim expressam sua

verdadeira identidade.

No momento anterior ao Conselho Diretor, quando os professores se organizaram na

busca por melhoria no funcionamento da escola, indícios democráticos se fizeram presentes.

Com a institucionalização do Conselho Diretor, a participação concedida limitou muitas

possibilidades e muito do que se fizera antes foi esquecido.

3.2 A REPRESENTAÇÃO DO CONSELHO: INSERÇÕES POR CAMINHOS POUCO

DEMOCRÁTICOS

O processo de escolha dos membros do Conselho Diretor é essencial para a

concretização do modelo participativo em discussão. O colegiado não pode ser formado por

pessoas alheias e despreparadas para que, dessa forma, não prevaleça a incompetência ao

invés da igualdade na tomada de decisão por meio de representantes eleitos que priorizem o

diálogo como o principal fundamento para o consenso.
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Segundo a Proposta de Regimento do Conselho Diretor – Secretaria de Educação –

os membros do Conselho deverão ser eleitos pelo respectivo segmento que representam, por

meio de eleição direta. E qualquer membro da comunidade escolar poderá concorrer ao cargo

de conselheiro em conformidade com o Decreto 12.508 de 13 de fevereiro de 1995 (Art. 25,

Título V). Ou seja, qualquer pessoa pertencente a algum segmento da unidade escolar poderá

ser candidato a representante de seu segmento, eleito por membros da categoria representada.

A única exceção é o fato do diretor ser membro nato do Conselho com direito a voz e a voto.

A escolha dos membros para composição do Conselho da Escola Berilo Wanderley

evidencia diferentes formas de inserção dos representantes no colegiado da referida escola.

As falas dos atores, apresentadas a seguir ilustram esse processo de inserção dos

representantes do Conselho:

Fui eleita através de eleição. Essa eleição se constituiu assim: todo mundo
era candidato, todo mundo votava, os mais votados ficavam como
conselheiros, em seguida o grupo de conselheiros decidiu a presidência do
Conselho, aí no caso fui eleita como presidente. (Presidente do Conselho
Diretor).

Já a representante discente diz que sua inserção no Conselho se deu da seguinte

forma: “Eu era aluna do curso do magistério e alguns professores indicaram meu nome, foi

para apreciação da diretora que também acatou a sugestão e em seguida os colegas de sala

aprovaram”.

 A representante de Pais: “Fui escolhida em assembléia com alguns pais, os pais me

indicaram e acataram”.

Para a representação da Equipe Técnica no Conselho, segundo a conselheira: “A

escolha dos membros do conselho se dá pela votação dos segmentos. Então no meu caso a

Equipe Técnica se reuniu e votou me escolhendo como representante do conselho”.
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Em sua resposta, a representante docente é direta: “Fui escolhida pela diretora”.

A representante de funcionários também afirma: “Fui escolhida para compor o

Conselho através da diretora daqui da escola. Ela quem me indicou e eu fui recebida pelos

membros”.

Já a representante da comunidade expressa que foi escolhida pelo segmento que

representa: “Fui escolhida pela comunidade, pelos pais dos alunos e professores”.

A diretora apenas confirma o que se previa no Decreto: “De acordo com o Decreto

baixado pelo governador na época, o diretor era membro nato do conselho da escola”.

Como se pode observar nos depoimentos dos conselheiros, a inserção no colegiado,

dos diversos segmentos se deu de diferentes formas. O presidente foi inserido por meio de

eleição, o representante discente foi indicado pelos professores ao mesmo tempo em que seu

nome foi submetido a apreciação da direção e posteriormente aprovado pelos discentes. O

representante de pais foi indicado pelos pais em assembléia, o da Equipe Técnica foi

escolhido por votação dos membros do segmento e o da comunidade foi escolhido pela

comunidade, pelos pais dos alunos enquanto membros da comunidade e pelos professores. Os

representantes dos segmentos docente e de funcionário foram indicados pela diretora da

escola. Esta por sua vez, foi inserida no Conselho como membro nato.

  As formas de inserção no colegiado, como ficou evidenciado, se deu por meio de

votação e de indicações da direção. As representações da comunidade, da Equipe Técnica, de

pais e a presidência do Conselho foram eleitas conforme o previsto no Decreto. Todavia, a

inserção das representações docente e de funcionários no Conselho contraria a letra da lei que

previa o mecanismo da eleição direta para todos os segmentos.

A forma adotada para a escolha dos representantes discentes e de funcionários foi

justificada, pela diretora, como uma conseqüência do desinteresse da comunidade escolar em
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ser representante do Conselho, “[...] pois esse ato envolve questões como disponibilidade de

tempo e ausência de remuneração. [...] Você não imagina a dificuldade que é para encontrar

pessoas que queiram participar do Conselho” (Diretora da escola).

Dois fatos observados comprovam essa assertiva, um deles foi a insistência, quase

apelativa da diretora da escola para que a presidente não abrisse mão do cargo que estava

ocupando no Conselho e continuasse na gestão seguinte, devido ao trabalho que vinha

desempenhando. A presidente justifica seu afastamento da seguinte forma: “Acho que já

colaborei muito com o Conselho, e já aprendi muito, creio que é bom deixar a oportunidade

pra outra pessoa”.

O outro fato foi o notável esforço desempenhado pela presidente, durante uma

reunião do Conselho, em convencer uma professora da escola a ser candidata para representar

o segmento docente. A professora terminou cedendo, sua resistência nada mais era do que a

ausência de informações sobre a importância do colegiado na democratização das decisões na

escola.

Nesse ponto, a presidente do Conselho reconhece a ausência de estudos e

socialização de informações, que certamente possibilitariam à comunidade escolar a

conscientização da relevância do Conselho na escola. Assim, não resta dúvida de que há um

desconhecimento por parte de alguns conselheiros sobre a real importância do Conselho.

A presidente reconhece também que “[...] o Conselho sempre tem altos e baixos,

dependendo do grupo que está na gestão”.

Não é difícil perceber que os “altos” do Conselho expresso nas palavras da

presidente são condicionados à existência real da participação do grupo que naquele momento

se encontra na gestão. Ao mesmo tempo em que os “baixos” dizem respeito a ausência da

mesma. Assim, o Conselho do Berilo Wanderley por algumas vezes é deslocado do princípio
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participativo que visa democratizar, perdendo a essência do grupo, antes tão valorizada pelo

corpo decente da própria instituição.

Outro ponto observado foi a aproximação da eleição para a nova gestão do Conselho.

Na reunião, a presidente coloca alguns nomes indicados por ela, e a diretora sugere o nome de

uma professora que está ausente, pois já havia conversado com ela. Uma funcionária é

convidada, mas se nega a participar por não querer se comprometer. A representante discente

é comunicada pela diretora que, por ela ter concluído e se desvinculado da escola, poderá ser

representante da comunidade.

A presidente e a diretora demonstraram claramente a preocupação em indicar os

futuros representantes, sob a justificativa que o candidato A poderá ser mais participativo nas

atividades da escola que o candidato B e assim o Conselho ficaria mais fortalecido. Sem

dúvida a participação dos representantes é imprescindível ao fortalecimento do Conselho,

porém, ela deve se originar por parte de indivíduos, que como fonte de poder, desenvolvem

um espírito participativo, calcando-se na conscientização de que, por terem parte, devem

tomar parte das decisões da escola, e não por resultado de convites e indicações. Apesar das

indicações, alguns membros da atual gestão foram eleitos por seus iguais, logo há indícios de

práticas participativas, pois a representante de pais foi eleita por um grupo de pais, a

representante da Equipe Técnica se elegeu pelo segmento que representa, a comunidade, os

pais e alguns professores elegeram a representante da comunidade. Dessa forma, há

representatividade no Conselho, pois as pessoas de um determinado segmento da escola

elegeram um representante para o grupo, gerando a possibilidade de participação no processo

de tomada de decisões.

Por outro lado, a formação do Conselho, em alguns segmentos, obedece a critérios

casuísticos e vagos, contribuindo, dessa forma, para o fortalecimento de práticas clientelistas e

autoritárias no âmbito das ações educativas. Alguns dos critérios citados contraria até mesmo
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a proposta de estatuto que define a eleição como forma de inserir os representantes no

colegiado. O fato do nome do representante discente ser submetido a apreciação da direção da

escola, e da indicação pela mesma para o representante de funcionários e de professores

transparece a fragilidade das eleições citadas pelos outros representantes, pois de qualquer

forma todos deveriam ser eleitos.

A reunião do Conselho em que se pautou a eleição da nova gestão deixou claro que

até mesmo os representantes não têm conhecimento da importância do processo eleitoral.

Pois a diretora informa à representante discente que, por ela já ter se desvinculado da

instituição agora poderá ser representante da comunidade. Logo em seguida, ao ser

entrevistada, a representante, que há minutos atrás pertencia ao segmento discente, se

apresenta como representante da comunidade: “Agora, o segmento que represento no

Conselho é o de representante da comunidade”. Ou seja, o simples apontamento da diretora

transformou a representante discente em representante da comunidade, sem nenhum

questionamento sobre votação a mesma pessoa permanecerá no grupo por mais dois anos.

Não diferente é a diretora expressar claramente seu interesse na permanecia da atual

presidente na gestão seguinte, contrariando o princípio da escolha, pois o presidente do

colegiado deve ser qualquer membro eleito pelo grupo de representantes.

Ora, de forma generalizada na escola, foi perceptível a pouca compreensão de que

um processo eleitoral pressupõe a concorrência de um ou mais candidatos, que de acordo com

suas propostas, venham a ser indicados pelas pessoas de seu segmento. Outros processos

como indicações e convites subestimam implicitamente a capacidade de representação do

conjunto dos segmentos que compõe o Conselho da escola.

A forma de inserção de alguns membros no Conselho do Berilo Wanderley contraria

inclusive, os parâmetros do processo de escolha dos membros, descrito por Antunes (2001),

que prevê a eleição como forma imprescindível para o Conselho de Escola se constituir

elemento de democratização.
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A ausência de um processo eleitoral para constituição dos representantes do

Conselho, onde as pessoas a serem representadas não elegem seu representante, fragiliza a

democratização das decisões na escola. Pois, só haverá representatividade, se o indivíduo,

enquanto líder de um determinado segmento, em um ambiente democrático for eleito por

meio do voto e que o eleitor tenha direito de escolha, sem manipulação (DEMO, 1999).

Sem dúvida, as formas de escolha de alguns representantes demonstram também uma

ruptura com a necessidade participativa que gerou a criação do Conselho, fragilizando, assim,

a conquista de alguns educadores que, no passado, se preocuparam em democratizar as

decisões na escola.

 3.3 A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO: A INSERÇÃO

DIFERENCIADA DOS ATORES

A participação em instâncias decisórias da sociedade consubstancia a essência da

democratização. Assim, é necessário relembrar que essa participação só se concretiza no

momento em que o representante de determinado segmento além de estar presente, fizer parte,

e tiver parte, tomar parte, influenciar nas decisões com responsabilidade nos resultados que

decorrem desse processo.

Outro importante fator da participação que a potencializa é o como se toma parte,

pois as instâncias decisórias, que cabem participação e deliberação, devem somar ao processo

de democratização social, especificado no presente trabalho com o Conselho de escola.

Segundo o Decreto que regularizou a criação do Conselho, a participação da

comunidade escolar deve ser assegurada pelo Conselho, como sua principal finalidade.

Lembrando que se a participação no colegiado escolar depende de alguém que

possibilita sua manifestação, a prática em que tem lugar essa participação não pode ser

considerada democrática, pois a democracia não é concedida, ela se realiza processualmente.

3.3.1 O olhar dos conselheiros quanto a sua participação no colegiado

Os componentes do Conselho da Escola Berilo Wanderley foram questionados sobre

a sua percepção em relação ao trabalho que eles, enquanto conselheiros, vêm desempenhando
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no colegiado. A presidente omite essa informação e prefere falar sobre a importância do

Conselho na democratização das decisões da escola. Já a diretora expõe que para ela o

Conselho é sem dúvida um grande aliado, pois

[...] o diretor que faz uso direto do Conselho, tem um companheiro, um
respaldo nas suas decisões, ele não está só. Quando você decide trabalhar
com a comunidade, então o segmento mais importante da comunidade
escolar é justamente o Conselho.

Com relação a representante discente, ela vê a importância que tem seu trabalho,

pois, “[...] como profissional da comunicação e estudante de pedagogia eu sei que posso

contribuir com muita coisa para melhorar o desempenho dos membros do Conselho”.

Já a representante de pais de alunos foi humilde em sua resposta: “Para ser sincera eu

tenho aprendido muito, também a escutar certas opiniões e dar minhas opiniões, pois eu tenho

filhos na escola, e acho que devo ter dito alguma coisa que sirva para alguém”.

A representante da Equipe Técnica considera seu trabalho útil, essencial e

importante, segundo ela:

[...] a gente tem a oportunidade de ter a Equipe Pedagógica nas decisões da
escola, e meu trabalho no Conselho é exatamente esse: trabalhar junto a
direção, fazer com que a gestão seja democrática para que assim, a gente
possa como equipe pedagógica estar participando das decisões [...].

Ao ser questionada sobre sua participação, a representante docente reconhece: “O

meu trabalho no Conselho eu acho um pouco falho. Porque geralmente eu nunca participo das

reuniões, a diretora me passa alguma coisa, [...] quando tem reunião eu nunca estou na escola.

Ela diz que tentou entrar em contato e não conseguiu”.

A representante de funcionários aprova o seu trabalho: “eu vejo o meu trabalho como

sendo bem desempenhado, há uma boa interação com a equipe, principalmente com os

funcionários [...]”.
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No que diz respeito ao trabalho da representante da comunidade, ela demonstra em

sua resposta estar à disposição da escola, ressaltando a parceria que a instituição tem com a

comunidade:

Eu acho um trabalho bom, só vem trazer bons resultados para a escola, a
partir do momento que a gente trabalha numa grande parceria, tanto a escola
trabalha em parceria com a comunidade, como a comunidade trabalha com a
escola. O meu trabalho é bom pra escola, tenho me esforçado bastante para
ajudar em tudo o que é reivindicado.

A maioria dos conselheiros reconhece a importância de seu trabalho no Conselho, a

diretora parece estar convencida de que as decisões não são mais centralizadas, pelo fato de

citar o Conselho como um aliado da direção da escola.

Quando questionada, a representante discente diz que tem muito a colaborar com os

membros do Conselho. As palavras da aluna é importante, mas a representante de pais

apresenta informações bastante significativas ao falar do aprendizado que a participação no

colegiado lhe proporcionou. Contempla também a recíproca ouvir e ser ouvido ao mesmo

tempo em que se preocupa com as conseqüências das deliberações do Conselho, pois a

participação implica em responsabilidade nas decisões da escola, tendo em vista que seus

filhos são alunos da instituição.

Nesse sentido, é perceptível que a conselheira desenvolve as habilidades

participativas inerentes ao próprio ato participativo, evidenciando, assim, a função educativa

da participação, a ação responsável e individual.

Não menos importante é a opinião da representante da Equipe Técnica ao reconhecer

a utilidade de seu trabalho principalmente nas decisões da escola, ao mesmo tempo em que

trabalha junto à direção, primando pela gestão democrática.
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O contraste reside no fato da representante dos docentes admitir que sua participação

no colegiado é falha, pois nunca está presente nas reuniões. A docente, de fato, assume que

não participa, mas isso é resultado de uma representante que não se candidatou

voluntariamente ao cargo, nem tampouco foi eleita por seu segmento, até mesmo alguns

docentes da escola não sabem quem é seu representante no Conselho. Transparece nas

relações da escola que ela não tinha esse interesse e o fato de ser conselheira, como já foi dito,

se deu pela mera indicação da diretora.

De qualquer forma, se a conselheira efetiva não participa o suplente poderia assumir,

o que também não acontece. Logo, não há representação docente no colegiado da escola.

Como imaginar um conselho de escola sem representação docente?

Longe de desmerecer as outras representações do colegiado, mas o segmento docente

é essencial, pois se há melhoria significativa da escola como um todo em decorrência da

criação do Conselho, há reflexos na prática do professor em sala da aula, tendo em vista que é

nesse espaço que a melhoria do aprendizado do aluno pode se concretizar.

De acordo com a representante de funcionários, o seu trabalho no Conselho vem

sendo bem desempenhado, segundo ela, é fruto da boa interação com a equipe de conselheiros

e principalmente com o segmento representado. É importante não perder de vista que o

representante está representando um grupo e que dessa forma, deve existir um bom

relacionamento com os representados, ao que parece a representante de funcionários não

esqueceu esse fator.

Ao dizer que o seu trabalho trouxe bons resultados para a escola, a representante da

comunidade, em sua fala, contempla um importante aspecto da participação: o esforço exigido

pelo ato participativo.
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Observou-se que essa representação não é advinda de uma pessoa alheia às

demandas da comunidade, ou seja, ela demonstra que tem competência para tal fim, pois é

uma pessoa da comunidade e de fácil relacionamento com seus membros, ou seja, é a

intersecção da comunidade com a Escola Berilo Wanderley.

Considerando as falas dos conselheiros, estes demonstram ter consciência da

importância de sua representação no Conselho da escola, além de se auto-avaliarem, no geral,

como bons atores participativos. Todavia, na dinâmica da escola, nas relações e práticas

observadas em seu interior está presente a negação de muitos aspectos colocados por eles.

Durante uma reunião do Conselho a representante de pais, que em outro momento falou da

recíproca ouvir e ser ouvido, não verbaliza nada, apenas concorda com tudo que a diretora e a

presidente falam.

E quando a presidente do Conselho e a diretora da escola viram a necessidade de

convocar uma reunião para decidir a eleição da nova gestão do colegiado, marcaram três

vezes e devido à ausência dos conselheiros o encontro não acontecia. Somente na quarta

tentativa foi que houve reunião e com apenas um terço do grupo de representantes.

Se o grupo não se dispõe a discutir questões importantes, como as eleições, que

necessitam de encaminhamentos e deliberações, as decisões terminam centralizadas na

direção da escola, que por sua vez, procura obedecer a formalidade prevista no Decreto que

regularizou a criação dos Conselhos Diretores no Estado. Ficando claro que isso não é

resultado de abuso e autoritarismo, mas, pelo fato de o Conselho ser formado por

representantes alheios à participação e a decisões importantes para o funcionamento da escola.

3.3.2 As reuniões do Conselho como espaço de democratização do processo de decisão:

um cenário inconcluso

O momento do encontro dos representantes de professores, de alunos, de pais, de

funcionários, da Equipe Técnica, representante comunitário e da diretora, para juntos propor



82

medidas, soluções e tomar decisão, é o mais significativo para a concretização da

democratização das estruturas das relações na escola. Pois é nesse momento que se coloca em

comum os problemas da instituição e dos segmentos sociais, de onde se chega a uma decisão,

fruto do diálogo e do ouvir e ser ouvido de modo coletivo.

É o momento de concretizar o poder compartilhado, interferir, descentralizar, é o

momento que subjaz a nova noção de cidadania que emerge na busca da participação dos

sujeitos sociais pelo controle das políticas públicas.

Apesar do desinteresse em participar das reuniões por parte da maioria dos

representantes do Conselho, estes ao serem questionados sobre os encontros, os avaliam de

forma positiva.

A diretora diz que a forma que a reunião assume é condicionada aos assuntos que são

discutidos: “[...] tem reunião que é rápida e com um certo direcionamento, tem determinados

temas que são complexos e as reuniões tendem a serem complexas também, embora

geralmente se chegue a um consenso e o problema seja resolvido”.

As representações discente e de pais acham as reuniões produtivas por serem

formadas por diferentes segmentos, possibilitando assim, uma melhoria no desempenho da

escola. A representante da Equipe Técnica vê a relevância das reuniões pelo seu caráter

avaliativo e decisivo, a de professores diz não ter participado das reuniões e a de funcionários

diz que as reuniões são boas e proveitosas porque ela tem a oportunidade de dar suas

sugestões. A representante da comunidade lembra do fator participação: “Acho boa, bem

participada, acho que essas reuniões têm trazido bons frutos pra diretoria, pra comunidade

administrar mais, trabalhar mais em parceira com a escola”.

A reunião que aconteceu após as tentativas da presidente e os desencontros dos

conselheiros tinha como principal ponto de pauta a eleição da nova direção do Conselho.
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Apenas quatro conselheiros estavam presentes: a diretora, a representante de pais, a presidente

e a representante de alunos. Estavam, também, dois funcionários da secretaria e um técnico da

escola, que poderiam se expressar verbalmente, mas sem direito a voto. Não estavam

presentes a representante da Equipe Técnica, a representante dos docentes, a representante de

funcionários, nem a representante da comunidade. Esses conselheiros também não

apareceram quando se tentou reunir o grupo anteriormente.

A reunião foi conduzida pela presidente que com esforço tentou retomar assuntos do

último encontro e comunicou que o livro de atas havia desaparecido. Durante a reunião

apenas a diretora e a presidente falam, os outros membros são completamente apáticos até o

final, mesmo quando a presidente propõe nomes para a nova gestão. A preocupação da

diretora, na reunião, era com as finanças da escola, mais precisamente em demonstrar que não

havia extravio do dinheiro da Caixa Escolar. Nada é colocado em votação, pois nada em

nenhum momento foi questionado. Ao final, a diretora relata a reunião ocorrida para uma

funcionária, que, protestando por ter que escrever a ata da reunião, registra tudo o que é dito

no novo livro de atas.

Era perceptível que, apesar da preocupação com a nova gestão para o Conselho, a

reunião aconteceu devido a presença de uma pessoa que estava na escola para estudar o

colegiado, como expressa informalmente a presidente para a diretora: “Já estou envergonhada

de tanto ela vir aqui e não ter reunião”.

Durante a reunião, no momento em que a presidente tentou retomar a pauta do

encontro anterior, as pessoas presentes tiveram dificuldades para lembrar do assunto tratado,

o que deixou claro que há longos intervalos de tempo entre um encontro e outro. Segundo a

presidente isso se deve a ausência de situações que apresentam dificuldades para serem

solucionadas. “É porque não tem nenhuma situação de muita dificuldade, não tem nenhuma
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pendência, só assuntos do dia a dia que a equipe, como Equipe Técnica, acaba resolvendo.

E ao Conselho está ficando mais as questões que têm muita dificuldade de se resolver”.

Uma das decisões difíceis, segundo a presidente, se referiu a necessidade de afastar

um funcionário, que, por meio de denúncias, foi acusado de assediar alunas da escola.

Naquele momento ela reconheceu:

Aquilo tinha que ser resolvido pelo Conselho, porque era uma decisão de
muita responsabilidade, então tinha que ser do grupo. De todas as decisões
aquela foi a mais difícil e os conselheiros ficaram muito nervosos. Muita
gente participou, mas só os conselheiros votaram e a maioria decidiu pelo
afastamento do funcionário. (Presidente do Conselho)

Nessa questão a diretora expressa: “Fiquei aliviada, porque a decisão não estava

centralizada em mim”.

As palavras tanto da presidente quanto da diretora da escola estão imbuídas de

grande importância ao se tratar das decisões em Conselho. Pois a decisão de afastar o

funcionário da instituição era de fato de muita responsabilidade, logo, a decisão foi coletiva,

pois a responsabilidade seria do grupo. Ora, retomando as palavras de Paro (2001) a decisão

coletiva, envolvendo a participação do diretor, dos alunos, funcionários, pais de alunos,

docentes, ou seus representantes é o que substancia o processo de tomada de decisão na

escola, somando, dessa forma, ao exercício da democratização.

Houve outra situação, que, para a diretora, também apresentou dificuldade. Esta

relacionada a um aluno, que por algumas atitudes suas, despertou a desconfiança de

funcionários sobre a presença de drogas na escola. “Esta também foi difícil, porque de certa

forma, envolveu inclusive a mãe desse aluno, que acreditava na inocência do filho e não

entendia o porquê de uma reunião da escola para resolver tal questão” (Diretora da escola).
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A diretora diz que foi após essa reunião que o livro de atas da escola desapareceu, e

atribui esse feito a pessoas que não ficaram satisfeitas com a decisão do Conselho.

Toda decisão, segundo Bordenave (1983), apresenta conseqüências, pois ao exercitar

a participação no processo de tomada de decisão no conselho de escola, o conselheiro está

influenciando em uma decisão que também o afeta, com responsabilidade nos resultados

decorridos do processo.

O conselho apresenta uma dinâmica, de contradição e consenso, pois ao se adotar o

princípio da maioria, alguns serão contrários a opinião de outros, contudo a decisão da

maioria é a decisão do Conselho inclusive dos que votaram contra, e a responsabilidade

também recai sobre esses. Resta, aos que são contra determinadas decisões, respeitar a

deliberação do grupo, podendo ainda defender suas opiniões.

Se o livro de atas da escola desapareceu depois de determinada decisão é porque

alguns conselheiros não têm maturidade participativa para estar no colegiado, todavia,

percebe-se a ausência de uma discussão prévia sobre os princípios a serem adotados na

tomada de decisão no Conselho.

O convívio na escola, em diferentes turnos, demonstrou que parece existir um jogo

de forças entre os professores e funcionários que são a favor da manutenção da diretora na

escola e os que querem seu afastamento. A própria diretora, em uma conversa informal,

expressa sua opinião a respeito dessa questão:

Não é difícil existir esse tipo de coisa, quando o diretor de uma escola é
nomeado por meio de indicações políticas. Têm algumas pessoas aqui na
escola que gostariam de estar na direção, todavia, se utilizam de formas para
esse fim que terminam prejudicando a escola. O que fiz foi ir à delegacia e
prestar queixa, pois um livro de atas numa escola é um documento
importante.
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Já em outro momento, um professor diz que “[...] na escola nada é descentralizado,

tudo quem define é a diretora juntamente com outra professora, essa história de Conselho foi

só para obedecer a uma formalidade”.

De acordo com as questões citadas é possível observar que as reuniões do Conselho

da Escola Berilo Wanderley apresentam algumas incoerências.

Essa disputa de poder no interior da instituição, sem dúvida, interfere no exercício da

participação no Conselho, um exemplo claro é a representante docente, que atribui sua

ausência nas reuniões ao fato de não ser informada pela diretora, quando é visível que esta

não tem interesse em participar por não ter afinidade com o grupo. Esse, por sua, vez tem um

bom relacionamento com a diretora da escola.

É frágil a compreensão em alguns conselheiros, inclusive na representante docente,

de que participar tem sua relevância e necessidade, de modo que não desistam diante das

primeiras dificuldades encontradas. Não há convicção de que atores participativos devem ser

guiados pela vontade democrática nas decisões sobre qualquer ação da escola, sempre

respeitando o diálogo e a participação.

3.4 O PAPEL DO CONSELHO NA GESTÃO DA ESCOLA

A criação dos Conselhos Diretores nas escolas Rio Grande do Norte objetiva a

promoção da participação de toda a comunidade escolar nos processos administrativos da

escola, visando assegurar as condições da qualidade do trabalho coletivo.

No entanto, para que esse objetivo se concretize é necessário que a comunidade

escolar tenha plena consciência do papel que tem o colegiado na instituição.

Quando seus representantes foram questionados sobre o papel do Conselho na Escola

Berilo Wanderley, alguns demonstraram ter consciência da importância do colegiado na

instituição, principalmente no que se refere à descentralização de poder no processo de

tomada das decisões.
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Ao ser questionada a presidente expressa: “O conselho atua como lição democrática

na escola, cabe ao conselho decisões que a direção sozinha não deve tomar”. E usa o exemplo

das decisões com relação às finanças da escola: “Uma questão de peso da escola é o destino

da verba recebida, então o Conselho participa das reuniões do Caixa Escolar e define onde

aplicar aquela verba”. Ao mesmo tempo lembra que as reuniões estão mais voltadas para

prestação de contas: “O Conselho tem que está muito atento para que esse dinheiro realmente

seja aplicado no lugar certo porque aqui as reuniões ordinárias do Conselho são muito mais

para prestação de contas”.

A própria diretora aparenta estar consciente da descentralização do poder nas

decisões e de forma segura diz que o Conselho na escola tem um papel fundamental e

reconhece que “[...] A escola que não faz uso do conselho está um pouco perdida, porque não

tem respaldo de nada”. Todavia, no final da sua fala separa a atuação do Conselho da atuação

do diretor ao expressar: “Um conselho atuante é o braço direito de uma direção”.

Há momentos em que a diretora se apresenta como o único poder de decisão da

escola, em outros, ela coloca-se como descentralizadora. Ela mesma expressa essa assertiva,

em uma das muitas conversas informais: “Em um dos mais difíceis momentos do Conselho

senti-me aliviada, pois naquele momento eu vi que aquela decisão não cabia só a mim, a

responsabilidade não era só minha e sim de todo o grupo”.

A representante discente também demonstra conhecer que a diretora não tem, mais,

exclusividade nas decisões, além de abordar o aspecto da qualidade que a criação do Conselho

pode proporcionar:

O Conselho tem um papel de grande importância dentro da escola, porque a
partir das idéias que são ali colocadas o funcionamento da escola pode
melhorar, além de que existem situações em que as decisões não podem
partir exclusivamente da direção e o Conselho ajuda nesse ponto.



88

A representante de pais também demonstrou clareza no quesito descentralização das

decisões em virtude da criação do Conselho:

Tem coisa muito séria para se resolver que só com o Conselho. A diretora
sozinha não pode mais dizer assim: eu vou fazer isso. Assim, não teria uma
democracia, nós estamos em um país democrático. Então ouvir opiniões é
muito bom pra se tomar qualquer decisão.

Já a representante da Equipe Técnica diz que o papel do Conselho “é participar de

uma gestão democrática, é ajudar, é colaborar é estar com a direção, formar uma direção

democrática”.

A representante dos professores reconhece a importância do Conselho na escola, mas

a condiciona a existência de participação: “Acho que o papel do Conselho na escola é muito

importante, desde que haja uma integração realmente, onde todos participem”.

A representante de funcionários traduz o papel do Conselho da seguinte forma: “A

gente vê os pontos negativos e os positivos e dentro desses aí a gente estuda junto com a

equipe e vai elaborando aquela pauta, pra que seja discutido nas reuniões”.

Ao ser questionada, a representante da comunidade é objetiva em sua resposta: “O

papel do Conselho é orientar, investigar, é mais um trabalho de fiscalizar”.

De fato, a presidente, a representante de pais, e dos discentes demonstram em suas

respostas que o Conselho não foi criado por acaso. Mas que este busca melhorar a qualidade

educacional na instituição e que também supõe a descentralização de poder nas decisões. No

entanto, as palavras da representante da Equipe Técnica e da representante da Comunidade e

da própria diretora revelam uma importante incoerência no que tange ao papel desempenhado

pelo colegiado: O Conselho Diretor está na escola para se aliar à diretora e este ainda é visto

de forma separado da direção.
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Ora, o Conselho é, ou pelo menos deveria ser, o instrumento de gestão no qual a

diretora faz parte e tem poder de decisão como qualquer outro membro. Nesse sentido, a

representante dos docentes, que, admitiu em outro momento a ausência de sua participação,

revela que não há, de fato, integração entre os segmentos, mas, na verdade, sua participação

no colegiado esbarra na sua condição ideológica.

As palavras da representante docente apresentam um caráter contraditório quando

relacionada aos outros conselheiros, pois de fato, o Conselho da escola tem um papel

importante na democratização das decisões, todavia, deve existir, na sua dinâmica, o exercício

da prática participativa, até mesmo para que os conselheiros a aprendam e a aperfeiçoem.

De forma geral os representantes do Conselho, teoricamente, tem conhecimento do

papel o qual o colegiado deveria desempenhar na escola, porém, não foram perceptíveis ações

que justificassem a preocupação em fazer o Conselho desempenhar seu papel. Assim, seus

discursos e as suas práticas seguem por vias completamente antagônicas.

Contraditoriamente aos princípios democráticos, estão como representantes no

colegiado pessoas que não foram eleitas por seus iguais, que não sabem a qual Conselho

pertencem, não há reuniões regulares para encaminhamentos e deliberações, não existe um

grupo na gestão do Conselho, não há informações sobre as potencialidades do colegiado na

escola, só há a presença de ações isoladas, fruto da centralização das decisões na direção.

Outro aspecto importante se refere à ausência de uma preocupação com aspectos da

dimensão pedagógica por parte dos entrevistados. Assim, ao Conselho, somente a dimensão

administrativa e em alguns momentos a financeira, é atribuída ao papel do Conselho.

Só há desconcentração de decisões, quando estas envolvem muita responsabilidade,

assim é conveniente, por um momento, permitir que as pessoas decidam para dividir a

responsabilidade. Nesse sentido, não há participação, pois ela está dependente de alguém que

delimita o espaço participativo.

3.5 O CONSELHO COMO ESPAÇO DE DEMOCRATIZAÇÃO NAS RELAÇÕES DA

ESCOLA

A criação do conselho de escola pode contribuir de várias formas para democratizar

as relações no ambiente escolar. Pois o Conselho é o instrumento que supõe o
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compartilhamento do poder, a interferência e a descentralização, em que a ação conjunta

descredencia a ação individual.

No entanto, a mera existência do colegiado na escola não se traduz diretamente na

democratização das suas relações. Para que o Conselho seja realmente um instrumento de

gestão democrática são necessários a participação e o comprometimento dos que dele fazem

parte, com igual dignidade e responsabilidade, fazendo o esforço do coletivo nas decisões.

A opinião dos conselheiros da Escola Berilo Wanderley, quando indagados sobre a

criação do Conselho ter possibilitado a democratização das relações na escola, foi

praticamente unânime, com exceção apenas da representante dos docentes.

A presidente em sua entrevista chega até exclamar quanto à intensidade da

democratização que o Conselho possibilitou à escola: “Muito! Muito!”. E retrata novamente o

período em que realmente houve a necessidade de formar um conselho.

A diretora também não é diferente:

Foi. Foi muito importante, porque pouco a pouco as pessoas vão se
conscientizando de que o conselho não é um fiscalizador, é um colaborador.
E também as pessoas ficam percebendo que fazer parte de um conselho é
fazer parte ativa da comunidade, da vida escolar, de todo segmento da
escola, porque no momento em que nós tínhamos uma decisão em favor da
escola e esse elemento fez parte do conselho ele foi direto e indiretamente
responsável pelo sucesso ou insucesso daquela decisão.

A representante dos discentes diz que “[...] sem dúvida, a escola já era bastante

democrática e a criação do Conselho só veio reforçar essa idéia de democracia dentro da

escola”.

A representante de pais, assumindo o Conselho como colaborador da diretora,

também explica: “Foi demais. Esse negócio de um diretor só decidir tudo, era meio

complicado. E assim ouvindo as pessoas é mais difícil ela errar”.
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A representante da Equipe Técnica não é diferente: “Com certeza. Pois a gente tem

todos os segmentos não só da escola, mas com a comunidade participando dessas decisões”.

A representante de funcionários confirma, também, a atuação do Conselho no seu

papel de democratização das relações na escola: “Muito, muito. Eu acredito que em todas as

escolas têm que existir o Conselho”.

A representante da comunidade também converge para a mesma posição: “Com

certeza foi importante. Porque o Conselho toma muitas decisões, ajuda à escola a tomar

decisões importantes para o seu bom desempenho”.

Depois de um longo silêncio e alguns risos, a representante dos docentes surpreende:

“Bom... Era pra ser, mas acho que não é, porque realmente nunca existiu esse contato. Às

vezes a diretora passa pra mim, mas nas reuniões mesmo nunca estão todos os membros do

Conselho”.

De fato a democratização das relações no ambiente é a finalidade da implantação de

um conselho. Se não há objetivo de democratizar não há porque existir um colegiado.

Apesar dos conselheiros aparentarem ter a consciência do Conselho Diretor ser o

potencial no processo de democratização nas relações da escola, isso não é de forma alguma

perceptível na prática.

Todavia a resposta para a ausência da participação, dentre outros entraves, se

encontra também nas condições reais que têm seus conselheiros para uma efetiva colaboração

com a democratização das decisões, e isso, segundo Paro (2001) pode se tornar obstáculo para

a sua concretização.

Nos dias e horários que as reuniões do Conselho foram marcadas, – as que não houve

e a que houve – a maioria dos representantes estava trabalhando. Já em outro momento a

representante dos funcionários chegou atrasada, pois não tinha como se deslocar em tempo

hábil do seu trabalho para estar na reunião. A ausência de grande parte dos representantes na
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reunião, em que se pautou as eleições, foi justificada pela diretora pelo encontro ter sido

marcado em seus horários de trabalho. A representante discente e de pais se fizeram presentes

porque a primeira estava com a tarde livre e a segunda por morar vizinha a escola e não

trabalhar fora de casa.

Não resta dúvida que as condições objetivas da vida dos conselheiros, de certa forma,

determinam o andamento dos encontros, porém no momento que necessitou da presença de

todos para decidir sobre o afastamento do funcionário que assediava as alunas, segundo a

presidente, todos estavam presentes. Ao que parece, falta planejamento e interesse, porque

marcar uma reunião do Conselho no momento em que a maioria dos conselheiros está

trabalhando em outra instituição é, de fato, contar com suas ausências.

Somam também às condições objetivas citadas a imobilidade e o descompromisso,

pois para se tomar parte, é necessário pelo menos estar presente, e para estar presente é

necessário disponibilidade de tempo e comprometimento com as decisões, nesse sentido

torna-se cômodo deixar a diretora decidir.

Não foi difícil também, perceber que, teoricamente, alguns atores apresentam uma

visão de participação coerente com a proposta pelo trabalho, no entanto, encontram entraves

para tornar seus discursos realidades. Essa dificuldade pode vir a ser resultante dos

condicionantes culturais dos conselheiros, pois de fato, ainda prevalece uma cultura

conservadora no grupo, condicionada pela ausência de uma consistente prática participativa

que historicamente não foi construída nas políticas públicas do Estado brasileiro, tão

habituado ao conservadorismo e burocratização da centralização. Nesse sentido Paro (1995, p.

326) assina-la:

Numa sociedade em que o autoritarismo se faz presente, das mais
variadas formas, em todas as instâncias do corpo social, é de se
esperar que haja dificuldades em levar as pessoas a perceberem os
espaços que podem ocupar com sua participação.
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Por outro lado, os conselheiros da atual gestão, qualitativamente apresentam

condições para uma atuação participativa. A presidente, as representantes da Equipe Técnica e

do segmento docente são graduadas em pedagogia. A diretora é licenciada em letras e

administradora, a representante discente é jornalista, as representantes dos funcionários e da

comunidade estão cursando o Ensino Superior, só a representante de pais dispõe apenas do

Ensino Médio. Além de atuarem na escola, enquanto profissionais, por um tempo

considerável, o que facilita o conhecimento da estrutura e funcionamento da escola.

Se por um lado o Conselho da escola foi atuante em alguns momentos, por outro é

claramente perceptível sua fragilidade, comprometendo dessa forma, uma participação que

visava a democratizar o processo decisório no âmbito da gestão escolar.

Formar um colegiado não é tão simples, menos simples ainda é ter seus conselheiros

atuando de forma participativa e responsável. Um colegiado que poucas vezes atuou de forma

significativa na instituição, em que uma reunião para acontecer foi necessário marcar com os

membros mais de três vezes, entrar em contato e convencê-los a pelo menos estar presente,

contraria todo e qualquer princípio democrático, favorecendo, dessa forma, a continuidade de

relações de desigualdade entre iguais.

A experiência da escola Berilo Wanderley permite destacar a pouca preparação da

comunidade escolar na viabilização de orientações para um modelo de gestão que se intitula

democrática. Assim, não é de surpreender a visível fragilidade existente na participação dos

segmentos nesse processo.

A realidade constatada poderia expressar-se de forma diferente se, mesmo concedida,

essa forma de participação apresentasse o movimento necessário de informar e de dar

publicidade descrito por Cury (2000), pois dessa forma a sociedade poderia se fazer presente e

tomar parte nas definições dessa política. Certamente esse movimento de informação
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possibilitaria uma inserção diferente dos atores nos processos participativos no Conselho da

escola, possibilitando uma reflexão sobre a importância que tem um conselho.

O que acontece é a disseminação de um sentimento de participação do qual todos os

conselheiros são vítimas, e passam a ver democratização no simples fato de existir um

colegiado estático na escola. A participação é reduzida apenas ao sentimento de fazer parte, o

tomar parte não apresentou importância em nenhum momento nas relações que envolvem o

Conselho. A compreensão que alguns dos conselheiros demonstra é que, o fato de fazerem

parte de um conselho, possibilita o controle das instâncias decisórias que criaram esse

colegiado.

Quando o Regimento dos Conselhos Diretores apresentaram como finalidades

básicas no Inciso I o zelo pelo cumprimento da gestão democrática da escola e a função

deliberativa do Conselho no tocante as questões relativas à estrutura e funcionamento da

escola, em suas competências (Art.3º), desconsiderou o processo histórico que impõe essas

condições, além de trazer de forma implícita os limites para a concretização desse modelo por

se tratar de algo concedido.

Logo, essa proposta fragiliza o caráter processual da conquista, que segundo Demo

(1993) é intrínseco à verdadeira participação, além de delimitar o espaço para que a

participação se efetive.

Nesse sentido, a criação dos Conselhos Diretores nas escolas públicas do Estado

configura-se no compartilhamento de ações e distribuição de tarefas antes centralizadas na

Secretaria de Educação, pois não houve a publicização de informações que respaldassem a

participação nos processos de gestão da escola pública.

O modelo de descentralização em curso se distancia daquele pretendido pelos

cidadãos e profissionais da educação, que defendem a distribuição dos espaços de exercício
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de poder. Ao contrário, esses continuam centralizados, ocorrendo assim um descompasso

entre a participação que vem se exercendo no interior da escola e aquela que se apresenta

como eixo central da democratização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Estado do Rio Grande do Norte, a criação dos Conselhos Diretores nas unidades

escolares tem por finalidade assegurar a efetiva participação da comunidade no processo

educacional. Conforme o Plano Decenal estadual, a gestão colegiada na escola pública

também se volta para a participação efetiva da comunidade em seu interior.

As discussões realizadas no decorrer deste trabalho constatam que, de fato, na

realidade estudada, a institucionalização do Conselho Diretor não possibilita uma participação

qualificada dos segmentos que compõem a escola nas decisões referentes ao seu

funcionamento.

A partir da análise dos dados obtidos e das observações realizadas na Escola

Estadual Berilo Wanderley constata-se a impossibilidade da participação efetiva nos termos

descritos por Chauí (1990) por se tratar de uma participação institucionalizada, que conserva a

impossibilidade democrática, estando essa constatação também em conformidade com os

limites apontados por Demo (1993) que descredibiliza a participação concedida em favor da

participação conquistada.

Nesse sentido é pertinente realçar que a escola, no momento em que não tinha um

conselho institucionalizado por decreto, o colegiado era consubstanciado pela participação de

alguns segmentos da escola com o pensamento voltado para ações que tencionavam a

democratização das decisões na escola. Ou seja, naquele momento, se encontrava em

exercício princípios participativos que certamente possibilitariam a democratização das



96

decisões da escola. Os dados da pesquisa indicam que a institucionalização do Conselho por

meio do Decreto 12.508 gerou na comunidade escolar a necessidade do simples cumprimento

de uma política de descentralização, o que resultou no rompimento com os princípios

participativos existentes no momento anterior. A preocupação dos sujeitos escolares foi

voltada para a mera existência do Conselho Diretor na Escola e não para seus princípios e

ações.

Os resultados obtidos também reiteram a concepção de participação delegada pela

atual configuração do modelo de gestão em desenvolvimento nas escolas públicas. Ora, muito

se fala em gestão participativa, no entanto, a realidade é que, é dado aos sujeitos da escola

apenas o direito a execução de políticas formuladas e definidas por especialistas. A

comunidade escolar participa da implementação e não da elaboração de tais políticas.

Quando a participação foi contemplada nos documentos que previam a criação dos

Conselhos nas escolas, não houve a preocupação com as reais condições que possibilitariam a

efetivação dessa participação pela comunidade escolar. Parece que a preocupação da

Secretaria de Educação era voltada para implementar na esfera estadual uma política de

descentralização nos moldes do nível nacional, em que tarefas antes concentradas nas

Secretarias de Educação passaram a ser executadas pela própria escola, sob a retórica da

democratização da educação.

O caso pesquisado expressa claramente que não foi discutida com os atores sociais a

oportunidade de participarem de processos decisórios, nem tampouco foram acessíveis

informações que respaldassem sua participação na gestão da escola.

A experiência do Conselho na Escola Estadual Berilo Wanderley permite destacar a

ausência da preparação da comunidade para viabilizar orientações de um modelo de gestão

que se intitula democrática. Assim, não é de surpreender a visível fragilidade existente na
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participação dos segmentos nesse processo, resultando dessa forma, em um colegiado frágil,

sem objetivos concretos.

Nesse caso, a participação da comunidade escolar como um todo é prejudicada, o

que contribui para a continuidade da centralização das decisões na direção da escola, como

também para o enfraquecimento da gestão democrática.

Por meio das falas dos entrevistados ficou evidente a fragilidade da compreensão

dos atores escolares sobre o papel do Conselho, pois todos acreditam estar em pleno exercício

da participação e que a Escola Estadual Berilo Wanderley é democrática. Se a principal meta

na implementação dos Conselhos Diretores fosse direcionada para criar um sentimento de

participação na comunidade escolar, certamente na escola estudada, essa meta seria atingida

sem dificuldades. No entanto, para o exercício da gestão democrática na escola não basta criar

uma ideologia participativa, é necessário criar mecanismos reais que possibilitem uma

participação consistente.

O cenário observado na escola pesquisada apresenta semelhança com os resultados

da pesquisa desenvolvida por Cabral Neto e Almeida (2001), sobre a experiência da gestão

descentralizada da escola pública no Rio Grande do Norte.

A referida pesquisa constatou que grande parte dos representantes dos conselhos

estava nos cargos por indicação da direção da escola, que, na maioria das vezes, escolhia

pessoas próximas, desmerecendo a concorrência que supõe uma eleição. Quando essa, na

verdade, não era a forma de inserção prevista para as representações nos planos

governamentais que orientaram a implementação do Conselho, afastando-se também dos

pressupostos explicitados na literatura pertinente ao tema. Logo, a realidade apresentada pela

Escola Estadual Berilo Wanderley, quando se trata das diferentes formas de inserção dos

representantes no Conselho, não é diferente daquela apresentada por outras escolas do Estado.
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O desinteresse apresentado pela comunidade da Escola Berilo Wanderley em

participar não diz respeito apenas a uma realidade particular, pois em sua pesquisa, Cabral

Neto e Almeida (2001) também constataram, que, em algumas das escolas consultadas, o

Conselho Diretor encontrava-se incompleto, resultante da ausência de interesse por parte da

comunidade escolar em representar algum segmento, em alguns casos houve representantes,

mas por não dar importância ao colegiado terminaram por se desvincular. Já em outras

instituições, o funcionamento do Conselho Diretor ocorreu durante um curto período e logo

foi desativado.

Percebeu-se, também, que, na maioria das escolas consultadas, as reuniões do

colegiado não são divulgadas antecipadamente, muitos conselheiros não são avisados, o que

resulta, assim como na Escola Estadual Berilo Wanderley, em adiamentos e suspensões.

Logo, questões importantes que necessitariam do Conselho são encaminhadas pela direção e

muitos representantes não são informados sobre o que acontece no interior da instituição.

Cabe frizar que em nenhum momento os conselheiros da Escola Berilo Wanderley

relacionaram a atuação do Conselho com a dimensão pedagógica da escola. Para a

comunidade escolar, a atuação do Conselho Diretor é restrita apenas a dimensão

administrativa e financeira, não há a compreensão dos sujeitos escolares de que o Conselho é

o mecanismo de gestão administrativa, financeira e pedagógica da escola.

Essa assertiva também se encontra em conformidade com a pesquisa de Cabral Neto

e Almeida (2001) ao confirmar que, de fato, o aspecto menos trabalhado pelas escolas é o

pedagógico, e que em termos gerais a preocupação com a atuação do Conselho é voltada para

aspectos administrativos-financeiros. O Conselho tem mais um papel de homologar as

decisões do que de discutir e promover modificações e de definir prioridades quanto à

aplicação e fiscalização dos recursos. A pouca cultura de participação e a utilização dos
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mecanismos tradicionais e centralizadores presentes na administração das escolas funcionam

como elementos restritivos ao desenvolvimento de práticas participativas mais significativas.

Os resultados obtidos com o estudo do Conselho na Escola Estadual Berilo

Wanderley permitem assinalar a fragilidade do processo que permeou o Prêmio Nacional de

Referência em Gestão organizado pela UNESCO, CONSED e UNDIME. Em 1998 a escola

obteve esse prêmio por meio do preenchimento de um manual de auto-avaliação enviado às

escolas públicas com o objetivo, segundo o manual, de reconhecer, referendar e incentivar as

políticas de gestão escolar. No entanto, não há critérios consistentes para tal fim, é ausente

uma avaliação real das práticas e relações pertinentes a gestão da escola, conquanto, essa

premiação, se traduz em uma forma de acompanhamento à distância das práticas em

desenvolvimento nas escolas públicas.

Apesar das limitações encontradas para a Escola Estadual Berilo Wanderley

consubstanciar a participação nos colegiados, não podemos desconhecer que a participação

em si é inacabada e está sempre em fase de construção. Logo, este pode ser o momento para a

comunidade escolar repensar suas práticas e procurar privilegiar o exercício da participação

em virtude de uma educação em uma escola verdadeiramente pública.

Não podemos desconhecer que o modelo participativo no discurso das políticas

educacionais, mais precisamente a partir da década de 1990, se distancia daquele pretendido

pelos cidadãos e profissionais da educação, que defendem a distribuição dos espaços de

exercício de poder. Ao contrário, esses continuam centralizados, ocorrendo assim um

descompasso entre a participação que vem se exercendo no interior da escola e aquela que se

apresenta como princípio da democracia. Essa fragilidade participativa no âmbito da escola

reflete, por conseguinte, a debilidade da democracia no âmbito da sociedade brasileira nos

termos assinalado por Ribeiro (1995).

Entretanto, com a criação dos Conselhos Diretores, podem ser observados alguns

avanços no processo de gestão da escola pública, introduzindo mecanismos de participação
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que podem representar indícios de democratização. Esse fato isolado não garante a

democratização da gestão da escola pública mas pode criar um ambiente favorável para

desencadeá-la.

Tendo em vista o caráter decretado da participação, no seu sentido geral, seria

ingenuidade afirmar a existência de uma sociedade democrática em decorrência da escola

apresentar relações que privilegiam a participação nas tomadas de decisões no seu interior.

Todavia, esse processo pode se constituir em uma via na direção da instauração da noção de

participação enquanto conquista, levando princípios democráticos para além do ambiente

escolar, caso os atores venham a compreender esses conceitos nos seus aspectos

fundamentais.

 Se estamos vivendo em um contexto que o simples ato de votar e escolher nossos

representantes em eleições esporádicas é insuficiente, não podemos de forma alguma

desperdiçar as conquistas de âmbito social calcadas na participação da sociedade.

Se há intensificação dos processos participativos, é necessário repensar qual a

participação que procuramos intensificar.

Se assistimos à ampliação do processo de democratização, é necessário relembrar de

que forma os princípios democratizantes são abordados, se a participação contempla a

liberdade para decidir e em quais instâncias. Não podemos desconhecer o sentido da

democracia capitalista tanto limitada quanto limitadora descrita por Toledo (1994), em que, a

existência de uma democracia política não significa o fim das desigualdades sociais.

Um Conselho, em que todos os membros são qualificados para o exercício da

participação, em que todos se inserem igualmente, em que não há o desprezo pelas opiniões

individuais, com pleno respeito ao diálogo, não pode ser restrito às tribos indígenas Sioux,

Navajos ou Cheyennes que habitaram as Américas há mais de dois séculos. Sobretudo, esse

modelo participativo é disponibilizado a seres humanos que se interessam ao exercício de

práticas participativas.
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