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RESUMO 

 

 

 

A pesquisa trata de avaliar a contribuição dos Conselhos Escolares para a 

aprendizagem dos alunos das escolas estaduais de ensino médio do município de Natal. A 

pesquisa fundamenta-se na Teoria Democrática nas vertentes representativa e participativa 

e no conhecimento empírico dos conselhos como instrumento de participação. A 

abordagem é qualitativa e avaliativa com a coleta dos dados feita por pesquisa documental 

das atas das reuniões, entrevistas semiestruturadas e reuniões de grupos focais. A análise 

dos dados identificou desequilíbrio na representação das partes interessadas e falta de 

participação dos Conselhos Escolares completos na gestão das escolas. Há dificuldades de 

gestão para atualização do Projeto Político-Pedagógico, de gestão do corpo docente e da 

manutenção predial. A conclusão aponta a necessidade de reformulação do Conselho 

Escolar, para estimular a participação e o controle social da escola pública, e da 

dinamização da capacitação de conselheiros e dirigentes escolares para a missão de 

propiciar a educação para a democracia. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Conselho Escolar, Gestão Escolar, Controle Social, ENEM, 

Educação Democrática. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The research comes to assessing the contribution of School Council for 

the learning of students from state secondary schools of the city of Natal. The 

research is based on the Democratic Theory in representative and participatory 

aspects and empirical knowledge of the councils as an instrument of participation. 

The approach is qualitative and evaluative with data collection made by 

documentary research of the minutes of council meetings, semi-structured 

interviews and focus group meetings. Data analysis identified imbalance in the 

representation of stakeholders and lack of participation of the full School Council in 

the management of schools. There are management difficulties to update the 

political-pedagogical project, management of staff and building maintenance. The 

conclusion points to the need to redesign the School Council, to encourage 

participation and social control of public schools, and boosting the training of 

counselors and school leaders for the mission to provide education for democracy. 

 

KEYWORDS: School Council, School Management, Social Control, Entrance 

Exams, Democratic Education 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO         01 

2 REFERENCIAL TEÓRICO        12 

2.1 Teoria Democrática         12 

2.2 Conselhos como instrumentos de participação     18 

2.3 Gestão democrática da escola pública      23 

2.4 Aprendizagem         30 

3 CONSELHO ESCOLAR NO RIO GRANDE DO NORTE    35 

4          METODOLOGIA         38 

4.1 Tipo de estudo         40 

4.2 População e amostra         41 

4.3 Coleta de dados         41 

4.4 Análise de dados         43 

5          ANÁLISE DOS RESULTADOS       45 

5.1 Fatos Relevantes         46 

5.2 Análise pela Dimensão Política       50 

5.2.1 Escola A          52 

5.2.2  Escola B          55 

5.2.3 Escola C          58 

5.2.4 Escola D          61 

5.2.5 Escola E          63 

5.2.6 Escola F          65 

5.3 Análise pela Dimensão da Aprendizagem      68 

5.3.1 Escola A          69 

5.3.2 Escola B          74 

5.3.3 Escola C          78 

5.3.4 Escola D          81 

5.3.5 Escola E          82 

5.3.6 Escola F           86 

6          CONCLUSÕES         89 

REFERÊNCIAS          92 

ANEXOS           98



1 
 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

 

Esta pesquisa trata da avaliação do Conselho Escolar (CE) como instância 

gestora na escola pública e das definições institucionais de participação dos membros que 

justificam a sua existência na rede pública e do arcabouço teórico sobre a 

representatividade e a participação dos membros em decisões colegiadas. 

O Conselho Escolar (CE) é um órgão colegiado que pode ser parte integrante 

da estrutura organizacional da escola pública ou pode ter personalidade jurídica privada 

própria de cada escola para efeitos legais. Tem o objetivo final de controle social da 

educação pela democratização da gestão das escolas públicas, com a participação dos 

professores, pais, alunos e funcionários nas decisões importantes. 

As décadas de 1980 e 1990 foram pródigas em reformas descentralizadoras na 

gestão de sistemas educacionais em âmbito mundial. Em parte, essas reformas refletiram o 

descontentamento generalizado com os modelos burocráticos e centralizados de gestão das 

políticas públicas da educação, tanto na Europa do Estado do Bem-Estar Social (welfare 

state) quanto nos países desenvolvimentistas do Terceiro Mundo. Para André Borges 

(2004), essa foi a razão para a rápida aceitação das reformas em contextos distintos. 

No Brasil, a descentralização da educação veio junto com a redemocratização e 

teve fundamentação nos marcos legais da Constituição Federal (CF) de 1988 e da Lei nº 

9.394, de 1996, as quais expressam a existência do CE em termos de “gestão democrática 

no ensino público” (BRASIL, 1996).  Note-se que a escola tem que ter conexão direta com 

a igualdade de oportunidades para a autopromoção socioeconômica das famílias por 

definição constitucional (CF Art. 205). 

A Lei nº 9.394 ou Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB) afirma 

expressamente no Art. 14: 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades 

e conforme os seguintes princípios: I - participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação 

das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.  
 

Com efeito, o Plano Nacional de Educação (PNE, 2014) define as finalidades 

do CE em: A) consultiva B) deliberativa e C) fiscalizadora das ações da gestão escolar por 

determinação legal. Também prescreve que a participação de pais, estudantes, funcionários 
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e professores têm o objetivo de democratizar a educação pela discussão, elaboração e 

implementação de projetos político-pedagógicos na escola. 

Por projeto político-pedagógico (PPP), entende-se a projeção do que a 

comunidade escolar almeja para o futuro da escola de tal forma que a participação da 

comunidade escolar na construção coletiva do PPP seja fundamental para a sua efetivação 

e o seu êxito. Então, depreende-se que o PPP é a visão de futuro de cada escola e deve 

refletir o pensamento peculiar da sua comunidade constituída de alunos, pais, professores e 

funcionários. Pelo contrário, se essa visão não for resultado de uma construção 

colaborativa das partes interessadas, o PPP pode se transformar em um documento 

estranho, sem a adesão da comunidade e pouco relevante para a vida da escola. Para 

Gadotti (1994), “Não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um rumo. 

Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político. O projeto pedagógico [PPP] 

da escola é, por isso mesmo, sempre um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma 

finalidade que permanece como horizonte da escola” (Id. p. 2). 

Consoante a esse pensamento, mas com enfoque prático, Ilma Veiga (2003) 

afirma que “o projeto político-pedagógico é visto como um documento programático que 

reúne as principais ideias, fundamentos, orientações curriculares e organizacionais de uma 

instituição educativa ou de um curso” (Id. p. 271). 

No contexto brasileiro, cabe aos governos estaduais e municipais adotar os 

princípios normativos relativos à educação com a flexibilidade estabelecida pela autonomia 

política intrínseca do pacto federativo desenhado na Constituição Federal. Nesse estudo, a 

participação da comunidade externa à escola nas atividades do CE está restrita aos pais ou 

responsáveis pelos alunos e aos membros do sistema de ensino do governo do Estado do 

Rio Grande do Norte, pois a norma não prevê a participação de outras entidades. 

Tanto a Lei Complementar Estadual nº 290/2005 (BRASIL. 2005) quanto o 

Decreto nº 18.463/2005 (BRASIL, 2005) tratam da institucionalização e detalhamento da 

gestão democrática do ensino básico na rede pública estadual do RN, normatizam os 

procedimentos eleitorais para a escolha da Equipe de Direção da escola e determinam as 

funções e atribuições do CE nas decisões importantes da gestão escolar. Assim, o CE é 

definido como órgão auxiliar e fiscalizador da gestão escolar. 

Essa definição da lei local corrobora a revisão da literatura em que se constata 

a necessidade de mais envolvimento das famílias no processo ensino-aprendizagem dos 

jovens (GOHN, 2006; FELÍCIO, 2008; PEREIRA et al, 2015). Ademais, as pesquisas 
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científicas indicam a importância do impacto da revolução tecnológica da informação e da 

comunicação na sala de aula. Assim, parece necessária mudança cultural no processo 

ensino-aprendizagem na qual a família tem papel relevante (BURNS et al, 2014). 

Por um lado, verifica-se nas pesquisas a tendência empírica de que a função 

dos pais, educadores e de pessoas do convívio passe a ser a de facilitadores e orientadores 

do jovem que protagoniza o próprio aprendizado em meio à ampla disponibilidade de 

informação (CASTELLS, 2014).  

Por outro lado, parece necessário trazer para esse novo contexto tecnológico de 

aquisição de conhecimentos o pensamento teórico largamente aceito de Paulo Freire (1996) 

que aponta o projeto educativo (ou PPP) como base para tratar do diálogo e da 

autodeterminação do indivíduo com vistas a tornar “o homem sujeito da sua história” e 

capaz de desenvolver a consciência crítica necessária para a transformação da sociedade 

em que vive. 

Acrescente-se, a essa dualidade de perspectivas, a percepção de Maria da 

Glória Gohn (2006) a respeito dos conselhos e órgãos colegiados das escolas 

Participar dos conselhos e colegiados das escolas é uma urgência e uma 

necessidade imperiosa, mas exige uma preparação contínua, um aprendizado 

permanente, uma atividade de ação e reflexão. Não basta um programa, um 

plano, ou mais um conselho. É preciso reconhecer a existência e a importância 

da educação não-formal no processo de construção de uma sociedade sem 

injustiças, democrática (GOHN, 2006, p. 37). 

 

Por educação “não-formal” a autora expressa o aprendizado que se constrói em 

processo interativo intencional no “mundo da vida” e que se insere na concepção 

participativa do CE. Trata-se de um aprendizado distinto daquele da educação formal do 

espaço escolar com conteúdo sistematizado. E também é distinto do aprendizado informal 

que acontece nas relações familiares, no bairro, no clube, na igreja ou com os amigos da 

escola.  

Esse aprendizado da educação “não-formal” se firma pela solidariedade e 

interesses comuns, constrói o capital social da cidadania com a intencionalidade que o 

caracteriza. O CE pode propiciar o aprendizado da organização social para a solução de 

problemas comuns e pode conscientizar seus membros dos deveres e direitos sociais pela 

prática concreta.  

Assim, na visão da Gohn (2006), a escola deve priorizar a formação para a 

cidadania, entendida como educação “não-formal”, e que cabe ao CE papel central nesse 

aprendizado. Na visão de Gadotti (1994) e Veiga (2003), a priorização dos objetivos 
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pedagógicos deve ser decisão tomada quando da elaboração do PPP da escola. E a norma 

estabelece a participação da comunidade na elaboração do PPP.  

As dificuldades apontadas por Gohn (2006) para o funcionamento adequado do 

CE são relativas à falta de tempo dos pais para participar dos encontros e de preparo dos 

pais para entender as questões ali tratadas, assim como à resistência da direção da escola 

em compartilhar o poder decisório. Contudo, argumenta a autora que o CE é uma instância 

especial, por si só, para que aconteça o caráter educativo “não-formal” do aprendizado para 

a cidadania.  

Note-se que os pais são a parte interessada que não convive no ambiente 

escolar cotidianamente. Assim, a pesquisa etnográfica sobre a participação dos pais na vida 

escolar dos filhos indica que eles devem ser encorajados a estabelecer compromissos com 

o que acontece na escola. Os pais necessitam ser esclarecidos da importância de sua 

participação e preparados para que se sintam seguros em exercer a sua influência 

(PEREIRA et al, 2015).  

Com efeito, as evidências apontam dificuldades que confirmam as percebidas 

por Gohn (2006), que inibem a participação dos pais, tais como: o nível socioeconômico da 

família de baixa renda tem influência negativa no desempenho escolar do jovem; ou os 

pais não se sentem qualificados para ajudar no aprendizado; e deixam a responsabilidade 

para os professores. O resultado é a falta de ambiente propício para os estudos em casa 

(PEREIRA et al, 2015). 

No entanto, a revisão da literatura indica que o peso da influência familiar e 

das pessoas de convívio corresponde a 70% do resultado escolar dos alunos (FELÍCIO, 

2008). Esse entendimento está combinado com a estatística que constata que o professor 

brasileiro gasta mais tempo com a papelada administrativa e com a manutenção da 

disciplina em sala de aula que a média dos colegas dos demais países pesquisados. Apenas 

67% do seu tempo são dedicados a tratar do conteúdo pedagógico com os alunos 

propriamente, contra 79% da média internacional (OCDE, 2014). 

A operacionalização do CE no formato de um colegiado pouco hierarquizado 

pode ser tratada sucintamente pelo conhecimento da ciência política, que estuda o poder e 

o processo da representatividade, de tal forma que um pequeno comitê viabilize as tomadas 

tempestivas de decisões cotidianas em nome de todos, com legitimidade.  

A incisiva defesa que faz Carole Pateman (1992) da teoria da democracia 

participativa ou direta se contrapõe aos argumentos de Joseph Schumpeter (1883-1950) e 



5 
 

seguidores que defendem a democracia representativa e “que duvidam que o cidadão 

comum chegue um dia a se interessar por todas as decisões que são tomadas a nível 

nacional da mesma forma que se interessaria por aquelas que estão mais próximas dele” 

(PATEMAN, 1992, p. 146).  

Para Pateman (1992), democracia é participação abrangente, mesmo que 

existam barreiras práticas ao seu exercício cotidiano. Para Schumpeter (1961), somente a 

democracia representativa é viável tendo em vista as dificuldades do processo decisório 

que envolva a ampla participação característica da democracia participativa ou direta.  

No âmbito dos CE, há potencial para evolução democrática, na visão de Gomes 

(2015), uma vez que a abrangência setorial e restrita da comunidade escolar propicia a 

participação dos beneficiários e a legitimidade das decisões colegiadas dos conselhos 

gestores. Para o autor, o conselho compreende características da democracia representativa, 

dado que os conselheiros são representantes, e da democracia participativa pelo processo 

decisório em formato de colegiado. 

O Ministério da Educação trata o CE como uma estratégia de gestão 

democrática da educação pública e mantem um programa de fortalecimento dos CE 

disponível para todos os estados (MEC, 2004). A descentralização federativa permite que 

os sistemas de ensino dos governos subnacionais escolham instituir o CE como parte da 

estrutura da gestão escolar ou como entidades civis do tipo associação de pais e mestres 

com personalidade jurídica própria. 

No Estado de São Paulo, por exemplo, o CE é considerado importante para a 

formação democrática e deve ter o aluno como o foco central, principalmente pela via da 

discussão e acompanhamento do PPP da escola. A composição do CE é de 40% de 

docentes, 5% de especialistas de educação, 5% de funcionários, 25% de pais de alunos e 

25% de alunos, com um mínimo de 20 e máximo de 40 conselheiros a depender da 

capacidade da escola. As funções compreendem as deliberações sobre assuntos 

pedagógicos, administrativos e financeiros; as consultas; as fiscalizações; as mobilizações 

e a função pedagógica que trata de acompanhar a aprendizagem. A legislação prevê duas 

assembleias gerais semestrais do CE para cada escola (SESP, 2014). 

No Estado do Ceará, o CE é visto como instrumento de participação e controle 

social da educação e tem a composição com 50% de pais e alunos e 50% de professores e 

funcionários. No entanto, tem assento reservado adicionalmente para um membro do 

Núcleo Escolar do sistema de ensino e outro para um membro da sociedade civil 
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organizada de alguma instituição local. As funções são semelhantes às do Estado de São 

Paulo, com atividade deliberativa, consultiva, normativa e fiscalizadora / avaliativa. Há 

articulação para a formação de conselheiros em parceria com a Universidade Federal do 

Ceará (SECE, 2015). 

No Estado do Rio Grande do Norte (RN), o desenho da legislação estadual que 

institui e regula o funcionamento do CE (BRASIL, 2005) estabelece um comitê 

representativo composto pelos professores (25%), pais (25%) e alunos (25%), além de 

servidores (25%) e prescreve a reunião ordinária mensal para a deliberação de temas 

específicos com participação dos representantes dos alunos, pais, professores e 

funcionários. As assembleias gerais podem ser convocadas pelo presidente do CE ou por 

dois terços dos seus membros. 

A realidade setorial do Rio Grande do Norte se caracteriza pela baixa avaliação 

do aprendizado escolar em medição feita pela Prova Brasil 2013. É considerado adequado 

o aprendizado que alcança a pontuação mínima definida pelo comitê científico do 

movimento Todos Pela Educação (TPE) para Português e Matemática (TPE, 2015).  

O percentual de alunos com aprendizado adequado no RN está 17 pontos 

percentuais abaixo da média nacional em português no 5º ano do ensino fundamental (23% 

contra 40%). Ou seja, apenas 23% ou 10.517 alunos apresentaram aprendizagem adequada 

do total de 46.373 que fizeram a Prova Brasil no RN. A comparação é feita com a média 

nacional de 40% de alunos com a aprendizagem adequada em português ou 973.915 do 

total de 2.443.581 de alunos que fizeram a Prova Brasil em todo o país. 

Em matemática, são 18 pontos percentuais a diferença (17% contra 35%) na 

comparação do percentual de alunos com aprendizado adequado no RN no 5º ano do 

ensino fundamental em face da média nacional. Ou seja, são 17% ou 7.954 alunos com 

aprendizado adequado do total de 46.373 alunos que fizeram a Prova Brasil no RN. Nesse 

mesmo 5º ano do ensino fundamental, a média nacional de alunos que apresentam 

aprendizagem adequada em matemática alcança 35% ou 847.712 alunos do total de 

2.443.581 alunos que fizeram a Prova Brasil.  

Os alunos do 9º ano estão 7 pontos abaixo em português (16% contra 23%) na 

comparação do percentual de alunos com aprendizado adequado no RN com a média 

nacional.  Ou seja, são 16% ou 5.343 alunos com aprendizado adequado do total de 32.081 

alunos que fizeram a prova no RN. No 9º ano, a média nacional de alunos com o 
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aprendizado adequado em português é de 23% ou 610.893 alunos do total de 2.589.764 

que fizeram a prova.  

Em matemática, os alunos do RN estão 4 pontos percentuais abaixo da média 

nacional no mesmo 9º ano (7% contra 11%) na comparação dos percentuais de alunos com 

aprendizagem adequada. Ou seja, são 7% ou 2.142 do total de 32.081 alunos que fizeram a 

prova no RN contra 11% ou 290.458 com aprendizado adequado em matemática do total 

nacional de 2.589.764 alunos (INEP, 2013). O cálculo está feito pelos mesmos critérios da 

TPE nos anos 5º e 9º do ensino fundamental. 

Adicionalmente, verifica-se o índice de abandono escolar de 17,54% dos 

alunos no ensino médio nas escolas estaduais urbanas do Estado do Rio Grande do Norte. 

Este é o terceiro pior índice do país no ensino médio, à frente apenas do Pará e Alagoas 

(INEP, 2013). 

A partir da concepção legal do CE, identifica-se potencial para a atuação das 

famílias via CE na discussão e encaminhamento de soluções para essas dificuldades nos 

resultados alcançados na aprendizagem. Note-se que a estrutura do ensino básico brasileiro 

compreende doze anos de estudo, separando-se o ensino fundamental, que segue até o 9º 

ano, do ensino médio, que adiciona os anos 1º, 2º e 3º aos nove primeiros.  

Diante dessa realidade, o interesse dessa pesquisa recai sobre a rede estadual de 

ensino médio. A Constituição Federal atribui a competência prioritária dos Estados para o 

ensino médio (Art. 211, §3º) e, assim, indica um recorte da pesquisa para a rede estadual. 

Ademais, a participação de alunos nas reuniões do CE está condicionada a ter idade 

mínima de 12 anos, compatível com todos os anos do ensino médio, ter frequência regular 

às aulas no semestre anterior e ser escolhido por seus pares (BRASIL, 2005, Art. 24). 

Assim, parece relevante que os alunos possam participar do CE das escolas para o 

propósito desse estudo.  

Fundamenta-se ainda o recorte geográfico do município de Natal pela 

concentração das escolas urbanas, com alto índice de abandono, e o acesso aos dados. 

Assim, define-se como problema de pesquisa a seguinte questão: Como os 

Conselhos Escolares contribuem para a aprendizagem dos alunos nas escolas 

estaduais de ensino médio da cidade do Natal?  

Em decorrência, são categorias analíticas: a)  as atribuições extraídas das 

funções designadas para o CE pelas normas que compreendem a função fiscalizadora, a 

função deliberativa, a função consultiva e a função eleitoral; b) aprendizagem dos alunos   
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avaliada pelo  resultado dos testes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), uma vez 

que este  é composto por cinco testes que avaliam as competências e habilidades dos 

alunos concluintes do ensino médio em quatro áreas do conhecimento e em redação. As 

áreas de conhecimento avaliadas são: Matemática e suas tecnologias; Ciências da Natureza 

e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias; Linguagens, Códigos e suas 

tecnologias; além da redação. São divulgados os resultados das escolas nas quais a 

participação dos alunos nos testes seja maior que 50% (QEdu, 2013). 

Para responder ao problema de pesquisa foram definidas as seguintes questões: 

 Qual a composição do Conselho Escolar e como é organizada a eleição da 

Equipe de Direção? 

 Quais são as ações do Conselho Escolar quanto às questões de frequência às 

aulas e ao rendimento escolar dos alunos? 

 Que informação dispõem os membros do Conselho Escolar para debater e 

encaminharem as questões relativas à Proposta Pedagógica da escola? 

 Quais os itens do Regimento Interno os membros do Conselho Escolar 

discutem antes de aprova-lo e como monitoram o seu cumprimento? 

 Quais as providências do CE para as eventuais discrepâncias no orçamento 

das receitas e despesas em face do planejamento? 

 Qual a atuação do CE sobre os procedimentos de preparação dos alunos 

para as avaliações do ENEM? 

Definidos o problema e as questões, o objetivo geral é analisar como os 

Conselhos Escolares contribuem para a aprendizagem dos alunos. 

E os objetivos específicos são descritos como: 

 Examinar a composição do CE e o processo eleitoral em face do equilíbrio 

político interno necessário. 

 Avaliar a atuação do CE no acompanhamento da frequência às aulas e 

rendimento escolar dos alunos. 

 Verificar o conhecimento dos membros do CE sobre os objetivos e 

estratégias da Proposta Pedagógica da escola e o monitoramento do seu 

cumprimento. 

 Identificar os itens do Regimento Interno que são discutidos pelo CE antes 

da sua aprovação e compreender o monitoramento do seu cumprimento. 
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 Verificar as providências do CE frente a eventuais discrepâncias 

orçamentárias das receitas e despesas. 

 Analisar a forma de atuação do CE nos procedimentos de preparação para 

os testes do ENEM e na avaliação dos resultados obtidos pelos alunos.  

No tocante às funções do CE, as deliberações referem-se à aprovação do 

Regimento Escolar e convocação da Assembleia Geral, quando necessário, no âmbito do 

CE. Assim, a Assembleia Geral cria condições para ampla participação e deliberação sobre 

os temas da escola. Quanto às consultivas, compreendem opinar sobre a Proposta 

Pedagógica (PPP) da escola e sugerir modificações no Regimento Escolar (ou Regimento 

Interno, RI). As de fiscalização abrangem o exame das prestações de contas; 

acompanhamento da disciplina, produtividade e probidade da Equipe de Direção, dos 

professores e servidores; controle da frequência e desempenho escolar dos estudantes; zelo 

pelo cumprimento do Regimento Escolar (ou Regimento Interno, RI). Finalmente, a 

eleitoral significa coordenar a formação de uma Comissão Eleitoral Escolar que conduzirá 

o processo eleitoral para os cargos da Equipe de Direção no âmbito da unidade escolar de 

acordo com as diretrizes da Comissão Eleitoral Central e assegurar a paridade de votos em 

vinte e cinco por cento para cada parte interessada da comunidade escolar (BRASIL, 2005, 

Art. 26-27). 

No que toca ao resultado da aprendizagem, os três anos do ensino médio 

podem ser decisivos para que os alunos alcancem boas notas nos testes de medição da 

aprendizagem do ENEM. Esse estudo considera importante a motivação dos alunos e suas 

famílias nessa fase escolar pelo fato de ter conexão direta com a utilização das notas do 

ENEM pelas universidades na seleção de entrada para o ensino superior.  

Vê-se, assim, que há razões práticas e teóricas a justificar a execução desse 

estudo. Para Boaventura Santos (2005, p. 549), a evolução do debate teórico sobre 

participação social deve considerar que 

 [...] a tensão entre as duas formas de democracia [participativa e 

representativa] parece constitutiva das democracias modernas, pois nem a 

prática política nem a teoria política democrática têm sido capazes de 

formular outra relação entre elas que não seja a relação de soma zero: a 

expansão de qualquer delas só pode ser obtida à custa da restrição da 
outra. 

 

Há que ser incentivado o debate sobre a teoria da democracia com vistas ao 

envolvimento imprescindível das partes interessadas (stakeholders) no CE da rede pública, 

pois parece impossível a evolução necessária da função plena da escola sem a participação 
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definida no arcabouço legal da “gestão democrática” frente a essa realidade de mudança de 

paradigma tecnológico da informação e da comunicação. 

A pesquisa sobre o CE pode aprofundar a compreensão sobre a eventual 

relação entre a democracia no âmbito da sociedade (ou externa à escola) e a democracia no 

espaço da escola (ou interna). Se para Gohn (2006) e Faustino (2014) o CE é uma instância 

especial para que aconteça o caráter “não-formal” da “educação para a cidadania 

democrática”, vê-se aumentada essa relevância pelo atual contexto político no qual 60% 

das pessoas estão insatisfeitas com a democracia no Brasil e, pior, que 70% têm baixíssima 

expectativa em relação à reforma política ora em andamento no Congresso Nacional 

(BATISTA; FELÍCIO, 2015). 

Essa linha de raciocínio pode conduzir à aplicação do conhecimento científico 

acumulado sobre a avaliação de políticas públicas com o propósito de compreender esse 

tema do CE pelo ponto de vista da sua eficácia na realidade do município de Natal. A 

literatura internacional indica que 

 O conceito de avaliação pode se estender a um amplo elenco de 

atividades, que vai da determinação das necessidades do programa, 

passando pela fase do funcionamento (implementação) até a apreensão 

dos resultados finais, ou seja, dos efeitos ou impactos da política pública 
(TINOCO et al, 2011). 

 

 Esse estudo limita-se a avaliar a eficácia do CE como parte da política pública 

instituída para a educação, nas suas funções consultiva, deliberativa, fiscalizadora e 

eleitoral. 

A complexidade da pesquisa é expressa pelo pensamento de Joan Subirats 

(1994) sobre avaliação de políticas públicas. As partes diretamente interessadas em 

determinada política pública influenciam o processo de avaliação, mesmo que todo cidadão 

tenha interesse na eficiência da atuação do poder público em princípio. Assim, o desafio 

posto ao pesquisador está em observar e compreender o objeto da pesquisa com a 

consciência dessas limitações. 

 Em essência, a pesquisa para avaliação deve conter uma função finalística de 

melhorar os aspectos organizacionais e de procedimentos nas operacionalizações das 

políticas públicas. No entanto, o efeito de um trabalho científico de avaliação depende de 

uma “janela de oportunidade” para produzir mudanças (SUBIRATS, 1994). 

Nos limites previstos para essa pesquisa de avaliação do CE, uma vez que se 

aceita que avaliar é julgar com critérios técnicos e que participar é se comprometer com 

resultados específicos, o escopo desse trabalho está compreendido no compromisso dos 
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membros do CE em perseguir os objetivos de participação contidos no espírito coletivo da 

lei. 

Essa dissertação é composta pelo capítulo 1 de Introdução que contextualiza o 

CE da escola pública de ensino médio e define objetivos de pesquisa. O capítulo 2 segue 

com o Referencial Teórico explanando sobre a base da Teoria Democrática e as tensões 

entre a corrente de defensores da representação política e a corrente da participação direta, 

a gestão democrática na escola pública, as dificuldades da evolução cultural para as 

decisões colegiadas e a aprendizagem para a educação democrática. O capítulo 3 explana 

sobre o Conselho Escolar no Rio Grande do Norte, com as suas normas e especificidades. 

O capítulo 4 contém a metodologia qualitativa e avaliativa, e o capítulo 5 analisa os 

resultados com a avaliação do CE pelas dimensões política e da aprendizagem. Finalmente, 

o capítulo 6 tece as conclusões relativas à influência do CE na aprendizagem dos alunos 

das escolas de ensino médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

A revisão bibliográfica sobre o tema das decisões colegiadas ilustra a evolução 

das atividades coletivas ou participativas e fundamenta o argumento da força do consenso 

que pode mover as ações sociais em circunstâncias as mais diversas. Há conceitos das 

ciências sociais que se firmam ao longo do tempo em construção do conhecimento por 

meio de correntes eventualmente contrapostas de pensamento.  Nessa seção, relata-se parte 

da herança teórica atinente ao propósito desse estudo. 

 

 

2.1 TEORIA DEMOCRÁTICA 

 

A discussão teórica prossegue com a contribuição da ciência política que 

aprofunda o estudo do conflito social e, mais especificamente, da contraposição da Teoria 

da Democracia Representativa e da Teoria da Democracia Participativa. 

O principal diálogo entre essas duas correntes de pensamento teórico parece 

enfocar o conflito político dos extratos sociais dominantes com os dominados em termos 

empíricos e em sentido estrito. Pela argumentação de Carole Pateman (1992) há evidência 

de que a apatia identificada no cidadão comum pelo debate político, apontada pelos 

teóricos seguidores de Joseph Schumpeter (1883-1950), aqueles que defendem a 

representação política, pode ser justamente consequência da falta de participação ou 

exercício democrático. 

A teoria política primordial concebida por Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778), anterior à sociedade industrial e no contexto de uma cidade-estado, tem base em 
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uma associação de cidadãos livres, formalizada em um Contrato Social e que antecede a 

existência do aparato de um Estado e suas estruturas burocráticas. Consiste em um sistema 

político simples e local que funciona pela deliberação direta. Compõe-se de leis feitas 

pelos mesmos cidadãos que vão cumpri-las. Não há representantes ou legisladores 

profissionais. 

 A concepção de Rousseau (2002) tem conteúdo psicológico importante pelo 

envolvimento dos cidadãos nos processos decisórios que afetam as suas vidas. Cuida-se de 

garantir o controle social desde o princípio da democracia participativa, uma vez que tal 

processo participativo produz o crucial compromisso dos cidadãos de acompanhar o 

funcionamento das instituições “e as qualidades e atitudes dos indivíduos que interagem 

dentro delas” (PATEMAN, 1992, p. 35). 

Contudo, desde a concepção teórica de Rousseau (2002), há um desafio ao 

engajamento participativo mais ativo dos cidadãos decorrente das condições econômicas 

necessárias a uma atuação independente. Na situação ideal concebida pelo autor, há uma 

comunidade igualitária formada por proprietários rurais, de forma a existir a segurança 

econômica que permita a igualdade política, mesmo que imperfeita, em face à 

impossibilidade de todos terem as mesmas posses. 

Assim, ao invés de dependência, possibilita-se a interdependência necessária 

ao fortalecimento do tecido social e ao favorecimento da situação em que somente as leis 

governam as relações entre cidadãos livres. Daí a ressalva de Rousseau (2002, p. 40) 

quanto à participação de grupos organizados com o propósito de desequilibrar a relação de 

forças políticas e fazer prevalecer as “vontades particulares”. E se tal acontecesse, deveria 

ser estimulado o surgimento de outros grupos necessários para o reequilíbrio político. E 

Pateman (1992) transpõe para a organização interna desses grupos a mesma concepção de 

organização participativa que Rousseau idealiza para a comunidade. 

Com efeito, a essência da concepção teórica de Rousseau compõe-se do sentido 

educativo e do sentido sustentável da participação política: 

A) Sentido educativo. Para o autor, ao ser cidadão de um país livre e soberano, “[...] 

basta-me o direito de votar para me impor o dever de me instruir no tocante a isso [ao tema 

em votação]” (Id. p.10). O fato de o cidadão ser “forçado” a deliberar de acordo com o seu 

próprio senso de justiça expõe o resultado educativo do processo participativo. Para 

Pateman (1992, p. 38), caso o cidadão queira a cooperação dos seus pares, deve 

“desenvolver uma ação responsável, individual, social e política”.  Essa ação é 
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consequência do processo de aprendizado de que o interesse público e o privado são 

intrinsecamente conectados. 

B)  Sentido sustentável. Por sua vez, a sustentabilidade da teoria da democracia 

participativa está relacionada ao vínculo entre participação e controle, pois o cidadão é 

“forçado a ser livre” e a “obedecer à lei que ele prescreve para si mesmo” (PATEMAN, 

1992, p.39). 

A partir dessa visão política seminal, a necessidade de haver uma estrutura 

estatal que organize a representação política, ou uma elite que seja eleita pelo sufrágio 

universal para decidir pela sociedade, parece ser mais uma contingência empírica que uma 

necessidade resultante da impossibilidade teórica da democracia direta ou participativa. 

No entanto, a doutrina clássica da democracia definida por Schumpeter (1961, 

p. 313) afirma que  

O método democrático é o arranjo institucional para se chegar a 

decisões políticas que realiza o bem comum fazendo o próprio 

povo decidir as questões através da eleição de indivíduos que 

devem reunir-se para realizar a vontade do povo. 

 

Assim, expõe-se a dificuldade de conceituar democracia que atravessa os 

séculos. A evolução da sociedade moderna traz, para Eduardo Gomes (2015), crescentes 

desafios políticos para a organização da divisão dos trabalhos especializados de interesse 

público. E que esses desafios decorrem do crescimento demográfico e da complexidade 

dos temas em discussão que impedem ampla participação dos cidadãos. 

O desenvolvimento da doutrina clássica da democracia necessita, assim, 

ultrapassar a ideia frágil de uma volonté générale, em torno da qual gravita o significado 

do que seja a busca pelo bem comum. As críticas feitas por Schumpeter (1961) atingem 

esse entendimento incompleto da democracia, contestam a ideia de que o povo tem uma 

opinião racional e definida sobre as suas conveniências e interesses e, principalmente, 

discordam da proposição de que a iniciativa das ações para a consecução desses “desejos 

gerais” acontece espontaneamente.  

A evolução teórica avança pela aceitação da liderança pela qual as 

comunidades agem na defesa dos interesses comuns “quase que exclusivamente”. E a nova 

proposição utiliza o processo sociológico da competição pela liderança para robustecer a 

teoria da democracia representativa. O conceito de competição pela liderança significa, 

para Schumpeter (1961), realismo pelas evidências e produz evolução teórica natural, pois 

leva ao reconhecimento do fato vital da liderança política.  
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A constatação de que o método eleitoral competitivo para a escolha dos 

representantes pode ser adotado pelas comunidades ou sociedades de qualquer tamanho de 

população é outro argumento considerado. Ademais, essa “outra teoria da democracia” 

representativa facilita a distinção de governos democráticos de outros autocráticos pelo 

modo de proceder a organização interna. 

Com efeito, a nova conceituação, formulada por Schumpeter (1961, p. 321), 

atesta que “o método democrático é um sistema institucional, para a tomada de decisões 

políticas, no qual o indivíduo adquire o poder de decidir mediante uma luta competitiva 

pelos votos do eleitor”. Conclui-se, nessa formulação, pela impossibilidade da democracia 

participativa uma vez que o autor considera apenas a democracia representativa como 

método democrático e admite apenas as decisões tomadas pelos representantes políticos. 

A essencialidade do processo de competição pelo voto nas eleições e na 

formação do governo está clara na analogia que o autor faz com a competição empresarial 

no mercado, pois 

[...] para compreender de que maneira a política democrática serve a esse fim 

social, devemos partir da luta competitiva pelo poder e cargos e compreender 

que a função social é preenchida apenas incidentalmente, por assim dizer, da 

mesma maneira que a produção é incidental à obtenção do lucro 
(SCHUMPETER, 1961, p. 336). 

 

Se, para Schumpeter, a produção legislativa e a gestão pública são apenas 

subprodutos da luta por cargos políticos, da profissionalização dos representantes políticos 

e dos gestores das políticas públicas, acrescenta-se que a tensão existente entre os 

conselhos das organizações (ou poder legislativo) e o corpo dirigente (ou poder executivo) 

é um fato da vida e traz subjacente a relação de poder sobre as decisões, tanto no âmbito 

restrito das comunidades e das empresas quanto no âmbito das instituições nacionais. 

Nesse ponto, parece importante recuperar os conceitos de legitimidade e de 

comunidade sucintamente na tentativa de elucidar o conceito de democracia participativa 

que permeia esse estudo sobre a instituição do CE, sem ignorar as dificuldades e limitações 

contrapostas pelos teóricos da democracia representativa. 

Para a ciência jurídica, o aspecto da legitimidade compreende o respaldo do 

povo para as decisões tomadas em seu nome, incluindo-se as políticas públicas. Para 

Goffredo Telles Jr. (1915 – 2009), a fonte primária da legitimidade das leis é formada pelos 

 

[...] dados sociais, as contingências históricas da coletividade, as contradições 

entre o dever teórico e o comportamento efetivo, a média das aspirações e das 

repulsas populares, os anseios dominantes do Povo, tudo isto, em conjunto, é que 

constitui o manancial de onde brotam normas espontâneas de convivência, 
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originais intentos de ordenação, às vezes usos e costumes, que irão inspirar a 

obra do legislador (TELLES, 1977). 

 

Assevera ainda Telles (1977), que as leis legítimas são lastreadas nos 

legisladores, que são a fonte secundária de legitimidade, “enquanto forem representantes 

autorizados da comunidade, vozes oficiais do Povo, que é a fonte primária das leis”. 

Assim, esclarece-se o condicionamento da eficácia da democracia representativa à 

fidelidade do legislador e ao êxito institucional das câmaras de representantes. 

Para a Sociologia, o conceito de legitimidade está diretamente relacionado aos 

consensos formados pela comunicação nas interações livres dos membros da sociedade 

(HABERMAS, 1987, apud CADEMARTORI & BAGGENSTOSS, 2013). Portanto, é um 

conceito mais direto e originário do cidadão. 

Quanto ao conceito de comunidade, afirma Pedro Demo (2009), é revestido de 

ambiguidade, mas é expresso sociologicamente, “em contraposição ao conceito de 

sociedade, como um grupo pequeno, localizado, dito primário, ou seja, de conhecimento 

mútuo face a face, onde se exerce um estilo participativo de poder”. Assim, conceitua “por 

comunidade um grupo social espacialmente localizado, de dimensão populacional restrita, 

relativamente homogêneo, e politicamente consciente” (DEMO, 2009, p.86-7) [GRIFO 

ORIGINAL]. 

De volta à discussão teórica, observa-se que as discrepâncias que podem surgir 

entre os resultados das políticas públicas e os interesses dos cidadãos apontam disfunções 

da democracia representativa, para Gomes (2015), que alimentam tensões políticas 

inevitáveis e levam à perda de legitimidade dos representantes políticos eleitos para 

cumprir uma determinada agenda política.  

No entanto, afirma o autor, o alinhamento entre as expectativas dos eleitores e 

os resultados obtidos como bens públicos ou serviços públicos prestados pelo Estado 

somente pode acontecer se o eleitor conhecer a informação que lhe permita escolher os 

meios necessários ou a política pública adequada aos seus interesses.  

Além da disponibilidade da informação e do discernimento para a escolha, é 

fundamental que o eleitor tenha capacidade cognitiva para analisar o desempenho do 

representante e utilize algum mecanismo de sanção para coibir os desvios de conduta. 

Ademais, é possível haver distanciamento entre os interesses dos representantes e 

representados, o que exige (i) o chamamento moral ao espírito público do representante; 

(ii) a separação entre os três poderes, prescrita por Charles de Montesquieu (1689-1755), 
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que permite os “checks and balances” (controle interno); (iii) a destituição do 

representante pelo voto, negando reeleição, ou pelo recall (cassação do mandato) 

(PRZEWORSKI, STOKES, MANIN, 1999, apud GOMES, 2015). 

Com efeito, a responsabilidade é da essência do regime democrático, para 

Maria Benevides (1996), tanto no sentido de prestação de contas pelo mandatário 

(accountability) quanto na submissão de todos ao rigor da sanção da lei (responsability), 

sejam governantes ou governados, sem privilégios. 

Para Luciana Marques (2008), a forma de assegurar essa responsabilização é a 

revisão da Teoria Democrática, com vistas à maior participação dos cidadãos, além do 

exercício periódico do voto nas eleições. Trata-se de acompanhar a evolução da sociedade 

por meio da transformação das relações de poder em relações de autoridade partilhada.  

E afirma que 

As mudanças mais significativas no formato democrático têm suas origens em 

movimentos sociais que questionaram práticas sociais excludentes por meio de 

ações que geraram novas formas de controle do governo pelos cidadãos, 

surgindo a partir de mudanças em práticas societárias introduzidas pelos atores 

sociais e resgatando tradições democráticas locais, ignoradas pelas formas de 

democracia representativas hegemônicas (MARQUES, 2008, p.70). 

 

Essa necessidade de mudança de atitude cívica para mais participação política 

apontada por Marques (2008) se combina, em estreita conexão, com o conceito de 

Benevides (1996) de que a educação é relacionada inevitavelmente com a política. A autora 

entende a educação 

 [...] como a formação do ser humano para desenvolver suas potencialidades de 

conhecimento, julgamento e escolha para viver conscientemente em sociedade, o 
que inclui também a noção de que o processo educacional, em si, contribui tanto 

para conservar quanto para mudar valores, crenças, mentalidades, costumes e 

práticas (BENEVIDES, 1996, p. 9). 

 

De forma que o paradoxo da democracia está no fato de que a formação do 

cidadão adulto para a atuação democrática na sociedade necessita da educação que ele 

próprio deve receber quando jovem. Ou seja, [...] “a formação de cidadãos democráticos 

supõe a preexistência destes como educadores do povo, tanto no Estado quanto na 

sociedade civil” (MOUGNIOTTE, 1994, apud BENEVIDES, 1996). 

A educação para a democracia, incluindo-se o aspecto empírico do Conselho 

Escolar (CE), traz o desafio da operacionalização das reuniões em grandes assembleias 

inerentes à Teoria da Democracia Participativa. A reunião de grupos grandes produz, para 

Pedro Demo (2009), desinteresse e desilusão nos processos participativos pela dificuldade 

de cada cidadão se expressar individualmente sobre toda a pauta em discussão. A 
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alternativa ainda é a reunião de representantes em pequenos grupos com a finalidade 

decisória sobre assuntos complexos que demandam reflexão e compromisso.  

E o autor expõe que “o papel da reunião geral é congregar o universo do grupo 

e tem por finalidade: comemorar, dar importância à prestação de contas, cuidar da 

identidade cultural e ideológica, fazer eleições gerais, referendar decisões, etc.” (DEMO, 

2009, p.146). Assim, resta clara a distinção entre as atividades possíveis com o grupo 

grande em ampla participação e as atividades adequadas ao grupo pequeno de 

representantes. 

Esse entendimento pode ser analisado pelo prisma dos conselhos gestores no 

esforço de conciliar realidades contrapostas e com o fim de se evitar a fuga para a 

autocracia, inverso da democracia, que impede a participação dos beneficiários de políticas 

públicas nas decisões que lhes dizem respeito. Este é o objetivo do tópico seguinte.  

. 

 

2.2 CONSELHOS COMO INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO  

 

A palavra conselho tem origem no latim consilium que significa reunião, 

assembleia, conselho deliberativo, corpo consultivo, dentre outras, segundo o dicionário 

Michaelis (- -). O esforço em atrair a participação da comunidade nos assuntos da 

educação brasileira remonta à época da Primeira República (1889-1930) por influência dos 

movimentos liberais oriundos da ação política com ideais nacionalistas que resultaram na 

Proclamação da Republicana. Para Izabel Branco (1996), houve mais preocupação com a 

educação principalmente depois da Primeira Guerra, na década de 1920 a 1930, quando se 

organizaram as “Ligas de Desanalfabetização”, cujo objetivo era aumentar a oferta de 

escolas, então consideradas fundamentais para o desenvolvimento do país. 

Assim, foi proposta a criação das Associações de Pais e Mestres (APM) para as 

escolas públicas paulistas em 1931 e elaborado o primeiro Estatuto Padrão para essas 

associações em 1934. A diferença entre a proposta inicial e o Estatuto foi a mudança 

política das APM que deixaram de ser organizações livres e abertas e passaram a ser 

vinculadas à direção da escola. Assim, as APM passaram a se constituir em instituição 

ligada aos órgãos governamentais, presididas pelo diretor da escola e de acordo com o 

novo modelo centralizador do Estado e da organização da sociedade brasileira da época 

(BRANCO, 1996). 
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A autora aponta o após Segunda Grande Guerra como o momento da influência 

democrática norte-americana na reforma da educação brasileira em que havia a 

participação da comunidade nas escolas por iniciativa dos membros dos “Rotary Clubs”. 

Desse modelo, surgiram as primeiras “Associações de Amigos da Escola” cujos objetivos 

eram “aproximar as pessoas interessadas na reorganização do ensino e da escola brasileira, 

incentivar as discussões a respeito das políticas educacionais e da organização escolar e, 

finalmente, implantar novas metodologias de ensino baseadas na Escola Nova” 

(BRANCO, 1996, p. 29). 

Ainda restrito às escolas paulistas, houve a implantação do Segundo Estatuto 

Padrão que regulava o funcionamento da APM naquele estado em 1958. Desta feita, com 

um avanço no sentido da descentralização e da participação democrática ao propor uma 

“direção colegiada” com os pais em maioria na composição do colegiado escolar. Essa 

proposta, contudo, durou poucos anos, pois veio novo recuo na participação democrática 

da escola em 1961 quando o país passava por momento de instabilidade política e iniciou-

se o movimento de centralização política e da gestão das políticas públicas. 

Posteriormente, foi marcante o redesenho democrático do Estado brasileiro, 

pós Constituição de 1988, que institucionalizou os conselhos gestores com o fito na 

descentralização e na busca da participação do cidadão no processo decisório das políticas 

sociais. Na educação, a descentralização se dá pela municipalização da gestão 

principalmente (ABRUCIO, 2010). 

Mas a política pública para a educação nacional teve impulso significativo 

somente com a estrutura de financiamento do ensino fundamental, provida pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF), implantado em janeiro de 1998. A evolução dessa experiência exitosa foi a sua 

ampliação para todo o ensino básico em 2006, agora rebatizado de Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB) (BRASIL, 2007). 

Nesse novo contexto estruturado, a instituição dos conselhos como instância 

gestora tem sido objeto de pesquisas que indicam as condições que são necessárias para a 

sua eficácia nas diferentes escalas de abrangência. Busca-se a utilização dos conselhos 

como instrumentos que viabilizem a participação social necessária para uma ação pública 

consonante com os objetivos desejados pela população. Trata-se do esforço de 
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compatibilizar o que prescreve a teoria da democracia representativa com a concepção da 

teoria da democracia participativa. 

O poder decisório descentralizado pela via do envolvimento (empowerment) 

dos beneficiários, inicialmente idealizado por Rousseau (2002) e visto no item 2.1, traz à 

luz as necessidades de focalização das pautas de discussão dos conselhos que 

democratizam o processo decisório no contexto e complexidade do século XXI.  Para 

Eduardo Gomes (2015), há que ser considerada a escala da abrangência dos conselhos, 

pois esclarece a relação de proximidade entre os representantes e os beneficiários que os 

elegeram. Também, indica que 

 
[...] os conselhos possuem potencial para promover o aprofundamento 

democrático na gestão das políticas públicas, particularmente pelo fortalecimento 

de condições que viabilizam um processo deliberativo igualitário. No entanto, tal 

potencial é estreitamente relacionado ao âmbito geográfico e à abrangência 

setorial: instâncias participativas municipais e de escopo singular possuem maior 

potencial democrático do que instâncias nacionais de amplitude temática mais 

abrangente (GOMES, 2015). 

 

Assim, o “potencial democrático” do conselho acontece na proporção inversa 

entre a escala da abrangência geográfica ou temática de um conselho e a proximidade entre 

o conselheiro e o seu eleitor. Ou seja, quanto menor a escala de abrangência do conselho, 

maior a proximidade entre representante e representado.  

Por outro lado, a menor proximidade implica o maior interesse do 

representante ou conselheiro em deter essa posição de maior poder discricionário. Também 

para Gomes (2015), a maior proximidade se traduz em maior controle social e redução do 

poder discricionário dos representantes, com perda de interesse pela função de 

representante.  

A Figura 1 expõe as relações de foco geográfico e foco temático, com a 

proximidade (ou distanciamento) entre eleitores e conselheiros representantes, em 

construção de modelo analítico do controle social de conselhos gestores. 

 

Figura 1: Modelo analítico de conselhos gestores para controle social de política pública 
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Fonte: GOMES (2015). Elaboração própria 

Adicionalmente ao modelo de análise sobre o foco das pautas de reunião dos 

conselhos, há o debate sobre a assimetria de informação entre os representantes da 

população mais vulnerável e os representantes de órgão gestores ou da burocracia estatal 

que decide aspectos de uma política pública nas reuniões dos conselhos.  

Esse ponto é relevante para Cátia Lubambo e Denilson Coêlho (2005), pois 

indica a diferença da qualidade da representação dos pobres nos conselhos dos quais 

participam, frente aos demais conselheiros, notadamente em situações de maior 

desigualdade social e regional. E está em concordância com o pensamento de Demo (2009) 

expresso no item 2.1. 

Com efeito, Luciana Tatagiba (2006) reforça essa constatação, que se mostra 

evidente nos estudos sobre os conselhos gestores municipais do Estado do Paraná, 

abordando dois aspectos relevantes do funcionamento dos conselhos gestores e citando 

Fuks, Perissinotto e Souza (2004): 1. O perfil dos conselheiros é heterogêneo, com 

tendência elitista. Um grande número de conselheiros, inclusive os que representam a 

sociedade civil, é constituído por servidores públicos, têm nível superior de educação e 

remuneração acima de cinco salários mínimos. 2. Os representantes dos órgãos públicos 

dispõem de mais renda e mais escolaridade que os representantes dos usuários dos serviços 

públicos. 

A autora constata amadurecimento democrático dos conselhos gestores por 

observar que são estabelecidas pautas de reuniões mais voltadas para as políticas públicas 

que sobre questões internas do conselho. Mas a análise das atas das reuniões reflete 
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ausência de discussões sobre conflitos, debates ou negociações. Parece indicar uma 

participação “branda e não-crítica” dos conselheiros em face das eventuais dificuldades em 

alcançar os resultados previstos para as políticas públicas tratadas. Para Tatagiba (2006),  

 

[...] as experiências participativas assumem características profundamente 

ambivalentes, [...] inovando os processos e os conteúdos das políticas, ao mesmo 

tempo em que mantêm limites rígidos ao avanço do diálogo entre públicos e 

instituições no que respeita à democratização da decisão. Se por um lado elas 

avançam no aspecto gerencial, [...] submetendo a ação estatal ao controle social, 

por outro lado elas apresentam um reduzido poder de inovação no que respeita 
ao centro de formulação das políticas e seus tradicionais percursos e atores. Se 

inovam nas estratégias gerenciais, também podem acabar levando à reprodução 

dos canais tradicionais de definição das políticas [...] (TATAGIBA, 2006, p.4). 

 

A autora expressa relevância pelo fato de haver encaminhamento de demandas 

das partes interessadas de um conselho gestor municipal por meio dos apoios políticos 

externos ao conselho. Essa atitude esvazia a ação do conselho gestor como fórum de 

deliberação e institucionaliza os canais externos de comunicação desses grupos 

participantes conforme a facilidade de acolhimento de suas demandas. Assim, os gestores 

dos hospitais, por exemplo, procuram o poder executivo municipal para apresentar seus 

pleitos, enquanto os profissionais da saúde procuram o poder judiciário para causas 

trabalhistas (TATAGIBA, 2006). 

Ademais, as condições necessárias para a eficácia dos conselhos devem ser 

vistas em conformidade com os objetivos definidos para cada conselho. Ou seja, se se trata 

de um conselho consultivo, deliberativo, fiscalizador, de responsabilização ou de gestão 

direta de programas (MELO 2003, apud LUBAMBO, COÊLHO, 2005). Para Schevisbiski, 

Sales, Fuks (2004), a capacidade de fiscalização e imposição das deliberações dos 

conselhos gestores depende da existência de sanções que institucionalizem os mecanismos 

de controle social. De outra forma, as sanções são repassadas para o Ministério Público e o 

Poder Legislativo, por exemplo. Para Melo (2003), além dos problemas estarem centrados 

nas dificuldades de organização dos grupos pobres e vulneráveis para uma ação coletiva, 

há dificuldades desses grupos em exercer o controle social das políticas públicas, de que 

são beneficiários, por falta de conhecimentos. Com efeito, algumas estratégias são 

apontadas pelo autor para facilitar o acesso e possibilitar a participação dos beneficiários 

nos conselhos, qualquer que seja o objetivo institucional. As estratégias são descritas no 

Quadro 1, assim como os pré-requisitos para a efetividade e as condições facilitadoras. 

 

Quadro 1: Estratégias, pré-requisitos e condições para a participação social 
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Estratégias Pré-requisitos para efetividade Condições facilitadoras 

Instituir consultas aos grupos pobres e 

excluídos 

 Comunicação apropriada de informação 

 Capacitação dos participantes 

 Sem barreiras de acesso à participação 

 Mecanismo institucionalizado e não esporádico 

 Burocracias comprometidas com estruturas 

participativas 

 

 Confiança e legitimidade da 

iniciativa 

Criar mecanismos inclusivos de tomada 

de decisão/deliberação 

 Comunicação apropriada de informação 

 Burocracias comprometidas com estruturas 

participativas 

 Capacitação dos participantes 

 Capacidade de interlocução 

 Estabilidade e especialização dos participantes 

 Perda de legitimidade se não houver 

encaminhamento das decisões 

 

 Alto grau de 

institucionalização dos 

mecanismos (leis e estatutos) 

 Baixa polarização 

 Confiança entre atores 

 Sociedade civil ativa 

 Capital social no setor 

público 

Aumentar a capacidade de 

monitoramento e fiscalização 

 Transparência e disseminação de informações 

 Alta capacidade cognitiva dos participantes 

 Burocracias comprometidas com estruturas 

participativas 

 Alto grau de 

institucionalização 

 Sociedade civil ativa e 

organizações especializadas 

 Democracia com ativismo 

judicial 

 Capital social no setor 

público 

 

Promover o controle com 

responsabilização (accountability) 

 Comunicação apropriada de informação 

 Burocracias comprometidas com estruturas 

participativas 

 Capacitação dos participantes 

 Capacidade de interlocução 

 Estabilidade e especialização dos participantes 

 Estruturas de execução de decisões bem 

estabelecidas 

 Capacidade de punição efetiva de desvios 

 

 Democracia com ativismo 

judicial 

 Tribunais de  contas ativos 

 Ambientes marcados por 

forte articulação de setores 

populares com instituições 

formais 

 Capital social do setor 

público 

Gestão direta de programas 

 Capacidade institucional de elaborar propostas 

 Capacidade institucional de gerir projeto 

 Estrutura de responsabilização de resultados 

 Burocracias comprometidas com estruturas 

participativas 

 

 Alto grau de 

institucionalização 

 Estabilidade político 

institucional 

 Regras estáveis de 

financiamento e desembolso 

 Capital social do setor 

público 

 

Fonte: Melo (2003, apud Lubambo e Coêlho, 2005). 

Nota-se que são comuns às diversas estratégias a (i) comunicação apropriada 

das informações e a (ii) burocracia comprometida com estruturas participativas, sem o que 

o desempenho dos conselhos parece ficar fragilizado quanto à eficácia da participação dos 

beneficiários pobres. 

Os argumentos dos focos geográfico e temático, assim como as estratégias de 

participação por meio dos conselhos gestores, podem ser adaptados para o âmbito da 

escola pública para subsidiar o aprofundamento desse estudo sobre o Conselho Escolar. No 

item 2.3 discute-se a gestão da escola pública à luz da determinação constitucional de 

gestão democrática e das evidências que apontam o desafio que resta vencer. 
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2.3  GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA PÚBLICA 

 

A missão da escola é condição necessária para a sustentabilidade do Estado de 

Direito e Democrático, pois é na “educação para a cidadania democrática” que são 

assimilados os valores tais como justiça, liberdade, primazia das leis, igualdade e 

tolerância. Os cidadãos são formados para aprender a viver em sociedade e a se 

desenvolver com os demais cidadãos (FAUSTINO, 2014; BENEVIDES, 1996). 

Mas, contraditoriamente, a gestão da escola pública brasileira tem histórico 

autoritário que permanece imanente no cotidiano da educação. Para Luciana Marques 

(2012), a mudança para a gestão democrática prescrita pela Constituição Federal de 1988 

se traduz em inovação de caráter cultural.  

Para Sofia Vieira (2007, p. 60-61), esse desafio complexo de mudança cultural 

pode ser abordado de forma analítica pela separação em visão macro, ou a “gestão 

educacional” descentralizada nos sistemas estaduais ou municipais de ensino, e em visão 

micro, com foco local, quando se trata do espaço da escola ou “gestão escolar”.  

Para a autora, os sistemas de ensino tratam da “gestão educacional” e 

normatizam a política pública da educação na sua esfera de competência, com as 

peculiaridades locais, com a autonomia política federativa pactuada na Constituição 

Federal de 1988. Assim, está definida a gestão democrática pela participação dos agentes 

locais nas decisões sobre a organização da educação, dentro dos limites da política 

nacional de educação estabelecida pelo Governo Federal. 

No âmbito da “gestão escolar”, Vieira (2007) identifica a necessidade de 

participação das partes interessadas com o foco no objetivo da escola. Ou seja, que a 

gestão democrática da escola pública seja voltada para o sucesso da ação essencial de 

ensinar e de aprender. E que se evitem as dispersões dos esforços nos quais os interesses de 

grupos participantes prevaleçam sobre a missão precípua da escola. 

O conhecimento empírico da autora aponta, ainda, que há um hiato de 

entendimento entre as ações do aparato organizacional da “gestão educacional”, com foco 

no estudo teórico, e a prática da “gestão escolar”, com foco no estudo empírico da 

educação no âmbito da sala de aula. 

Para Faustino (2014), com base em pesquisa da realidade de Angola, a 

“confrontação permanente” entre a dimensão normativa das instituições (leis, ponto de 

vista teórico) e a dimensão factual da vida cotidiana do cidadão, coloca em risco o próprio 
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paradigma do Estado de Direito e Democrático. O antagonismo entre essas duas dimensões 

significa a negação dos valores imprescindíveis à “educação para a cidadania democrática” 

estabelecidos na constituição e nas leis básicas. 

Por outra visão, Marques (2012) constata uma identidade própria, uma cultura 

mutante e peculiar a cada escola. Pois são as pessoas que fazem a escola. As pessoas são 

fontes dessa cultura única, notadamente a liderança na pessoa do Diretor. No entanto, essa 

cultura está em movimento, uma vez que o mandato da direção tem limite de dois anos 

com uma reeleição (BRASIL, 2005, Art. 19). Também acontecem as transferências e 

aposentadorias dos docentes e membros da Equipe de Direção, além da natural renovação 

anual de parte dos alunos e seus pais, decorrente da saída dos concluintes e entrada dos 

novatos.  

Então, para Marques (2012), deve-se considerar a gestão democrática da 

escola, em seu ambiente de “chão da sala de aula”, como processo heterogêneo que tanto 

reproduz quanto transforma a prática social. Mas esse contexto complexo e humanamente 

dinâmico não deve ser razão para diminuir a importância das decisões colegiadas com a 

participação das partes interessadas no CE.  

Ao contrário, Marques (2012) afirma ainda ser necessário que se evite o 

desvirtuamento do CE ao endossar atitudes discriminatórias e não democráticas. Devem-se 

evitar 

[...] situações em que o conselho escolar foi “democraticamente utilizado” para 

justificar práticas antidemocráticas na escola, como a decisão pela expulsão de 

uma criança de sete anos, cuja mãe havia agredido uma professora pelo fato de 

seu filho ter dito que a mesma havia batido nele. Assim, é possível se 

instrumentalizar espaços de participação no intuito da adoção de atitudes não 

democráticas, ou seja, excludentes e classificatórias (MARQUES, 2012, p. 
1.191). 

 

Assim, admite-se um amplo espaço social na escola e no âmbito do CE para 

decisões discricionárias. O aprendizado “não-formal”, preconizado por Gohn (2006) e 

visto na Introdução desse estudo, parece perder sentido na falta de participação dos 

membros do CE e no casuísmo das relações sociais esporádicas e sem a necessária 

intencionalidade. 

Em se tratando da gestão democrática da escola pública, vale repetir o texto do 

Artigo 205 da Constituição Federal com a essência da Política Pública da educação 

brasileira:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
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pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, Art. 205). 

 

Está posto o envolvimento do Estado, da família e da colaboração da 

sociedade, além dos objetivos da educação em termos claros. 

Por gestão, Vieira (2007) entende a operacionalização das ações dessa 

definição constitucional que é fracionada em várias políticas públicas de menor 

abrangência. A materialização dessas políticas públicas menores acontece pela ação da 

gestão na prestação de serviço até alcançar o âmbito da sala de aula.   

Vale enfatizar que a gestão da escola pública compreende  

 

[...] elaborar e executar sua proposta pedagógica; administrar seu pessoal e seus 

recursos materiais e financeiros; assegurar o cumprimento dos dias letivos e 

horas-aula estabelecidas; velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada 

docente; prover meios para a recuperação de alunos de menor rendimento; 

articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola; informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o 

rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica 

(LDB, Art. 12, Incisos I a VII). 

 

São claras as ações sob responsabilidade dos gestores escolares. O 

entendimento da responsabilidade do CE como órgão auxiliar e fiscalizador da gestão 

escolar torna seu desempenho crucial para que aconteça o resultado esperado por todo o 

escopo normativo da política da educação nacional. Os docentes, os funcionários, os pais e 

os alunos representados no CE devem ter voz e voto nas decisões importantes da gestão 

escolar ou, de outra forma, toda a concepção de gestão democrática e as normas podem ser 

letra morta e o almejado controle social da gestão escolar, uma utopia. 

Para Heloísa Lück (2006), parecem necessárias ações com o propósito de 

desenvolvimento do CE para que sejam implementadas as políticas públicas com controle 

social. E propõe iniciativas para facilitar a aproximação das famílias com a escola, 

reunindo o CE em horários e formatos convenientes aos pais, esclarecendo o papel que 

cabe aos pais cumprir, divulgando didaticamente o conteúdo do Regimento Interno, enfim, 

envolvendo as partes interessadas em prol do desempenho do processo de ensino-

aprendizagem. 

Por outro lado, a autora aponta a passividade das pessoas após o processo 

democrático do voto que elege a Equipe de Direção Escolar. A eleição significa a escolha 

de uma proposta de gestão escolar e o compromisso com seu cumprimento. Então, se não 

há acompanhamento da gestão escolar local pelo CE, é possível que aconteça a mesma 
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passividade dos cidadãos a respeito de outras esferas da participação democrática de maior 

abrangência.  

Para Sérgio Fernandes e Sueli Pereira (2015), todo o esforço de construção 

coletiva da educação de qualidade deve partir da liderança dos dirigentes e professores 

com iniciativas que cativem a participação dos pais e alunos na (re)construção ou 

atualização do Projeto Político-Pedagógico (PPP) de cada escola. Para os autores, a 

pesquisa empírica no município de Santa Maria recomenda a estratégia do envolvimento 

das partes interessadas na construção ou atualização coletiva do PPP. 

Para tal iniciativa, o funcionamento do CE se mostra vital por ser o fórum 

representativo de cada comunidade escolar e instituído com o propósito de tomar decisões 

colegiadas que importem diretamente na aprendizagem, explicitamente na discussão e 

acompanhamento do PPP, do Regimento Interno (RI) e no acompanhamento da frequência 

e rendimento dos alunos. 

Mas, em especial, a participação colegiada para a reelaboração periódica do 

PPP, pois “avulta em importância a construção coletiva do projeto político-pedagógico 

(PPP) como estratégia para afirmar a gestão democrática e garantir ensino de qualidade nas 

escolas” (FERNANDES; PEREIRA, 2015, p. 985). 

A importância do PPP em construção coletiva se deve ao engajamento das 

pessoas que leva ao compromisso em implementar o projeto. Os autores identificaram que 

“é possível melhorar a educação, a partir de um coletivo que estuda e decide, mas é preciso 

competência dos gestores, compromisso dos professores, participação de pais, alunos e 

funcionários nesse processo” (Id. p. 1.002). 

Pode-se, pois, fazer uma comparação do PPP com o planejamento estratégico 

aplicado na escola pública que propicia o alinhamento dos planejamentos das disciplinas 

de cada professor aos objetivos acordados nas decisões coletivas tomadas no âmbito do CE 

sobre os rumos da aprendizagem em cada escola. 

A experiência internacional, no entanto, tem sido frustrante. Para Borges 

(2004), as evidências apontam amplo consenso a respeito das vantagens do envolvimento 

(empowerment) da sociedade civil na gestão escolar. Mas há a barreira difícil de transpor 

da disputa interna pelo controle da escola, com os administradores escolares (Equipe de 

Direção), professores e políticos buscando o domínio sobre as decisões que afetam o 

desempenho escolar. Essa barreira foi encontrada na implementação das reformas 
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educacionais de países desenvolvidos de língua inglesa, como o Reino Unido, EUA, Nova 

Zelândia e Austrália, assim como no Brasil. 

Ademais, o autor afirma que as burocracias educacionais e suas estruturas 

internas de poder são distintas das outras estruturas estatais pela característica de ser 

baseada na lógica da disciplina e autoridade sobre os alunos. E completa que esse 

problema tem sido reconhecido pelo fato de que está na “mudança dos padrões 

hierárquicos característicos da relação professor-aluno o eixo fundamental da 

reestruturação da escola” (BORGES, 2004, p. 87). 

Com efeito, na perspectiva empírica do envolvimento das partes interessadas 

na gestão escolar com a atuação via CE, observaram-se as experiências da implementação 

da descentralização da educação do Município de São Paulo e do Estado de Minas Gerais. 

O caso da reforma educacional de São Paulo Capital contou com a liderança do teórico e 

então secretário municipal da educação Paulo Freire no período de 1989-1991 e, para 

Borges (2004) e Jacobi (2000), os resultados foram frustrantes pela oposição dos 

professores e administradores educacionais (Equipes de Direção) que resistiram ao 

compartilhamento do poder inerente às decisões colegiadas. 

Para Jabobi (2000, p. 23), “Os resultados heterogêneos [da reforma 

educacional de Freire] no conjunto da cidade [de São Paulo] refletem as dificuldades de se 

modificar uma cultura burocrática e centralizadora muito consolidada, que coloca entraves 

à democratização dos serviços e aos mecanismos de fiscalização e controle social da 

administração pública”. 

Para Borges (2004, p. 85), o caso da reforma de São Paulo pôs em xeque os 

argumentos dos críticos de posição socialista sobre os limites da descentralização, uma vez 

que o governo de orientação de esquerda encontrou, ironicamente, obstáculos interpostos 

por “vários atores que detêm o poder de fato sobre a escola: professores, políticos e 

burocratas”. 

Por outro lado, a reforma educacional promovida em Minas Gerais visou o 

aumento da eficiência e redução de custos com o apoio técnico e financeiro de agências 

internacionais a partir de 1991. Houve o fortalecimento dos CE com aumento de poderes 

administrativos e financeiros, com fundos transferidos diretamente para as escolas, apesar 

da baixa prioridade para a promoção da participação popular na gestão escolar.  

A reforma mineira atendeu a uma das principais reinvindicações dos sindicatos 

dos professores e movimentos sociais da área da educação quando implementou a eleição 
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direta de diretores de escola. Para Borges (2004), com isso os sindicatos passaram a contar 

com diretores mais sensíveis às necessidades dos professores pela dependência dos votos 

da categoria. Assim, foram realizadas as duas primeiras eleições de 1991 e 1993 até que foi 

feita a mudança na proporcionalidade dos votos. Na eleição dos diretores de 1996, o 

governo de Minas Gerais retirou o critério de 50% dos votos para professores e 

funcionários e outros 50% para pais e alunos e definiu o voto universal para aumentar o 

peso dos votos dos pais e alunos nas eleições.  

Para o autor, os dois casos de reforma educacional refletem a luta pelo poder 

nas escolas. Em São Paulo, a disputa foi entre a agenda do partido político no poder e os 

interesses dos professores e administradores escolares na qual os pais e alunos não 

obtiveram espaço para defender seus interesses. Em Minas Gerais, mesmo com a 

representatividade da Federação das Associações de Pais e Mestres, os principais 

interessados na melhoria da qualidade da educação não obtiveram organização política 

suficiente além da região metropolitana de Belo Horizonte e ficaram sem força estadual em 

face da mobilização sindical.  

Para Guedes et al (1997), nas áreas urbanas pobres e rurais de Minas Gerais, o 

diretor da escola é uma autoridade cujas decisões devem ser respeitadas, tornando os votos 

dos pais e alunos apenas simbólicos frente à orientação do diretor e dos professores. 

Ademais, foram identificadas situações de intimidação de pais e alunos por parte de 

professores para que votassem com eles. Para os autores, a gestão de pessoas nas escolas 

públicas é precária devido a falhas na formação e na baixa remuneração dos professores 

principalmente. Mas, para Borges (2004), as principais limitações para a participação 

efetiva dos pais e alunos no CE estão na cultura hierárquica e autoritária que ainda existe 

no relacionamento da comunidade escolar e dificulta seriamente o desenvolvimento da 

qualidade da educação no Brasil. 

Com efeito, o autor aponta que a disputa pelo controle da escola entre 

administradores escolares (Equipes de direção), professores e políticos eleitos se sobrepõe 

à crítica de esquerda pela qual os males da educação estão na visão gerencialista e 

economicista de várias propostas de descentralização da gestão e de envolvimento 

decisório (empowerment) das partes envolvidas (stakeholders). Afirma, ainda, que o 

problema está “no fato mais corriqueiro de que tais políticas enfrentam arranjos de poder 

bastante cristalizados e não passíveis de enfrentamento por meio apenas da criação de 

estruturas decisórias colegiadas e representativas” (BORGES, 2004, p. 87). 
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Nesse ponto, deve-se retomar a assertiva de Burns et al (2014) e Castells 

(2014), mencionada na introdução, de que é necessária uma mudança cultural na gestão da 

educação em decorrência do impacto da revolução provinda da tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) na sala de aula. Essa realidade muda a função dos pais, educadores e 

pessoas do convívio para o novo trabalho de facilitadores e orientadores da aprendizagem 

do jovem. Os alunos estão imersos em ampla disponibilidade de informação e necessitam 

de ajuda para desenvolverem o protagonismo do próprio aprendizado como idealizado por 

Freire (1996). O aluno deve ser o centro do processo de ensino-aprendizagem, e não mais o 

professor que centralizava o conhecimento. 

Para Asim e Dee (2016), a pesquisa desenvolvida, por projeto de intervenção, 

no contexto local do Afeganistão indica que o uso da TIC de baixo custo é viável para 

aproximar os membros do CE e facilitar a democratização das decisões nas escolas. Note-

se que a cultura local faz distinção de gênero e que o Afeganistão aloca somente 2,1% do 

orçamento público para a educação, um dos mais baixos do mundo (Id. p. 18). Esses fatos 

explicam os resultados da pesquisa serem separados pelo sexo dos alunos e a opção pelo 

uso de aparelhos telefônicos celulares simples. 

A intervenção tratou da mobilização do CE com a intenção de reformar a 

governança no setor da educação, mesmo com as dificuldades relativas à baixa 

alfabetização dos membros da comunidade escolar, a assimetria de informação, falta de 

incentivos, o problema dos oportunistas e a ausência de instituições fortes no centro da 

iniciativa. A estratégia foi montada para promover a participação pelo fluxo de informação 

sobre o papel e responsabilidade dos membros do CE. Para tal, foi utilizada uma agência 

de call center e o telefone celular de baixo custo para engajar os membros do CE via 

ligações feitas regularmente. As chamadas iniciais foram feitas pelo governo municipal 

com intenção de passar a gestão das escolas públicas para o CE pela obtenção da 

participação direta. Em seguida, foi acrescentada informação sobre as crianças fora da 

escola com o intuito de envolver o CE no esforço de aumentar a cobertura escolar para 

essas crianças excluídas. 

Os autores afirmam que houve resultado positivo no aumento das matrículas, 

mas sem o mesmo resultado quanto à frequência às aulas, notadamente nas turmas 

femininas. Contudo, mesmo que não tenha sido objetivo da intervenção via ligações 

telefônicas, houve um impacto positivo significativo na frequência dos professores nas 

escolas masculinas, ou redução do absenteísmo docente, como efeito colateral positivo e 
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inesperado. No entanto, esse efeito é visto pelos autores como resultado de um mecanismo 

de impacto mais complexo do que a simples informação sobre a responsabilidade do CE 

passada para os membros do CE pelo telefone (Id. p. 17). 

Assim, considerando que o tema da aprendizagem é a razão de ser da escola, 

faz-se pertinente rápida conceituação sobre o assunto para compreender os limites e 

possibilidades de atuação dos CE na gestão das escolas.  É este o propósito do tópico a 

seguir.  

 

 

2. 4 APRENDIZAGEM 

 

Esse estudo considera a gestão democrática e o instituto do CE em relação à 

aprendizagem dos alunos. Assim, vale recuperar o conceito que constitui a razão de existir 

da escola e que deve ser o parâmetro de avaliação de seu desempenho.  

Vista pela perspectiva da gestão escolar democrática, a aprendizagem dos 

alunos compreende a busca por melhores resultados nos exames de avaliação de 

desempenho com a participação dos professores, pais e alunos. Para tal, as normas 

instituíram a construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico (PPP) no âmbito do CE de 

cada escola por si só. No PPP, devem ser definidos os resultados a serem alcançados na 

avaliação de desempenho dos alunos e planejados os rumos da escola (LDB, Art. 12, 

Incisos I a VII).  

A aprendizagem ou cognição ou aquisição de conhecimento foi inicialmente 

conceituada pela Psicologia como o reconhecimento que resulta do processamento mental 

de informação que é feito a partir de percepções, de reconhecimentos de padrões e da 

resolução de problemas (NEISSER, 2014). A evolução das pesquisas nesse campo, no 

entanto, aponta para a construção complexa das Ciências Cognitivas. Nesse âmbito, 

desenvolve-se a discussão multidisciplinar mais elaborada e articulada sobre esse 

processamento inteligente (cognição) que forma o conteúdo semântico na mente das 

pessoas e é uma das vertentes que estuda a inteligência humana e a inteligência artificial 

(PYLYSHYN, 1988). 

Nesse ponto são importantes as relações que existem entre a linguagem, a 

sociabilidade e a cognição. Com efeito, no entender de Morato e Koch (2003) 
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[...] não há possibilidades integrais de pensamento ou conteúdos cognitivos fora da 

linguagem nem possibilidades integrais de linguagem fora de processos interativos 

humanos. A face empírica de tais postulados encontra-se sobejamente descrita e 

analisada em inúmeras investigações de patologias cerebrais, em diversos estudos 

voltados para a aquisição de linguagem pela criança, em modelos ou construtos 

(cognitivos) de organização da linguagem, ou em trabalhos que tratam do 

processamento sócio-cognitivo do texto e da construção da textualidade (MORATO; 

KOCH, 2003, p. 87) 
 

Portanto, resta claro um entrelaçamento de conceitos científicos que aponta 

para a evolução da aprendizagem entendida como processo cognitivo que acontece 

alicerçado no domínio da linguagem e na interação humana necessariamente. 

Por outra perspectiva, no campo das ciências que estudam os fenômenos 

econômicos, as pesquisas mais recentes sobre o impacto econômico da educação permitem 

Hanushek (2015) identificar as evidências da forte relação entre as medições das 

avaliações da aprendizagem escolar e os resultados de crescimento econômico dos países 

estudados. 

Há consenso quanto ao valor do capital humano
1
 para a renda dos indivíduos e 

para o crescimento econômico das nações, mesmo que permaneça um problema real a 

medição consistente e precisa das habilidades envolvidas. Várias questões de 

confiabilidade interna de testes de avaliação escolar foram superadas, mas permanecem 

dúvidas externas, especialmente sobre a amplitude de habilidades medidas. Ainda que o 

desenvolvimento de parâmetros de habilidades tenha melhorado substancialmente as 

medições, continua a preocupação quanto aos fatores não medidos, incluindo as 

habilidades não cognitivas (HANUSHEK, 2015, p.22). 

Pelo lado empírico, há o fato largamente aceito de que o professor de alta 

qualidade, em termos de efetividade da aprendizagem dos alunos, é o mais valioso fator de 

sucesso da aprendizagem para a escola. Ou seja, é o mais importante fator de sucesso se 

considerada apenas a mensuração dos fatores internos da escola, sem considerar o fator da 

influência da família e das pessoas de convívio na aprendizagem escolar, como visto na 

Introdução.  

Em que pese a aceitação desse fato, Hanushek (2010) afirma que ainda não há 

consenso sobre quais políticas devem ser adotadas para garantir a qualidade da 

aprendizagem no contexto norte americano estudado.  

                                            
1
 Capital humano entendido como o potencial de acréscimo em produtividade e rendimento das 

pessoas devido à educação, embora a quantidade de escolaridade possa não ter a qualidade necessária para 

produzir impacto econômico relevante (VIANA, LIMA, 2010). 
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Com efeito, a revisão de centenas de pesquisas norte americanas sobre 

educação feita por Hanushek (2010) embasam a conclusão de que: 1. nenhum outro 

aspecto mesurado na escola é tão determinante do desempenho dos alunos quanto a 

qualidade do professor em propiciar a aprendizagem. 2. as características específicas que 

distinguem os professores de alta qualidade ainda estão para ser confiavelmente 

identificadas e relacionadas aos resultados dos alunos. 

No entanto, as discussões sobre as políticas de educação seguem ignorando a 

diferença factual de desempenho escolar existente entre turmas de alunos de escolas 

diferentes e mesmo entre turmas da mesma escola. A magnitude da diferença apontada por 

Hanushek (2010) alcança o triplo da aprendizagem entre os melhores professores e os 

medianos. Ou seja, os ganhos em conhecimento dos alunos são equivalentes a três 

semestres para cada ano escolar para alguns professores, enquanto os ganhos de 

conhecimento dos alunos ficam limitados a um semestre por ano escolar para outros 

professores. 

No contexto brasileiro, verifica-se que há necessidade de estreitar as relações 

entre as universidades, as redes de ensino e as escolas após diagnóstico detalhado sobre a 

situação atual da formação inicial dos professores brasileiros elaborado por Abrucio 

(2015), com base em análise bibliográfica de 72 pesquisas e de entrevistas em 

profundidade com catedráticos experientes em formação docente. 

 Os pesquisadores constatam que o campo de estudos sobre o tema da 

formação de professores brasileiros não trata do conceito com visão sistêmica. Não há 

interligação entre a formação acadêmica inicial e o acompanhamento da vivência 

profissional posterior e falta avaliação de desempenho docente por meio da medição da 

aprendizagem dos alunos (ABRUCIO et al, 2015). Para os autores, “fica evidente a 

desconexão entre a teoria e a prática, isto é, entre o que se ensina nos centros acadêmicos 

de formação e a ‘vida real’ no ambiente da sala de aula” (Id. p.89). Essa assertiva corrobora 

a afirmação de Vieira (2007), referida no item 2.3. 

Outra constatação dos autores é a escassez de pesquisas com objetivos teóricos 

e empíricos sobre os métodos de ensino e seus resultados, pois se verifica que houve 

crescimento de esse tipo de literatura no mundo sem que haja repercussão nos meios 

acadêmicos brasileiros. Também compõem essa lacuna as raras citações sobre a produção 

internacional recente que trata das práticas docentes e seus resultados. Para Abrucio (2015, 
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p. 90), “não basta saber o conteúdo das disciplinas sem conhecer os métodos que fazem 

com que os alunos aprendam mais”. 

Em outra visão, Oliveira (2015) identifica as escolas de alto desempenho pelo 

foco da definição de um currículo de tal forma a permitir a priorização de conteúdos de 

acordo com a necessidade do aluno. Essas são escolas que alcançam bons resultados em 

avaliação dos alunos independentemente do nível socioeconômico de suas famílias. Para o 

autor, 

A boa escola também faz parte de um sistema eficaz de desenvolvimento 
profissional; promove o vínculo com a família por meio de uma rede integrada 

de apoio aos alunos; oferece um ambiente de aprendizagem centrado no 

estudante, que identifica e atende as dificuldades que qualquer criança possa ter; 

e possui uma liderança (direção escolar) centrada em estimular professores, 

famílias e membros da comunidade para que compartilhem a responsabilidade 

pelo desempenho escolar (OLIVEIRA, 2015, p.112). 

Contudo, um currículo nacional para o ensino básico ainda está em debate no 

Brasil. Para Mizne e Pereira (2016), espera-se que seja estabelecida uma base curricular 

que propicie clareza sobre qual conteúdo essencial os alunos têm o direito de aprender, que 

viabilize o alinhamento entre a formação docente e o que acontece na sala de aula, assim 

como o que acontece na avaliação de desempenho e na produção de material didático. 

Os indicadores do desempenho da educação brasileira existentes são 

desenhados conforme o propósito de sua implementação. São eles a Prova Brasil, o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Censo Escolar, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM).  A Prova Brasil tem objetivo de medir o desempenho apenas dos alunos do 

ensino fundamental em base censitária das redes municipais. O SAEB visa a avaliação 

amostral apenas do ensino básico para fins de avaliação dos sistemas estaduais de 

educação. O Censo Escolar é um levantamento estatístico de dados anual que cobre todas 

as escolas públicas e privadas. O IDEB é um indicador que combina conceitos de fluxo 

escolar e médias das avaliações de desempenho com vistas à avaliação dos sistemas de 

educação com base no Censo Escolar (INEP, 2016). 

Nessa pesquisa, toma-se o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como 

parâmetro de medição da aprendizagem dos alunos e de comparação entre as escolas 

pesquisadas. No entanto, tangencia-se a discussão político-pedagógica que envolve a 

decisão curricular e os estudos sobre a influência que o ENEM exerce na educação 

brasileira uma vez que é tema abrangente o bastante para justificar pesquisas específicas. 



35 
 

No pensamento de Ribeiro (2014), a escola transforma os exames do ENEM no 

próprio corpo da educação na medida em que o cotidiano do ensino médio adota as 

questões do ENEM como orientação das práticas curriculares. 

Para efeito desse trabalho, os fatores relacionados ao exercício do ensino-

aprendizagem indicam a importância da existência do CE e da participação dos docentes 

na interação com os representantes dos alunos e dos pais para discutir as dificuldades da 

gestão de pessoas que acometem a escola pública brasileira. 

Ressalta-se a importância crucial da participação dos alunos e dos seus pais na 

discussão e elaboração do PPP, já referida no item 2.3 anterior sobre a Gestão Democrática 

da Escola Pública, sem a qual a escola parece perder a essencialidade da aprendizagem que 

justifica a sua existência. As trocas de expectativas nos processos decisórios do CE podem 

formar consensos necessários à participação comunitária na discussão mais ampla dos 

temas da educação no âmbito local, estadual e, talvez, nacional na busca pela melhoria da 

qualidade da educação. 

A instituição do CE nas escolas do Estado do Rio Grande do Norte tem as 

peculiaridades locais permitidas pela autonomia política federativa. O tópico seguinte trata 

de apresentar as características normativas do desenho institucional do CE do Estado em 

cuja capital é feita essa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  CONSELHO ESCOLAR NO RIO GRANDE DO NORTE 
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Todas as escolas públicas do Estado do Rio Grande do Norte constituíram o 

Conselho Escolar (CE) por determinação da Lei Complementar nº 290 (2005). Assim, 

pode-se partir desse instrumento institucional para legitimar o funcionamento do CE nessa 

unidade federativa no nível do ensino médio, por exemplo. 

Dentre as atribuições do CE, verifica-se a função consultiva, a função 

deliberativa e a função fiscalizadora, as quais são desdobradas em atribuições específicas 

para cada função. A essas funções explícitas, adiciona-se a função eleitoral implícita na Lei 

Complementar nº 290 (2005) que instituiu o CE. 

As atribuições são dez, como seguem: 

 Examinar todas as prestações de contas referentes às receitas e despesas da 

escola; 

 Acompanhar a assiduidade, pontualidade, disciplina, produtividade e probidade 

dos integrantes da Equipe de Direção, dos professores e demais servidores 

públicos da unidade de ensino; 

 Controlar a frequência e rendimento escolar dos alunos; 

 Zelar pelo cumprimento da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar; 

 Opinar acerca da Proposta Pedagógica da escola; 

 Sugerir modificações no Regimento Escolar; 

 Aprovar o Regimento Escolar; 

 Convocar a Assembleia-Geral, quando necessário. 

 Coordenar a formação de uma Comissão Eleitoral Escolar, que conduzirá o 

processo eleitoral para os cargos da Equipe de Direção no âmbito da unidade 

escolar, de acordo com as diretrizes da Comissão Eleitoral Central. 

 Assegurar a paridade de votos em vinte e cinco por cento para cada parte 

interessada da comunidade escolar. 

O CE tem a sua composição formada pelo Diretor da Escola e um 

representante de cada turno de aulas de cada grupo de (I) professores, (II) alunos, (III) 

funcionários e (IV) pais, observada a paridade de 25% de representatividade para cada 

grupo. Então, a formação do CE de uma escola com dois turnos compreende um grupo de 

nove membros ou de treze membros para a escola de três turnos. Cada representante conta 

com um suplente para os impedimentos. É exigida uma reunião mensal ordinária e 
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possibilitadas reuniões extraordinárias por convocação do presidente do CE ou por um 

terço dos membros. 

Afora o Diretor da Escola, que é membro nato do CE, os membros serão 

escolhidos dentre os seus pares em cada um dos grupos representados, e os alunos devem 

ter idade mínima de 12 anos de idade. Uma vez escolhidos os membros do CE, estes 

escolhem entre si um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário que cumprirão 

tarefas específicas definidas no seu Regimento Escolar por período de dois anos. É vedada 

a participação dos membros da Equipe de Direção nessas funções do CE. 

Assim, o CE se constitui uma instância representativa das diversas partes 

interessadas que interagem com a escola. É formado por um grupo de atores internos que 

frequentam a instituição assiduamente e de outro grupo de atores externos que mantêm 

contatos esporádicos ou regulares, mas sem a intensidade cotidiana. O primeiro grupo é 

composto pelos professores e alunos, além dos orientadores pedagógicos, funcionários e 

Equipe de Direção. O segundo grupo compreende os pais ou responsáveis pelos alunos e 

membros do sistema governamental de ensino. 

Com efeito, o CE é responsável por coordenar a formação de Comissão 

Eleitoral Escolar para organizar, fiscalizar e conduzir o processo eleitoral do Diretor e 

Vice-Diretor seguindo as normas da Comissão Eleitoral Central constituída pela Secretaria 

Estadual de Educação, Cultura e Desportos (SEEC). 

Para efeito de eleição do Diretor e Vice-Diretor, os grupos devem manter a 

mesma paridade de 25% de representatividade do CE na formação da Comissão Eleitoral 

Escolar: 

As entrevistas exploratórias indicaram dificuldades na implementação do CE, 

mesmo após uma década de existência da legislação. Parece haver a necessidade de uma 

mudança cultural que eleve o valor da participação e da democracia e melhor supervisão 

dos esforços nesse sentido. 

Como a regulamentação é omissa quanto à possibilidade de realização de 

assembleia permanente por um prazo de alguns dias, considera-se permitido o seu 

funcionamento em tal formato para facilitar a coleta e discussão de sugestões por diversos 

canais de comunicação como redes sociais da Internet (em páginas específicas para esse 

propósito), telefone (comunicação direta ativa e receptiva), mensagens de texto para 

telefone celular e correio comum, além das reuniões presenciais. 
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No tópico seguinte, são expostos o método de avaliação da política pública da 

participação da comunidade escolar no CE e da condução da pesquisa com base na Teoria 

Democrática. 
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4        METODOLOGIA 

  

 

 

A abordagem da pesquisa é qualitativa e avaliativa com a coleta dos dados feita 

por meio da pesquisa documental das atas das reuniões do CE, entrevistas semiestruturadas 

com os membros da Equipe de Direção (diretor e Vice) e de reuniões de grupos focais para 

cada grupo de alunos, pais, professores e funcionários separadamente. 

Adota-se a separação da coleta e análise dos dados em duas dimensões: a 

dimensão política e a dimensão da aprendizagem. Considera-se que são partes distintas 

e interdependentes do CE como objeto de pesquisa. Trata-se de pesquisa que busca analisar 

como os Conselhos Escolares contribuem para a aprendizagem dos alunos sem a intenção 

de formular uma teoria de ampla aplicação.  

Toma-se como base a Teoria da Democracia Participativa que está relacionada 

ao conceito de democracia direta, mesmo que o CE seja uma instituição representativa e, 

portanto, mais afeita à Teoria da Democracia Representativa que compreende órgãos de 

representantes intermediários de uma comunidade ou que pode ser próprio de sociedade 

com poder deliberativo e dever consultivo e fiscalizador. Essa aparente contradição teórica 

pode ser explicada pelo fato de que o CE funciona com processo decisório plural que 

envolve vários conselheiros que, por sua vez, são representantes das partes interessadas, 

conforme exposto no item 2 desse estudo. 

 Nessa pesquisa, é adotado o método de avaliação feito pela “perspectiva 

política”, segundo Subirats (1994), e combinada com a “perspectiva clínica” conceituada 

por Mény e Thoenig (1992). É próprio do método resultante dessa combinação de 

abordagens o cotejo dos resultados alcançados frente aos objetivos estabelecidos pela 

política pública, como tradicionalmente são feitas as avaliações. No entanto, é acrescida a 

busca pelas razões causadoras de eventuais discrepâncias nos seus efeitos, assim como são 

pesquisadas as condições políticas de igualdade de direitos às partes interessadas durante a 

execução da política pública. 

Segundo Mény e Thoenig (1992), é fundamental para a avaliação evitar os 

preconceitos da ideologia política e embasar os juízos de valor em fatos concretos. A 

observação dos fatos deve ser feita baseada em “normas ou valores os mais objetivos 

possíveis”. Para os autores, a avaliação “é um juízo feito sobre um dado com referência a 
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um valor” (MÉNY; THOENIG, 1992, p. 195), e que exige rigor e sistematização no 

trabalho de pesquisa. Por valor de referência, os autores entendem os “objetivos 

manifestados pela política pública considerada ou critérios selecionados pelo analista” 

(Idem, p.197). 

Nesse estudo, o pesquisador escolhe a perspectiva clínica dentre as apontadas 

no esquema analítico proposto pelos autores. A perspectiva clínica vai além de registrar e 

comparar os resultados. Não trata de contestar a política pública em si, mas tenta explicar 

as razões das eventuais diferenças entre os objetivos definidos na política pública e os 

objetivos alcançados efetivamente. 

Em outro esquema analítico proposto por Joan Subirats (1994), o pesquisador 

dispõe da perspectiva política pela qual tem ampla visão de avaliação e foco no aumento 

dos níveis de representação da população afetada nos processos de elaboração e decisão da 

política pública e pode considerar fracassada uma política pública que tenha beneficiado 

desigualmente os grupos sociais incluídos nos objetivos.  

A combinação das abordagens “política” de Subirats (1994) e “clínica” de 

Mény & Thoenig (1992) parece possível para a satisfação das inquietações acadêmicas do 

pesquisador.  

Procede-se a pesquisa avaliativa na dimensão política por meio da clareza da 

participação tanto direta quanto representativa na gestão escolar que lastreia a instituição 

do CE. Os detalhes estão postos nas normas, nos objetivos democráticos e nas atribuições 

do CE de tal forma a facilitar a pesquisa sobre a proteção dos direitos democráticos dos 

beneficiários.  

Concomitantemente, procede-se à avaliação pela dimensão da aprendizagem 

com a abordagem clínica que trata das causas de eventuais diferenças na contribuição 

designada para o CE e os resultados encontrados no campo. Adicionalmente às atribuições 

normativas do CE, o pesquisador adota a medição da aprendizagem quanto ao desempenho 

de cada escola pesquisada pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

Os testes do ENEM são tomados como indicador nacional e padronizado dos 

resultados das práticas verificadas no campo e que dizem respeito ao processo de ensino-

aprendizagem diretamente. E que avalia o aluno. 

Para tal, utiliza-se da soma das médias das pontuações dos alunos nas cinco 

áreas do conhecimento avaliadas no ENEM. Cada um dos cinco testes tem resultado 

possível de 0 até 1.000 pontos por aluno ou 5.000 pontos no total dos testes 
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aproximadamente. Assim, a soma das médias dos alunos concluintes tem limite máximo de 

5.000 pontos por escola (QEdu, 2013). Na Tabela 1 está exposta a base de cálculo da 

pontuação para avaliação da escola pela pontuação média dos alunos nos exames do 

ENEM. 

 

Tabela 1 – Base de cálculo da avaliação da escola pela pontuação média dos alunos no ENEM 

Áreas do conhecimento Intervalo da pontuação por aluno 
Média aritmética simples dos 

pontos dos alunos por escola 

Matemática e suas tecnologias 0 a 1000 0 a 1000 

Ciências da natureza e 

tecnologias 

0 a 1000 0 a 1000 

Ciências humanas e tecnologias 0 a 1000 0 a 1000 

Linguagem, códigos e tecnol. 0 a 1000 0 a 1000 

Redação 0 a 1000 0 a 1000 

Totais 0 a 5000 0 a 5000 

Fonte – Formulação da pesquisa 

 

Para efeito de comparação entre escolas, considera-se o total das médias 

aritméticas dos pontos dos alunos por escola. Somente as escolas com índice de 

participação acima de 50% dos alunos aptos para os exames do ENEM têm os resultados 

divulgados para que se evite a manipulação pela Equipe de Direção por seleção das 

melhores notas. 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Nesse estudo de tipo descritivo e avaliativo, o pesquisador segue a orientação 

de Uwe Flick (2009), na elaboração metodológica, que recomenda fugir da simplificação 

do processo linear na pesquisa qualitativa para observar os fenômenos de tal forma a 

permitir o processo circular. Ainda que não se pretenda seguir a teoria fundamentada em 

dados (ground theory).  

Com efeito, parece adequado que o pesquisador interprete os dados após a 

coleta de dados de cada entrevista ou reunião de grupo focal e compare os dados com as 

demais coletas ao longo do trabalho de campo. Note-se que esse processo circular segue 

uma sistematização previamente planejada que garante a consistência da investigação 

como um todo. 

Almeja-se que o processo circular facilite a compreensão paulatina do objeto 
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na medida em que o pesquisador coleta os dados e os interpreta a cada coleta. Então, cada 

escola pode ser estudada e comparada com outras escolas. 

 

 

4.2  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O estudo é realizado no município de Natal que conta com 51 escolas de ensino 

médio da rede estadual, conforme o cadastro nacional do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Anísio Teixeira (INEP, 2014). O Índice de abandono de 17,54% nas escolas 

estaduais urbanas do RN (terceiro pior do país no ensino médio, melhor apenas que o Pará 

e Alagoas) (INEP, 2013), constitui uma razão para focalizar a pesquisa nesse segmento em 

que há uma situação crítica.  

Serão adotados os seguintes critérios para seleção das escolas: 

a) Escola regular (ativa) há mais de cinco anos 

b) Número de alunos matriculados, com a separação das escolas menores (até 

300 alunos); das escolas maiores (acima de 600) e médias (entre 300 e 

600). 

c) Distribuição geográfica, com a separação das escolas pela localização nas 

quatro zonas urbanas de Natal.  

d)  Acesso aos Dados. 

A partir desses critérios foram pré-selecionadas três escolas (menor, média e 

maior) de cada uma das quatro zonas urbanas, que formaram um grupo inicial de doze 

escolas pré-selecionadas a serem visitadas, de modo a garantir diversidade de número de 

alunos matriculados e localização até a saturação dos dados provenientes da pesquisa de 

campo. 

 

 

4.3  COLETA DOS DADOS 

 

A coleta de dados incluiu a análise das atas das reuniões do CE e eventuais 

documentos decorrentes das decisões ali tomadas. As informações das atas de cada escola 

foram juntadas aos relatórios das entrevistas semiestruturadas e das reuniões dos grupos 

focais. 
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 O roteiro das entrevistas semiestruturadas visou orientar as reuniões 

específicas com os membros da Equipe de Direção das escolas separadamente dos demais 

grupos. Os grupos focais com os participantes do CE foram homogêneos com um grupo de 

alunos, outro de professores e outro de pais, com gravação de áudio para a transcrição das 

informações, assim como as entrevistas.  

Foram visitadas seis escolas para aprofundar a pesquisa das questões que 

compõem o objetivo do estudo. Buscou-se atingir a saturação das questões dos objetivos 

específicos da pesquisa (KIND, 2004). Note-se que foram realizadas cinco reuniões de 

grupos focais e oito entrevistas que somam 13 (treze) reuniões no total de eventos de coleta 

de dados. 

A análise dos documentos foi feita nas atas de reunião do CE de quatro escolas 

que dispunham dos arquivos das atas e que proveu o cruzamento e a complementação dos 

dados coletados nas gravações das reuniões de grupos focais e das entrevistas 

semiestruturadas. 

Visou-se, assim, apurar evidências comuns, mesmo que a metodologia 

qualitativa esteja voltada para a atuação do CE em si, ao invés de concentrar a atenção em 

quantificações (COLLIS & HUSSEY, 2005). Portanto, não houve uma hipótese a testar. 

Houve um fenômeno a ser avaliado em face da contribuição das atribuições 

desempenhadas pelo CE para a aprendizagem dos alunos. 

A coleta dos dados focalizou a categoria analítica “atribuições” extraídas das 

normas que estabelecem as funções fiscalizadora, deliberativa, consultiva e eleitoral para o 

CE. Para cada função, foram selecionadas as atribuições pela pertinência ao objetivo da 

pesquisa. Essas atribuições estão organizadas na dimensão política e na dimensão da 

aprendizagem para a coleta e análise dos dados. 

Para a dimensão política da avaliação do CE o foco recai sobre: 

 A composição do CE em face da paridade prevista para os grupos participantes, 

(função eleitoral) 

 A formação de uma Comissão Eleitoral Escolar para conduzir o processo eleitoral 

para os cargos da Equipe de Direção   de acordo com as diretrizes da Comissão 

Eleitoral Central e assegurar a paridade dos grupos (função eleitoral) 

 Aprovação ou rejeição do Regimento Interno (função deliberativa) 

 Convocação da Assembleia Geral, quando necessário (função deliberativa) 
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 Exame de todas as prestações de contas referentes às receitas e despesas da escola, 

(função fiscalizadora) 

Pela dimensão da aprendizagem de avaliação do CE o foco recai sobre: 

 A Proposta Pedagógica da escola (função consultiva) 

 As modificações no Regimento Interno (função consultiva) 

 O cumprimento da Proposta Pedagógica (função fiscalizadora) 

 O cumprimento do Regimento Interno (função fiscalizadora) 

 O controle da frequência dos alunos nas aulas (função fiscalizadora) 

 O controle do rendimento escolar dos alunos (função fiscalizadora) 

Ainda pela dimensão da aprendizagem, considera-se a soma das cinco 

pontuações médias dos alunos de cada escola medidas pelo ENEM, como parâmetro de 

padrão nacional de avaliação da aprendizagem alcançada e que possibilita a comparação 

entre escolas. 

Ver anexos 1, 2, 3 e 4 com os instrumentos de coleta para a tabulação das 

informações das atas de reunião dos CE e o temário inicial ou guia de temas para a 

condução dos grupos focais pelo moderador e roteiro de entrevistas. 

 

 

4.4  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados na dimensão política e na dimensão da 

aprendizagem com vistas ao aspecto específico da atuação do CE a partir da comparação 

com as atribuições definidas na política pública e que tenham relação com a aprendizagem 

dos alunos. Mas não restrito às normas apenas. Os procedimentos estão em linha com a 

metodologia qualitativa que permite abertura para achados inesperados.  

As categorias analíticas foram analisadas pelas mesmas categorizações 

adotadas na coleta dos dados expostas no item 5.3. A categorização das funções do 

Conselho Escolar decorre da definição da Lei Complementar nº 290 e do Decreto nº 

18.463, ambos de 2005. No entanto, foram acrescidas novas categorias com base nos dados 

coletados no campo com relação ao processo de ensino-aprendizagem, assim como 

desconsideradas atribuições sem relação com a aprendizagem, conforme estabelecido no 

item 5.3. 

Assim, observa-se a composição dos CE para definição dos grupos integrantes 
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ou sujeitos da pesquisa e as atribuições prescritas como escopo de competências do CE. 

Seguem-se as mesmas categorizações separadas pelas dimensões política e da 

aprendizagem descritas no item 5.3. 

Pelo lado da composição dos CE, a possibilidade de acréscimos é vetada por 

disposição legal, exceto quanto à participação da Comissão Eleitoral Central da Secretaria 

Estadual de Educação na formação da Comissão Eleitoral escolar para a eleição da Equipe 

de Direção. 

Os grupos focais foram formados por grupo de alunos e professores integrante 

do CE e a análise acompanha esse desenho metodológico de tal forma a tentar 

compreender toda a realidade de participação democrática dos CE em prol da 

aprendizagem com a coerência metodológica necessária. 

A legislação estabelece quatro grupos de integrantes do CE (professores, 

servidores, alunos, pais ou responsáveis) às quais foi acrescentada a participação nativa do 

Diretor da Escola. Assim, foram considerados cinco diferentes sujeitos para efeito de 

análise das respectivas participações. 

A análise considera as categorias observadas em cada uma das escolas 

pesquisadas.  

Em relação às três funções explicitas do CE (fiscalizadora, consultiva e 

deliberativa), somou-se a função eleitoral implícita na Lei complementar nº 290 (2005). 

Essas quatro funções se desdobraram em dez atribuições mencionadas no item 5.3. 

 Para efeito da análise dos dados dessa pesquisa, as atribuições de competência 

do CE seguem como categorizações e com a seleção desenhada inicialmente no item 5.3 de 

Coleta dos Dados. Como previsto, foram acrescentadas categorias analíticas na medida em 

que a coleta de dados foi feita no campo e surgiram novidades relevante para tal. A análise 

foi feita separadamente pela dimensão política e pela dimensão da aprendizagem, mesmo 

que as categorias analíticas sejam interdependentes. 

Os resultados dos testes do ENEM de 2013 são publicados por escola cuja 

participação dos alunos concluintes do ensino médio tenha sido de 50% ou mais. O 

cotejamento das escolas nesse estudo foi feito considerando as pontuações alcançadas em 

relação às pontuações máximas possíveis nas cinco áreas do conhecimento avaliadas.  

Assim, o total máximo de 5.000 pontos por escola equivale a 100% de 

aproveitamento da aprendizagem para efeito de simplificação desse estudo. A escola é 

avaliada pelo percentual de acertos dos alunos desse total máximo de pontos. A 
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simplificação desse formato está em desprezar as diferenças de pontos decorrentes dos 

pesos de cada questão. A finalidade da ponderação é permitir a comparação dos exames 

realizados em anos diferentes por meio da equivalência de dificuldade das questões (QEdu, 

2013). 

 

 

 

 

5  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 

Em que pese a evidência de que cada escola é única por ser constituída de 

pessoas e instituição viva pela renovação dos alunos e pela mudança do quadro docente, os 

dados coletados propiciaram a análise do CE no que concerne à gestão democrática e a 

aprendizagem. 

A avaliação das políticas públicas pela abordagem combinada de perspectiva 

política e perspectiva clínica permitiu observar os fatos e cotejar os resultados verificados 

em face dos objetivos da pesquisa e, concomitantemente, buscar as causas das 

discrepâncias encontradas.  

De início, são elencados abaixo fatos simples, não previstos no projeto de 

pesquisa, mas relevantes ao propósito da avaliação do CE na relação com a gestão 

democrática da escola pública e com os possíveis efeitos na aprendizagem, pois podem 

comprometer os resultados da política pública ou demonstrar a eficácia ou não da atuação 

do CE. Esses fatos não podem ser ignorados pelo pesquisador, mesmo que capturados por 

observações fora dos instrumentos de pesquisa. 

Alguns fatos colhidos para a análise inicial foram revelados nas entrevistas 

semiestruturadas com alunos da escola A (sem quórum para compor grupo focal), e nos 

grupos focais realizados separadamente com professores nas escolas A e B e alunos da 

escola D, os quais se dispuseram a participar da pesquisa.  

Foi possível realizar entrevista semiestruturada com os presidentes do CE das 

escolas A e D e vice-diretor na escola A, além dos diretores das escolas B, D, E, e F os 

quais foram encontrados e concordaram em dedicar tempo às entrevistas. 
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A dificuldade em formar os grupos focais tal como estava no plano da pesquisa 

traz limitações à análise dos dados. Por outro lado, a própria dificuldade em formar os 

grupos também é reveladora do ambiente escolar. A indisponibilidade para participar da 

discussão sobre o CE   tornou ainda mais importante a observação de aspectos da gestão 

escolar anteriormente não previstos.  

Seguem os fatos relatados que ajudam a explicar os achados sobre a gestão 

escolar nas escolas pesquisadas. 

 

5.1 FATOS RELEVANTES 

 

a) Escolha do Líder de classe e de representante dos alunos 

 

É relevante para a gestão democrática da escola pública que seja promovida e 

organizada a escolha do aluno líder de classe e seu suplente pelos colegas com as 

descrições das funções e treinamento para o cargo. Ou seja, todos os representantes devem 

ser eleitos entre pares. Esse processo de escolha do líder de classe foi descumprido quando 

da verificação nas entrevistas com professores e alunos e em dois grupos focais em cinco 

das seis escolas (sem dados da escola E). 

 A abordagem do tema foi relacionada aos planos de implantação de tutoria 

com um professor designado para cada turma para viabilizar o acompanhamento escolar 

pelo Conselho de Classe na escola A.  

Não houve a compreensão adequada da importância educativa para a cidadania 

democrática na escolha do líder de classe e, em seguida, do representante dos alunos no CE 

em nenhum momento. Ao contrário, a evidência expôs o outro lado, a dificuldade dos 

professores em acompanhar o desempenho dos alunos.  

O entendimento do conceito, o processo de escolha do líder de classe e do 

representante no CE devem ser fundamentais, pois essa ação democrática básica 

desencadeia reações no funcionamento do CE como órgão colegiado da escola. No entanto, 

a necessidade de iniciação democrática das lideranças foi ignorada pelos conselheiros do 

CE e pelas Equipes de Direção. Todos os CE foram omissos nesse ponto importante.  

Verifica-se, assim, a dificuldade inicial da mudança cultural na educação 

proposta pela Constituição Federal de 1988. 
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b) Reivindicações dos alunos no CE 

 

As três principais reivindicações dos alunos apontadas nas entrevistas e grupos 

focais com professores do CE foram relacionadas (i) ao acesso à Internet sem fio (rede wi-

fi) provido pela escola em banda larga e (ii) a liberação para o uso de boné no recinto da 

escola e (iii) manutenção dos sanitários.  

A primeira aponta para a importância da comunicação via Internet do ponto de 

vista dos alunos e para a oportunidade de utilização dessa comunicação para fins didáticos 

dentro da escola. É uma evidência que a escola pública dispõe de amplas possibilidades de 

tirar proveito do uso da Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) já adotada 

pelos alunos por conta própria pelo baixo custo de aquisição. Os alunos passaram a 

reivindicar da escola o acesso sem fio à Internet apenas. Estão a pedir que a escola 

acompanhe a evolução da TIC e a aplique ao ensino.  

A segunda tem significado de personalização da vestimenta padronizada do 

uniforme escolar que impede a individualização das preferências e afirmação da identidade 

pessoal. O uniforme distinto para os alunos concluintes do 3º ano não atendeu à 

expectativa de personalização dos alunos do ensino médio. As reivindicações foram 

negadas pelos CE no período pesquisado. A decisão sobre o uso do boné foi tomada em 

reunião do CE, mas não foram explicadas aos alunos as razões para tal decisão ou as 

razões não foram convincentes. Estabeleceu-se uma situação de tensão na escola B. 

 

c)  Manutenção predial deficiente 

 

Todas as escolas pesquisadas apresentam situação precária das instalações. A 

aparência é de pouca manutenção predial, a começar pelos sanitários, tema comentado em 

grupo focal de alunos da escola C. Há alegação de falta de verba para a manutenção. 

Contudo, houve acomodação por parte dos representantes dos pais e alunos em não 

pressionar a Equipe de Direção em busca de uma solução do problema dos sanitários no 

âmbito do CE.  

Trata-se de evidência de disfunção representativa da parte dos pais e alunos, 

pois a questão da manutenção dos sanitários foi a terceira reivindicação dos alunos 

desconsiderada nas atuações do CE. 
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d) Curso de formação de conselheiros para o CE 

 

 A SEEC oferece o curso de formação de conselheiros para as escolas. No 

entanto, em número reduzido de vagas, insuficientes para as necessidades dos membros do 

CE. Por exemplo, em uma escola com cerca de mil alunos, foi oferecida uma única vaga 

para tal curso. Não houve menção ou registro de mobilização dos conselheiros do CE para 

reivindicar as vagas necessárias. A apatia reflete desalento e acomodação quanto às 

chances de êxito da reivindicação junto à SEEC, ignorando a força política que pode obter 

um CE atuante. 

 

e) Curso de formação de gestores escolares 

 

Todos os candidatos aos cargos de direção são formados em curso obrigatório e 

específico que trata de assuntos relacionados aos controles da administração, dos recursos 

e dos documentos envolvidos na gestão escolar. A conclusão do curso deve acontecer antes 

das eleições para os cargos de direção. Os membros do CE relataram esses dados e 

enfatizaram a sua importância, mas não fizeram observações sobre a relevância de eventual 

conteúdo que tratasse da gestão democrática da escola pública nem do rendimento escolar 

dos alunos.  

Esse fato expôs a dificuldade em se utilizar os construtos da Teoria da 

Democracia Representativa no nível da gestão escolar. Aparentemente, os conselheiros 

representantes da comunidade escolar no CE não exerceram influência sobre o conteúdo do 

curso de formação das Equipes de Direção provido pelo sistema estadual de educação. 

 

f) Reordenamento das turmas 

 

Foi racional a iniciativa da SEEC de redistribuir as turmas e os professores 

para adequar os recursos humanos da educação à realidade demográfica local e à realidade 

financeira do governo estadual. As causas estão relacionadas à redução da taxa de 

natalidade na população com consequente diminuição da demanda por matrículas no 

ensino fundamental. Também estão relacionadas à queda na arrecadação tributária pela 

dificuldade econômica atual, o que implica a racionalização da alocação dos recursos 

financeiros minguantes. Esse tema do reordenamento das turmas foi parte da pauta de 
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reunião do CE por causa da possível redistribuição de alunos e professores entre escolas e 

turnos e consequente redução da carga horária dos professores. 

No entanto, a discussão dessa pauta refletiu a distorção da composição do CE e 

cuidou de defender os interesses legítimos da parte majoritária ali representada dos 

professores e funcionários. A parte sub representada da escola C, compreendida de pais 

(ausentes) e alunos (apenas dois), apenas ouviu e concordou em participar da ação de 

pressionar a SEEC para a manutenção da carga horária e respectivas turmas.  

O diretor expôs a dificuldade em pleitear qualquer benefício sem que houvesse 

uma contrapartida de melhoria no desempenho escolar dos alunos. Foi mencionada a 

reação dos pais e alunos que tratavam de buscar transferência das matrículas para outra 

escola com melhor rendimento no ENEM, especialmente dos pais de alunos da nona série 

do ensino fundamental com aspirações ao ingresso na rede dos Institutos Federais (IFRN) 

de ensino médio.  

Não foram identificadas manifestações de protesto ou de demandas por parte 

dos pais ou alunos para equiparação da qualidade do ensino da rede estadual com a rede 

federal, melhor reputada no âmbito dos CE. Repete-se, nesse tema do reordenamento das 

turmas, a disfunção dos conceitos da Teoria da Democracia Representativa desenhada para 

defender os interesses dos representados pelos conselheiros do CE. 

 

g) Competição por matrículas 

 

As escolas da rede estadual que oferecem ensino fundamental competem pelos 

alunos da rede municipal em decorrência da duplicidade de atuação. No entanto, não há 

registro de iniciativa dos CE das escolas da rede estadual para o desenvolvimento de 

diferencial competitivo com base na qualidade do ensino fundamental.  

Quanto ao ensino médio, apenas as escolas A e B pesquisadas contam com o 

Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI), do MEC, cujo foco é o ENEM, como plano 

de ação para fazer frente à alta evasão escolar e atração do interesse das famílias por 

matriculas, principalmente nos 2º e 3º anos do ensino médio (INEP, 2014).  

O PROEMI foi tema de pauta dos CE por ter sido introduzido nessas duas 

escolas por iniciativa do MEC/SEEC. Assim, a gestão democrática do CE não contribuiu 

para a melhoria dos resultados na aprendizagem dos alunos na competição por matrículas 

entre as duas redes de escolas públicas. O foco das discussões do CE esteve nas ações que 
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divulgassem a disponibilidade de vagas para atrair alunos de outros bairros e na esfera dos 

interesses da parte dos docentes e funcionários com representação majoritária no CE. 

Confirmou-se empiricamente a consequência do desequilíbrio da representação das partes 

na aplicação de conceitos da Teoria da Democracia Representativa ou na disfunção daí 

decorrente. 

A avaliação da atuação do CE com base nesses fatos simples indica que há 

desmotivação das Equipes de Direção e dos docentes em fazer a conexão entre as decisões 

colegiadas com engajamento e o rendimento escolar dos alunos. Também se percebe que as 

Equipes de Direção das escolas menores não contam com o mesmo apoio da 

Administração Central que dispõem as maiores para a solução de dificuldades 

operacionais. 

 

 

5.2    ANÁLISE PELA DIMENSÃO POLÍTICA 

 

A obtenção dos dados foi feita por meio das entrevistas semiestruturadas, 

grupos focais com os professores, alunos (não houve com pais) conforme distribuição de 

número de pessoas e escolas apresentados na Tabela 1, além da análise das atas de reunião 

do CE disponíveis dos anos 2015/2016 (março), cuja distribuição está apresentada na 

Tabela 3. A Tabela 2 apresenta a distribuição dos conselheiros e escolas pesquisadas por 

tipo de atividade de coleta de dados.  

No decorrer da pesquisa tornou-se dispensável o instrumento de pesquisa 

constante do anexo 2 – Guia de Temas Grupos Focais, sendo utilizado em todas as 

reuniões o anexo 4 – Roteiro de Entrevista Equipe de Direção. 

 

Tabela 2 – Conselheiros e escolas pesquisadas nas atividades de coleta de dados 

Escolas 

Atividades 
A B C D E F Total 

Entrevista Diretor - 1 - 1 1 1 4 

Entrevista Vice-Diretor 1 - - - - - 1 

Entrevista Presidente CE 1 - - 1 - - 2 

Entrevista professor - - 1 - - - 1 

Entrevista aluno 1 - - - - - 1 

Grupo focal professores 4 4 - - - - 8 
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Grupo focal funcionários - - - - - - - 

Grupo focal alunos - - 2 2 - - 4 

Reunião do CE - - 9 - - - 9 

Total 7 5 12 4 1 1 30 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Observa-se pela Tabela 1 que a ideia inicial de formar os grupos focais não 

pode ser executada em todas as escolas, destacando-se a situação das escolas “E “ e “ F” 

onde conseguimos entrevistar apenas o Diretor da escola. As entrevistas com os diretores 

das escolas “E” e “F” indicaram saturação na coleta de dados para o estudo com repetição 

das respostas às perguntas do roteiro de entrevista. 

Na Tabela 2 são apontadas as quantidades de atas analisadas por escola 

pesquisada. 

  
Tabela 3 -  Atas das reuniões do CE analisadas por escola pesquisada 

Escolas 

Indicadores 
A B C D E F Total 

Quantidade de atas 
analisadas 

9 2 - 4 - 6 21 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

As escolas C e E não apresentaram o arquivo das atas de reunião do CE por 

extravio ou por omissão. A escola E permitiu apenas a entrevista com o Diretor, mas foi 

mantida na pesquisa pela relevância dos resultados dos alunos nos exames do ENEM e 

pelo estilo autocrático de gestão em contraste com o espírito democrático do CE. 

No Quadro 1 está a classificação das escolas quanto ao número de matrículas. 

As escolas estão distribuídas em seis bairros distintos nas quatro zonas urbanas da capital. 

 

Quadro 1 – Classificação das escolas quanto ao número de matrículas 

Número de matrículas Até 300 (menores) 300 a 600 (médias) Acima de 600 (maiores) 

Escolas D - F C A – B – E 

Fonte -  Censo Escolar (INEP, 2013). Elaboração própria. 

 

Para a análise dos dados da dimensão política da avaliação do CE foram 

considerados cinco indicadores estabelecidos pelas normas vigentes. No entanto, foi 

acrescentado um indicador novo, apresentado em itálico, que se mostrou relevante durante 
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a coleta e a análise dos dados da pesquisa, como segue. 

 A composição do CE em face da paridade prevista para os grupos participantes, 

(função eleitoral); 

 A formação de uma Comissão Eleitoral Escolar para conduzir o processo 

eleitoral para os cargos da Equipe de Direção, de acordo com as diretrizes da 

Comissão Eleitoral Central e assegurando a paridade dos grupos (função 

eleitoral); 

 Aprovação ou rejeição do Regimento Interno (função deliberativa); 

 Convocação da Assembleia Geral, quando necessário (função deliberativa); 

 Exame de todas as prestações de contas referentes às receitas e despesas da 

escola, (função fiscalizadora);  

 A prorrogação de mandato da Equipe de Direção (decisão da Secretaria de 

Estado da Educação e Cultura - SEEC) ou exoneração de diretor da escola 

(decisão pessoal). 

Segue um quadro 2 sintético dos resultados verificados nas seis escolas 

pesquisadas 

Quadro 2 – Síntese dos Indicadores da dimensão política das escolas pesquisadas 

Escolas 

Indicadores 
A B C D E F 

Composição CE Não Não Sim Não Não Sim 

Comissão eleitoral Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Aprovação Regimento Interno Não Não Não Não Não Não 

Assembleia Geral Não Não Sim Não Não Não 

Prestação contas Sim Sim Não Sim Não Sim 

Prorrogação mandato Sim Sim Não Não n/d Sim 

Fonte: Dados da Pesquisa (n/d não disponível) 

 

A análise foi feita separadamente para cada uma das seis escolas pesquisadas e 

para cada um dos seis indicadores. 
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5.2.1 Escola A – Dimensão política 

 

A escola tem o maior número de matrículas (acima de 600), com alunos 

residentes em diversos bairros da capital. Houve acesso aos dados para reunião com a 

Vice-Diretora, grupo focal com os professores e entrevista com o presidente do CE e um 

conselheiro representante dos alunos separadamente. Mas houve impossibilidade de reunir 

os funcionários e os pais. 

Verificou-se que essa escola tratou da composição do CE e da eleição da 

Equipe de Direção em apenas uma ata de reunião, justamente para o registro da 

prorrogação dos mandatos de 2015 para 2016 em reunião extraordinária. A prioridade da 

direção é o crescimento no número de matrículas no ensino médio. 

No Quadro 3, os indicadores da dimensão política da escola A. 

 

Quadro 3 – Indicadores da dimensão política do CE da escola A 

 

Indicadores 

 

Sim 

 

Não 

 

Obs. 

Composição CE  X Pais ausentes, vacância 

Comissão eleitoral X  Ajuda da SEEC 

Aprovação Regimento Interno  X Prioridade é PPP 

Assembleia Geral X  Pela Equipe de Direção 

Prestação contas X  Com CE 

Prorrogação mandato X  Com referendo do CE 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Composição do CE.  

Não há relação de conselheiros. Em nenhuma das atas foi identificada a 

presença de representante dos pais para compor o CE nas reuniões. A fala do presidente do 

CE confirma os fatos do desequilíbrio na composição do CE e vacância dos pais.  

 

O problema é que as pessoas não quererem vir às reuniões. Elas cobram a 

gestão democrática, mas não querem participar das reuniões. É uma 

contradição. 

 

Vários pais estão interessados em participar da formação do novo CE depois da 

prorrogação do mandato dos atuais dirigentes e após a saída dos alunos 

concluintes. Todos serão convidados, mesmo que nem todos poderão assinar as 
atas. Sempre aparecem mil desculpas pela ausência. E, depois, acabam 

criticando o CE, que o CE não faz nada. Mas elas são o CE, né? 
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Não sei se esse pessimismo, esse desinteresse é geral em participar. Ou se é algo 

mais profundo. Precisa ver o que está acontecendo. O CE é um reflexo só, de 

algo mais profundo. 

 

Procura-se legitimar a gestão democrática. Registar [nas atas] que nada é 

imposto. Os conselheiros têm voz e voto, mas qualquer pessoa tem voz [as 

reuniões são abertas à comunidade]. O problema é que as pessoas não querem 

vir às reuniões. 

 

O pai mais frequente era o vice-presidente. Mas o filho concluiu o ensino médio 

e ele não está mais no CE. Os outros pais dizem que estão trabalhando ou que 
tem outro compromisso [quando avisados da data e hora das reuniões]. 

 

A gente faz uma reunião de manhã e outra à tarde. Aí os que podiam vir á tarde 

não podiam vir de manhã. Por exemplo, a mãe [representante do turno] da tarde 

tinha um comércio em casa e disse que não podia vir à tarde. Os pais foram o 

segmento menos frequente. 

 

Está evidente que a ausência dos pais é obstáculo que a escola não conseguiu 

transpor para compor o quórum das reuniões do CE. 

 

Comissão eleitoral.  

A utilidade do CE foi apontada pela Vice-Diretora como importante pelo 

aumento da autoridade da direção em conduzir os professores. Os candidatos a cargos de 

direção são os professores que elaboram uma proposta de trabalho e fazem o curso de 

formação para os candidatos sobre temas como o PPP e os currículos. A escola tem a ajuda 

da Comissão Eleitoral Central disponível na SEEC.  

No entanto, segue trecho da fala de uma professora da escola A sobre a greve 

parcial dos professores no início de 2016 e a prorrogação dos mandatos das Equipes de 

Direção: “Dentro da escola, ainda há muito da política. A que acontece lá fora. A 

partidária. E isso gera problema [de gestão]”.  

O presidente do CE afirma que o CE é útil em legitimar uma gestão 

democrática em que cada conselheiro tem voz e voto. O CE escolhe uma comissão 

eleitoral e é feito o debate dos candidatos aos cargos da Equipe de Direção. 

 

Aprovação do RI.  

Os professores não têm o RI para aprovar no CE. A prioridade é atrair alunos e 

atualizar o PPP para que a elaboração do RI seja feita à luz do novo PPP que determina as 

regras da escola de forma coerente com o pensamento pedagógico. 

 

Assembleia Geral.  
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A apresentação das notas dos alunos aos pais nas reuniões bimensais são a 

assembleia geral da escola. Na fala da professora do grupo focal, “A adesão maior [dos 

pais] é para a reunião para os pais por convocação da direção”. No entanto, a 

convocação não é feita pelo CE. As decisões são internas da Equipe de Direção e 

professores.  

Essa mesma percepção foi verificada na reunião ordinária do CE da escola C, 

em que foi decidida a convocação de uma assembleia geral para obter a adesão dos pais.  

 

Prestação de contas.  

Quanto ao exame da prestação de contas, uma professora do grupo focal assim 

se expressou: “A gente mostra no que vai ser usado e depois mostra o que foi feito com 

aquele dinheiro”. Não houve a identificação de discrepâncias e os professores do grupo 

focal concordaram que a gestão financeira da escola é transparente.  

Contudo, o representante dos alunos afirma que “Nunca vi isso [assunto da 

prestação de contas] nas reuniões do CE”. Então, as reuniões para exames das prestações 

de contas foram realizadas sem a presença do representante dos alunos e com a ausência 

dos pais. 

 

Prorrogação do mandato: 

Afora as dificuldades com a documentação para renovação da autorização para 

movimentação bancária, a prorrogação do mandato da Equipe de Direção estendeu-se ao 

CE. O presidente do CE foi claro. “Não era mais nem para eu ser o presidente. Era para ser 

outro CE agora ...  Houve a prorrogação do mandato”. 

A situação ficou mais clara com a informação do representante dos alunos de 

que a diretora anterior queria ser presidente do CE e ficou frustrada, sem colaborar. Trecho 

da fala do aluno:  

 “Deve ter tido disputa [na eleição de presidente do CE]. Ela causou muita dor de 

cabeça [em fins de 2015 e começo de 2016]. Ela já havia sido diretora. Acho que 

ela ainda tinha resquícios [da autoridade de diretor]. Acho que ela queria ser 

presidente do CE”. 

 

Desse ponto de vista, a prorrogação de mandatos causou transtorno nos 

arranjos políticos internos e nas relações da atual Equipe de Direção com a sua 
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antecessora. Aparentemente, houve interrupção na alternância de poder interno da escola 

entre grupos de docentes.  

 

5.2.2 Escola B – Dimensão política 

 

A escola B tem maior número de matrículas (acima de 600) e localização em 

bairro de baixa renda. Foi permitida a entrevista com o Diretor e grupo focal com os 

professores, mas não foi encontrado o único aluno do CE e os funcionários não dispuseram 

de tempo para o grupo focal pelo fato de a Equipe de Direção estar incompleta. 

A utilidade do CE para a escola B está em conexão , nas palavras do Diretor, 

com  “as deliberações de assuntos na relação com a comunidade escolar”. No entanto, as 

atividades do CE não estão registradas em atas das reuniões. Somente duas atas foram 

consideradas no período pesquisado (2015/2016). No Quadro 4, seguinte, está o resumo 

dos indicadores da dimensão política da escola B. 

 

Quadro 4 – Indicadores da dimensão política do CE da escola B 

 

Indicadores 

 

Sim 

 

Não 

 

Obs. 

Composição CE  X Não dispõe de relação conselheiros 

Comissão eleitoral X  Depende da ajuda da SEEC 

Aprovação Regimento Interno  X Elaborou com a coordenação 

pedagógica e distribuiu cópias 

professores 

Assembleia Geral  X  

Prestação contas X  Assinatura balanço 

Prorrogação mandato X  Decisão SEEC sem referendo 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Composição do CE.  

Não há a relação de conselheiros do CE da escola na fase de prorrogação do 

mandato da Equipe de Direção. As duas atas de reunião disponível dos anos 2015 e 2016  

indicam a ausência de pais e de apenas um representante dos alunos.  No entanto, o diretor 

afirma que “[...] existem quatro membros do turno matutino, quatro do vespertino e quatro 

do noturno. Então, nesse caso são vinte e quatro componentes [considerando os 

suplentes]”. 
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Adiante o Diretor afirma que vai realizar uma reunião com os pais [Assembleia 

Geral] em abril para “decidir quem são as pessoas que vão ficar ou as que vão sair [dos 

componentes do Conselho], que vamos ter que substituir [para compor o CE de 2016]”. 

O representante dos alunos do turno da manhã é presidente do Grêmio 

Estudantil também, o que é vedado pela norma. Mas o Diretor afirma que  

 

Eu queria que o presidente do Grêmio participasse do Conselho, porque ele vai 
ter uma visão de líder. De líder de aluno mesmo. Por isso que eu preferi que ele 

participasse. Por que se não fosse ele, fosse um representante do [turno] 

matutino, não fosse alguém do Grêmio, ficaria meio estranho. Por que, quando 

ele quisesse questionar, teria que convocar. Mas quando a gente convoca o 

Conselho, já está incluído o presidente do Grêmio representante do aluno. Por 

isso que eu quis que ele ficasse logo dentro. 

 

Assim, o próprio Diretor admite que o presidente do Grêmio é o único aluno a 

participar das reuniões do CE como representante dos alunos.  

Os professores comentaram no grupo focal que há apatia por parte dos alunos. 

No trecho da fala do presidente do CE, “até para a eleição do Grêmio é difícil. Agora foi 

eleito um presidente. Mas foi chapa única”. 

No entanto, no mesmo grupo focal foi evitado o assunto da reivindicação dos 

alunos por acesso gratuito à Internet e para o uso de boné dentro da escola. Não é 

percebida qualquer conexão entre a apatia dos alunos e a dificuldade de diálogo com a 

organização da escola. 

 

Comissão eleitoral.  

Uma ata tratou da composição e organização da eleição dos representantes dos 

alunos por turno em março de 2016. Registrou a decisão de formar uma comissão para 

promover a eleição dos representantes dos alunos. No entanto, o Diretor não sabe como 

está o andamento desse trabalho da comissão. 

Não houve eleição da Equipe de Direção em decorrência da prorrogação dos 

mandatos. O diretor afirmou que quem organiza as eleições é o pessoal da SEEC e 

transforma o CE em comissão eleitoral.  

Em trecho da fala, o Diretor explica que “a SEEC é quem organiza a eleição 

da Equipe de Direção, juntamente com o CE. Assim, o presidente do CE passa a ser o 

presidente da Comissão Eleitoral e a secretária do CE passa a ser a secretária da 

Comissão Eleitoral. Os demais membros são todos do CE”.  
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Os professores do grupo focal confirmaram que houve a prorrogação do 

mandato para 2016 e que a eleição vai ser feita esse ano. 

A escola parece necessitar do apoio técnico da SEEC para viabilizar a eleição 

do próprio CE, pois o trecho da fala do presidente do CE expõe o difícil entendimento do 

afastamento da escola pelos pais. “Estive conversando com outros presidentes de CE e eles 

também não sabem explicar a razão dos pais não quererem participar do CE”. 

Volta-se ao paradoxo da educação democrática. Para que os jovens sejam 

educados para a democrática, é necessário ter adultos que os eduque, visto no item 3 dessa 

pesquisa. 

 

Aprovação do RI.  

Não houve discussão para aprovação de RI na escola B. Mesmo que o Diretor 

tenha feito várias cópias da minuta do RI para os conselheiros estudarem em casa. Trecho 

da fala do Presidente do CE no grupo focal dos professores “[...] a discussão é árdua por 

ter muitos detalhes. Temos que fazer reuniões do CE específicas para cada turno”.  No 

entanto, há uma ata que trata da reivindicação dos alunos para liberar o uso de boné dentro 

da escola, tema a ser decidido com base no Regimento. A solicitação foi negada sem que 

fosse explicada a razão da proibição do Diretor. A fala de professora da escola B em grupo 

focal sobre a decisão do uso do boné não explica a decisão da direção: “Esse é um assunto 

polêmico...”. E evitou a conversa. Note-se que o CE não tomou uma posição sobre a 

decisão, prevalecendo a proibição do diretor, com ou sem base no RI da escola. 

 

Assembleia Geral.  

Não há registro de convocação da assembleia geral nesse período analisado. 

 

Prestação de contas.  

Não há envolvimento do CE na discussão da prestação de contas da escola, 

exceto para a assinatura do balanço. Trecho da fala do Diretor “Difícil é o professor 

cumprir [metas de desempenho na discussão de orçamento e planejamento]. Mas há 

decisões nesse sentido [não especificou quais]”. 

Não há conexão entre planejamento e prestação e contas na escola B. 

 

Prorrogação do mandato.  
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Não houve manifestação ou referendo do CE quanto ao fato da decisão da 

SEEC pela prorrogação do mandato da Equipe de Direção. Houve a aceitação tácita e 

passiva da decisão. 

 

5.2.3 Escola C - Dimensão política 

 

A escola C tem número médio de matrículas (300-600) e o Diretor foi criticado 

na reunião do CE por ter atrasado a prestação de contas da escola. Não dispõe de arquivo 

de atas das reuniões do CE, mas realizou uma reunião do CE no período da pesquisa. 

Ademais, dispõe da relação atualizada dos conselheiros, de forma que se pode visualizar na 

Tabela 3 a composição do CE. Foi feita entrevista com professor e grupo focal com dois 

alunos. 

No quadro 5, a seguir, são apresentados os indicadores da dimensão política da 

escola C. 

Quadro 5 – Indicadores da dimensão política do CE da escola C 

 

Indicadores 

 

Sim 

 

Não 

 

Obs. 

Composição CE X  Ver tabela 3 

Comissão eleitoral X  Apoio da SEEC 

Aprovação Regimento Interno  X  

Assembleia Geral X  Duas com pauta específica 

Prestação contas  X  

Prorrogação mandato  X  

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Composição do CE. 

Segue a composição do CE conforme a relação de conselheiros na tabela 4. 

 

Tabela 4 -  Composição do Conselho Escolar eleito em escola C 

Conselheiro Cargo Manhã Tarde Noite Total 

Suplente 

Total 

Titular 

% % 

Legal 

Aluno Titular//Supl. 1//1 1//0 1//0 1 3 25 23 

Pais Titular//Supl. 1//0 1//1 0//0 1 2 17 23 

Professor Titular//Supl. 1//1 1//1 1//1 3 3 25 23 

Funcionário Titular//Supl. 1//1 1//1 1//0 2 3 25 23 
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Gestor Titular//Supl. - - - 1 1 8 8 

Totais - 4//3 4//3 3//1 8 12 100 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A interpretação que se dá a essa situação é de que a gestão democrática da 

escola pública pela atuação do CE local está em xeque, desde o seu início, pela 

desproporcionalidade da composição do CE. Também continua baixa ou nenhuma a 

frequência dos conselheiros representantes dos pais nas reuniões do CE. 

Note-se que a lei estabelece uma participação real de 23% para os alunos e 

23% para os pais, com total de 46% para os beneficiários da política pública, frente à 

participação de 54% do corpo de servidores públicos lotados nas escolas públicas da rede 

estadual. Esse cálculo se dá pela participação votante do Diretor da escola como membro 

nato. 

Em trecho da fala da professora entrevistada, “a reunião que você assistiu foi 

boa porque teve quórum no CE. O RI da escola exige 50% mais um para deliberar”. 

Na escola C, na Tabela 3, conta-se com uma proporção de 42% de 

representação para os alunos e pais contra 58% dos votos para o corpo de servidores 

públicos em decorrência da vacância do representante dos pais do turno noturno. Segue o 

quadro 4 com os indicadores da escola C. 

 

Comissão eleitoral.  

A escola C cumpre a regra. Faz a eleição da comissão e manda os membros 

candidatos fazer o curso de gestão. Contudo, a eleição dos conselheiros entre os pares não 

aconteceu para a representante dos alunos cujo trecho da fala segue.  

 

Foi bem engraçada a situação. Depois de uma reunião do Grêmio (ela é 
presidente atual do Grêmio Estudantil), a Da. [Fulana, conselheira do CE como 

mãe] falou que havia vacância entre os alunos. Daí o [aluno 2], que era o 

presidente anterior do Grêmio, perguntou se queria, eu e o [aluno 3 como 

suplente], fazer parte do CE. Não tinha entendido muito bem o que era no 

começo, mas entramos como representantes do turno da noite.  

 

Note-se que essa aluna é do turno da tarde e está representando alunos do turno 

da noite. A norma não permite acumular o cargo de presidente do grêmio com o de 



62 
 

conselheira. A aluna não fez o curso de conselheira por ter viajado quando foi oferecido e o 

assunto não foi retomado.  

 

Aprovação do RI.  

A entrevista com a professora esclareceu que ela nunca soube de discussão sobre 

PPP ou RI no âmbito do CE da escola. Há solicitação de informação sobre o ENEM, mas 

as demandas são para solução de problema do tipo “apagar incêndio”. A professora afirma 

que não há preocupação pedagógica no CE. 

 

Assembleia geral.  

A reunião com a observação do pesquisador estabeleceu convocação para duas 

assembleias gerais com pautas e minutas de documentos previamente estabelecidas para 

alcançar o referendo desejado dos pais. Não há registro de convocação de assembleias 

anteriores. 

 

 

 

Prestação de contas.  

Houve atraso na apresentação da prestação de contas dessa escola e esse ponto 

foi cobrado do Diretor pelos demais conselheiros. Não houve menção a relação da 

prestação de contas com o alcance de metas escolares. 

 

Prorrogação do mandato.  

A escola C não teve o mandato prorrogado por já ter prazo do mandato da 

Equipe de Direção e eleição para esse ano de 2016. 

 

5.2.4 Escola D - Dimensão política 

 

A escola D é menor em número de matrículas (até 300) e distante do centro da 

cidade, tem infraestrutura precária e está em área de risco. O quadro docente está 

incompleto e a Diretora tem dificuldade em atrair professores pela sua localização. No 

processo de prorrogação do mandato da Equipe de Direção de 2015, o Diretor anterior 

pediu exoneração e houve alguma dificuldade na sucessão. 
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A nova Diretora informou que encontra dificuldade em atualizar a autorização 

para movimentar as contas bancárias e a escola ficou sem recursos alguns meses. 

Reclamou do apoio moroso da SEEC na mudança de gestão. A estrutura física da escola é 

precária e houve necessidade de reforma no telhado. As aulas foram interrompidas por uma 

semana em decisão tomada pelo CE. 

A Diretora não permitiu gravar a entrevista com ela e respondeu sucintamente 

as perguntas. A reunião foi na sala da diretoria com a presença da Vice-Diretora que havia 

sido preterida na sucessão. No entanto, a Diretora permitiu tratar do assunto da pesquisa 

com o Presidente do CE e com dois alunos membros do CE em conversas gravadas. 

As atas da escola D mostram a presença de um pai em quatro reuniões. No 

entanto, trata-se de caso de pai que também é funcionário da escola e acumula as duas 

representações. A norma veda a dupla representação. No entanto, essa é uma situação de 

difícil controle. 

No Quadro 6, apresenta-se o resumo dos indicadores da escola D. 

 

 

 

 
Quadro 6 – Indicadores da dimensão política do CE da escola D 

 

Indicadores 

 

Sim 

 

Não 

 

Obs. 

Composição CE  X Sem relação de conselheiros 

Comissão eleitoral X  Diretora foi “aclamada” 

Aprovação Regimento Interno  X  

Assembleia Geral  X  

Prestação contas X  CE aprova contas 

Prorrogação mandato  X Diretor pediu exoneração 

Fonte – Dados da pesquisa. (*) Menos de 50% de participação dos alunos no ENEM 

 

Composição do CE.  

A escola não dispõe de relação dos conselheiros e está em fase de transição de 

gestão.  

 

Comissão eleitoral.   
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O Diretor anterior não permaneceu na prorrogação de mandato, pediu 

exoneração e foi substituído. No entanto, o processo de sucessão não contemplou a Vice–

Diretora e uma nova diretora foi eleita por “aclamação” do CE. Os demais membros da 

Equipe de Direção continuaram em seus cargos.  

Segue trecho da fala do presidente do CE da escola D sobre a participação do 

CE na escolha de novo diretor depois que o anterior pediu exoneração:  

 

Não houve participação do CE na eleição. Ou sim. Quero dizer que sim e 

não e isso não é resposta. Foi escolhida uma comissão na escola para 

gerar o pleito, juntamente com o pessoal da SEEC. Mas no dia da eleição 
foi só a comissão eleitoral formada por membros do CE e do colegiado 

escolar. 

 

 

Foi feita a substituição pelo processo da “aclamação” do novo Diretor da 

escola D sem eleições entre os pares ou disputa pelo voto da comunidade escolar nem 

discussão de planos de ação propostos por candidatos em competição política por cargos 

no CE ou na Equipe de Direção, conforme o conceito da Teoria da Democracia 

Representativa.  

Não houve o esperado protagonismo do CE em defesa do controle social que 

deveria exercer pelo desenho institucional que o legitima para tal atuação. O  pesquisador 

não conseguiu identificar as razões da decisão do CE para atropelar as regras e evitar a 

posse da Vice-Diretora no cargo de Diretora. Note-se que a escola está situada em área de 

risco por falta de segurança e esse fato pode ter influenciado na decisão. 

 

Aprovação do RI.  

Houve uma tentativa de solucionar o problema da falta do Regimento Interno 

com regras que pacificasse a gestão da escola D. A fala do presidente do CE é elucidativa. 

 
A PPP e o RI da escola são muito antigos. Desde 2010 que se tenta reelaborar. 

Nós elaboramos um rol de normas, uma relação de normas para serem 

colocadas [em vigor] no início do ano letivo. Esse ano [2016] não foi feito. Veio 

um período de desestruturação da parte de gestão. Mas todo ano fazia. Esse ano 

não teve nem semana pedagógica. Mas se elabora um conjunto de regras para 

nós mostrarmos ao aluno que a escola deve funcionar daquela forma. 

 

O presidente do CE é um professor veterano que conta os dias para requerer a 

aposentadoria e trabalha sem alegria, temeroso do assédio dos traficantes de drogas aos 

alunos da escola. 
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Assembleia geral.  

Não há registro de assembleia geral na escola. 

 

Prestação de contas. 

 Essa atividade é feita com a aprovação do CE. No entanto, como houve a 

mudança da gestão, a escola ficou alguns meses sem acesso às contas bancárias até que as 

autorizações fossem estabelecidas no banco. 

 

Prorrogação de Mandato.  

Ver o item comissão eleitoral acima. 

 

5.2.5 Escola E - Dimensão política 

 

A escola E tem número maior de matrículas (acima de 600) e boa colocação 

nos resultados do ENEM. Para o Diretor da escola E, o CE é o “momento democrático” da 

escola e é fundamental para melhorar os aspectos pedagógico e administrativo. No entanto, 

não dispõe ou não quis dar acesso ao arquivo de atas ou relação de conselheiros. Não 

permitiu gravar a conversa ou entrevistar outras pessoas ou participar de reunião do CE. 

Mesmo assim, alguns dados significativos foram colhidos nessa única visita. 

Principalmente, foi útil para verificar a saturação de dados já coletados. 

No Quadro 7 está o resumo dos indicadores da escola E. 

 

Quadro 7 – Indicadores da dimensão política do CE da escola E 

 

Indicadores 

 

Sim 

 

Não 

 

Obs. 

Composição CE  X Sem relação de conselheiros 

Comissão eleitoral X  Depende da SEEC 

Aprovação Regimento Interno  X Elaborado pela coordenadora sem 

aprovação do CE 

Assembleia Geral  X Somente pequenos grupos 

Prestação contas  X Somente ele é responsável 

Prorrogação mandato - - Não informado 

Fonte – Dados da pesquisa. 

 

Composição do CE.  

Desconhecida. 
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Comissão eleitoral.  

Desconhece a existência da Comissão Eleitoral, mas sabe que a SEEC oferece 

suporte. E o Diretor afirma que a Equipe de direção é eleita pela comunidade para mandato 

de dois anos.  

Trecho da fala:  

Organizam-se as chapas com os professores que podem participar, e todos são 

eleitores. De forma que a Equipe de Direção é eleita pelo voto da chamada 

comunidade escolar. Professores, alunos, pais de alunos e funcionários. O CE é 

uma micro célula da comunidade.   

 

Faltou ao diretor o entendimento da função  operativa do CE em coordenar a 

formação da Comissão Eleitoral para a eleição da Equipe de Direção. 

 

Aprovação do RI. 

O diretor afirma que há um Regimento Interno novo em vigor (2015). No 

entanto, somente os professores receberam uma cópia por e-mail. Foi elaborado pela 

coordenação pedagógica com base no modelo da SEEC sem a participação do CE. 

 

Assembleia Geral.  

Não são feitos pedidos de reunião amplas. As reuniões são específicas e podem 

ser semanais ou quinzenais. As reuniões do pequeno conselho interno são para avaliar 

resultados e os membros decidem  ações, estruturas e o planejamento. Na visão do diretor, 

assim se  consegue melhor qualidade das decisões e há participação das pessoas na vida da 

escola. Essa forma de gestão aponta para um estilo autocrático de gestão escolar. 

 

Prestação de contas.  

Esse assunto é restrito ao diretor e à coordenadora financeira.  O CE não tem 

participação nenhuma. Pela fala do Diretor, “somente eu e a tesoureira que assinamos os 

cheques”. Não esclareceu sobre a aprovação do balanço. 

 

Prorrogação do mandato.  

Não informado. 
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5.2.6 Escola F - Dimensão política 

 

A Escola F tem menor número de matrículas (até 300) obteve a presença de 

pelo menos um pai nas seis reuniões extraordinárias do CE de 2015 e alcançou média de 

dois pais por reunião, a despeito de estar localizada em bairro de baixa renda e ser menor 

em número de matrículas. Essa escola oferece o ensino fundamental no turno matutino e o 

ensino médio no turno noturno, sem turno vespertino. Segundo o Diretor, são duas escolas 

distintas dentro da mesma escola. 

O turno da noite não é frequentado pelo Diretor assiduamente e o acesso aos 

dados para entrevistas e grupos focais ficou prejudicado pela falta de segurança para o 

pesquisador. Houve acesso às atas das reuniões e o Diretor foi entrevistado. 

Com a pesquisa nessa escola, houve saturação dos dados que possibilita a 

busca de consistência na base dos dados coletados. 

No Quadro 8 que segue estão os indicadores da atividade do CE da escola pela 

dimensão política. 

 

 

 

 

Quadro 8 – Indicadores da dimensão política do CE da escola F 

 

Indicadores 

 

Sim 

 

Não 

 

Obs. 

Composição CE X  Ata de eleição em abril de 2015 

Comissão eleitoral X  SEEC 

Aprovação Regimento Interno  X Elaborado pela coordenação e 

professores 

Assembleia Geral  X Escola em área de risco 

Prestação contas X  Ajuda com tomada de preço e aprova 

prestação de contas 

Prorrogação mandato X  Sem referendo do CE 

Fonte – Dados da pesquisa.  

 

Composição do CE.  

A composição do CE está conforme a regra com todos os cargos preenchidos 

na representação da comunidade escolar. Há a ata da reunião de eleição dos conselheiros 

realizada para essa finalidade específica. A dificuldade apontada pelo Diretor foi a de 

formar o CE. Em trecho da fala do Diretor, ele explica que ”os professores e alunos do 
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noturno não tem como vir para as reuniões no turno da manhã. Então não tem membros 

suficientes para formar o quórum [para as deliberações]”. A escola F não tem o turno 

vespertino e o ensino médio é noturno. O diretor afirma que “a noite é outra realidade. 

Tenho duas escolas. Uma de manhã com o ensino fundamental e outra à noite com o 

ensino médio” 

“É muito difícil conseguir um professor para a reunião do CE por causa da 

diferença de horários. Exceto se tirar da sala no horário dele [em outra escola]. Isso 

fragiliza, porque não dá o quórum.”. O diretor afirma que os professores do noturno 

trabalham os três turnos, contando outras escolas. Assim mesmo houve seis reuniões do CE 

no período pesquisado por verificação das atas. 

 

Comissão eleitoral.  

Não houve eleição para a Equipe de Direção no período pesquisado. No 

entanto, não houve o referendo à prorrogação do mandato. O diretor afirma que conta com 

a SEEC para auxiliar na formação da comissão eleitoral e os membros do CE acompanham 

a eleição. 

 

Aprovação do RI.  

Não há registro. O RI foi elaborado pela coordenação pedagógica e pelos 

professores sem a participação do CE. 

 

Assembleia geral.  

Não há registro de convocação de assembleia geral nas atas. Apenas há 

registros de reuniões extraordinárias para as deliberações do CE. 

 

Prestação de contas.  

Não passa pelo CE para discussão o cotejamento entre o planejado e o 

executado. No trecho da fala do Diretor, “O CE tem ajudado na parte de orçamento 

[tomada de preços] para as compras e trabalhos relacionado ao financeiro, com a 

prestação de contas [o CE tem que aprovar as contas]”. Não há conexão entre o 

planejamento e os objetivos da aprendizagem com o orçamento das atividades da escola.  

 

Prorrogação do Mandato 
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A prorrogação do mandato da Equipe de Direção foi feita sem o referendo do 

CE. Apenas foi cumprida a determinação da SEEC. 

A análise pela dimensão política corrobora a literatura existente sobre os CE 

quanto à disfunção do CE em influenciar a gestão escolar pela participação democrática. 

Mesmo que a participação dos docentes descentralize as decisões da Equipe de Direção, há 

a ausência dos pais e alunos nas reuniões e nos encontros informais para deliberações. 

Portanto, não são verificadas as características da teoria democrática na gestão escolar 

como desenhada na normatização institucional do CE e disposta pela Constituição Federal 

para o nível da escola. 

Assim, a gestão democrática da escola pública local mantém as evidências da 

cultura autocrática, hierarquizada e burocrática a qual necessita evoluir pela discussão com 

a sociedade a que essas escolas devem servir. No entanto, como exposto no referencial 

teórico, o paradoxo da democracia está no fato de que a formação do cidadão adulto para a 

atuação democrática na sociedade necessita da educação que ele próprio deve receber 

quando jovem. 

Portanto, a disfunção é consequência do desequilíbrio da representação das 

partes na composição do CE, mesmo que aconteça a fiscalização das eleições para os 

membros da Equipe de Direção das escolas públicas. Note-se que não houve aprovação do 

Regimento Interno nas escolas pesquisadas por não haver Regimento Interno para ser 

aprovado.  

À exceção da escola C, todas as demais tiveram as convocações para as 

assembleias gerais feitas por iniciativa da direção, sem a participação do CE. A prestação 

de contas é feita pelos membros do CE em quatro das seis escolas. No entanto, sem que 

haja um cotejamento com os objetivos de aprendizagem dos alunos. Ademais, a auditoria é 

feita pela Procuradoria do Estado, o que dispensa a participação do CE na prestação 

meramente contábil das contas. 

A prorrogação dos mandatos foi feita sem consulta, crítica ou discussão no 

âmbito dos CE para coibir a interferência dos interesses partidários na escola pública. Este 

fato evidencia a passividade do CE frente a uma iniciativa que contraria o interesse na 

aprendizagem. 

 

 

5.3     ANÁLISE PELA DIMENSÃO DA APRENDIZAGEM 
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Pela dimensão da aprendizagem dos alunos na avaliação do CE o foco recaiu 

sobre os seis indicadores estabelecidos pelas normas, acrescidos de três novos indicadores 

cujas relevâncias justificam as suas inclusões na análise. 

O primeiro novo indicador trata da participação do CE no planejamento anual 

da escola, sem a qual a prestação de contas perde importância para o efeito da 

aprendizagem dos alunos.  

O segundo novo indicador considera a soma das cinco pontuações médias dos 

alunos de cada escola medidas pelo ENEM, como parâmetro nacional de avaliação da 

aprendizagem, que possibilita a comparação entre escolas, mesmo que apenas parte dos 

alunos façam os exames voluntariamente.  

Adicionalmente, o terceiro novo indicador trata a participação do CE em 

promover a simulação dos exames do ENEM para os alunos do 3º ano nessa avaliação da 

dimensão da aprendizagem na escola de ensino médio.  

Seguem os indicadores, com os três adicionais em itálico:  

 A participação no planejamento anual da escola (incluído pela pesquisa) 

 O resultado médio no ENEM dos alunos que realizaram os exames (incluído 

pela pesquisa) 

 A promoção de exames simulados do ENEM para alunos do 3º ano (incluído 

pela pesquisa) 

 A Proposta Pedagógica da escola (função consultiva) 

 As modificações no Regimento Interno (função consultiva) 

 O cumprimento da Proposta Pedagógica (função fiscalizadora) 

 O cumprimento do Regimento Interno (função fiscalizadora) 

 O controle da frequência dos alunos nas aulas. (função fiscalizadora) 

 O controle do rendimento escolar dos alunos. (função fiscalizadora) 

Segue Quadro 9 com a síntese dos resultados de indicadores da dimensão da 

aprendizagem. 

 

Quadro 9 – Síntese Indicadores da dimensão da aprendizagem das escolas pesquisadas em conexão com o 

Conselho Escolar 

Escola 

Indicadores 

A  B  C  D E F 
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Participação no 

planejamento Sim Sim(**) Não Sim Sim(**) Sim 

Resultado ENEM 2.376 2.359 2.443 (*) 2.511 (*) 

Promoção ENEM simulado Sim Não Sim Não Não Não 

Discussão e cumprimento do 

PPP Não Não Não Não Não Sim(**) 

Discussão e cumprimento do 

Regimento Interno Não Não Não Não Não Sim(**) 

Controle de frequência dos 

alunos Não Não Não Não Não Sim(**) 

Controle do rendimento dos 

alunos Não Não Não Não Não Sim(**) 

Fonte: Dados da pesquisa. INEP (2013) (*) não publicado, menos de 50% dos alunos aptos fizeram os 

exames.              (**) participação parcial do CE  

 

A análise foi feita separadamente para cada uma das seis escolas pesquisadas e 

para cada um dos sete indicadores. 

 

5.3.1       ESCOLA A – Dimensão aprendizagem 

 

As ações sobre a frequência e rendimento dos alunos da escola A foram tema 

de pauta de cinco reuniões de um total de nove atas analisadas, abordando casos do 

conselho de classe e do Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI). O Projeto Político-

Pedagógico (PPP) não foi tratado nas atas dessas nove reuniões, nem o Regimento Interno 

(RI). Tampouco houve debate sobre prestação de contas ou providências decorrentes da 

avaliação dos alunos pelo ENEM. 

No Quadro 10 os indicadores da dimensão da escola A. 

 

Quadro 10 – Indicadores da dimensão da aprendizagem do CE da escola A 

 

Indicadores 

 

Sim 

 

Não 

 

Obs. 

Participação no planejamento X  Levantamento de necessidades 

Resultado ENEM 2.376 

47.5% 

 Nota máxima 5.000 pontos 

Promoção ENEM Simulado X  Crescente participação de alunos  

Discussão e cumprimento do PPP  X Resposta conflitante diretoria vs 

professores 

Discussão e cumprimento do 

Regimento Interno 

 X A prioridade é o PPP 

Controle de frequência  X  

Controle de rendimento  X  

Fonte – Dados da pesquisa. INEP (2013) 
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Participação no planejamento.  

Tanto a entrevista com o aluno quanto o grupo focal com os professores 

confirmam o envolvimento do CE no planejamento financeiro anual da escola. O 

presidente do CE afirma que o CE é atuante no que se refere ao planejamento e à prestação 

de contas, uma vez que recolhe as sugestões de gastos e apresenta as contas. 

No entanto, não há evidência de que o planejamento orçamentário anual tenha 

conexão com os objetivos de aprendizagem da escola A. Há um levantamento de 

necessidades de compras e a prestação de contas no final do exercício. No trecho da fala da 

professora no grupo focal está clara sobre esse procedimento: “A gente mostra no que vai 

ser usado [para aprovação do CE] e depois mostra o que foi feito com aquele dinheiro”. 

Não há o alinhamento do planejamento orçamentário anual com objetivos escolares, a 

exemplo do Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI) do qual a escola A faz parte. 

Resultado do ENEM.  

Quanto à análise dos exames do ENEM com 47.5% de acertos, segue trecho da 

fala da entrevista com a Vice-Diretora: 

 Não é feita [avaliação dos resultados do ENEM para melhoria 

das novas turmas]. A estatística de aprovação é feita quando 

alguém passa [para o ensino superior] e vem buscar documentos 

[para fazer matrícula na faculdade.  

 

Em contradição, o presidente do CE afirmou que 

A avaliação dos resultados dos exames do ENEM é feita pelos 

professores que elaboram e corrigem as provas do terceiro ano. 

Após o resultado do simulado, é feito relatório para melhorias 

das notas.  

 

Essa informação, contudo, conflita com o entendimento da Vice-Diretora. O 

presidente do CE afirmou, ainda, que as coordenadoras pedagógicas são quem fazem a 

troca de informação com a Equipe de Direção sem a interveniência do CE no que se refere 

ao ENEM, confirmando os dados do grupo focal com os professores.   

Os professores admitiram no grupo focal que, quanto ao ENEM, não foi feita 

conexão entre o CE, o PPP e os exames do ENEM. A análise dos resultados dos exames do 

ENEM não é feita no CE, mas pela equipe pedagógica. 

Aparentemente, há falha de comunicação a respeito do ENEM entre docentes, 

dirigentes e coordenação pedagógica. Pode ser decorrente de pouca participação no 

planejamento e definição de prioridades no âmbito do CE. 
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Promoção ENEM simulado 

Mesmo com o problema de quadro docente incompleto e do absenteísmo dos 

docentes, é feito o exame simulado do ENEM. Os membros do CE não fazem exigência 

para a realização do simulado, mas “alguns professores, que também trabalham na escola 

privada, trazem iniciativas e fazem a ponte com os alunos” em trecho da fala da Vice-

Diretora. 

Em trecho da fala do presidente do CE, esses dados são confirmados: 

 

A promoção dos exames do ENEM é feita diretamente pelos professores 

em sala. Não é exigência do CE. É da própria escola, da coordenação 

pedagógica e da Direção. O CE só é chamado quando é um caso urgente. 

Por exemplo, devolver um professor para a SEEC.  

 

Na fala da professora no grupo focal, no entanto, afirmou que “É organizado o 

simulado do ENEM e alguns professores incluem as questões dos exames em sala de aula 

para os alunos do terceiro ano. São feitos aulões aos sábados e o PROEMI tem o foco 

voltado no ENEM”. 

Em fala da Vice-Diretora, “os aulões de sábado são um fracasso. Falta 

quórum [Os alunos não aderiram ao horário extra no fim de semana]”. 

O presidente do CE confirma que vai haver simulado nos três anos do ensino 

médio em 2016 e que não são feitas exigências pelos membros do CE aos professores para 

o êxito dos alunos no ENEM na escola A. 

Essa passividade do CE é confirmada nas demais escolas. O que remete ao 

pensamento da corrente de teóricos da Democracia Participativa pela qual a apatia 

identificada no cidadão comum pelo debate pode ser justamente consequência da falta de 

participação ou exercício democrático. 

 

Discussão e cumprimento do PPP.  

Para a Vice-Diretora, a prioridade da escola é a atualização do PPP junto com o 

CE e a aprovação pela Assembleia Geral em 2016. Contudo, a Vice-Diretora afirma em 

trecho da fala que 

O PPP está em atualização desde 2007 e deve incluir o ENEM que chegou em 

2013 na escola. O aluno não acredita [em ser admitido] no ensino superior. 

Então a discussão é com os professores e, nas reuniões bimestrais, com os pais. 

Para esse ano, as reuniões são pre agendadas para facilitar a presença [dos 

pais]. Os alunos têm residência em áreas urbanas dispersas e moram muito 
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longe. [Fica difícil discutir] com o CE, pois é incipiente. E o ENEM é uma coisa 

nova. 

 

Na fala da Vice-Diretora, “O CE é incipiente e o ENEM é uma coisa nova”, ela 

se referia ao fato de que o processo de atualização do PPP já levou nove anos e o CE não 

foi atuante em conseguir sua conclusão. 

. 

Discussão e cumprimento do Regimento Interno 

Houve preocupação de ambas a Vice-Diretora da escola A na entrevista e a 

professora no grupo focal em afirmar que a elaboração do RI deve ser feita à luz do PPP da 

escola. O grupo focal com os professores revelou que eles necessitam de ajuda para essa 

tarefa. Trecho da fala da professora do grupo focal. 

 

O problema [da atualização do RI] é a falta de tempo. É’ um documento muito 

extenso e pedir para o professor vir em outro turno, não tem como. Por ter outra 

escola. Fazer a PPP é [um trabalho] muito grande e tem que ser bem feito. 

Discute-se muito as palavras a serem usadas. [Com a ajuda técnica] a discussão 

seria sobre o que é prioridade, [...] quando a PPP foi feita não existia o ENEM 

ainda. 

 

Aparentemente, houve resistência dos professores a um esforço maior em favor 

da atualização dos documentos básicos da escola, de forma semelhante à resistência que 

houve na escola B.  Mas, para a Vice-Diretora,  

 

[...] a discussão do RI fica para depois da discussão da PPP que está sendo feita 
esse ano de 2016 com o CE para ser aprovada na Assembleia Geral. [...] Há RI 

[na escola]. A escola está em vias de recuperação da gestão [desde que assumiu 

a nova direção em 2013]. Houve aumento do número de matrículas tanto no 

turno da manhã quanto no da tarde. Não há discussão com o CE sobre o 

regimento. A preocupação da diretoria é tornar a escola atraente para aumentar 

as matrículas. A discussão interna é sobre a PPP. 

 

Dessa fala, depreende-se que há alguma dissonância entre os pensamentos dos 

professores do CE no grupo focal e a Equipe de Direção quanto ao que é prioritário 

discutir. 

Para o representante dos alunos, a percepção é outra. Segue trecho da fala do 

aluno da escola A na entrevista “Não sei para que serve o RI”.  

Confirma-se que decisões são tomadas no CE sem a participação dos 

representantes dos alunos ou dos pais e que o RI existente não é utilizado pelos alunos por 

falta de conhecimento. 
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No grupo focal, o professor vê importância no CE “por que pode pedir ajuda à 

SEEC nos casos de problemas com professor que necessitam de punição e de disciplina 

com alunos. O CE avalia situações que ocorrem em sala de aula para uma decisão em 

conjunto”. 

Nesse ponto, há conformidade com a fala do representante dos alunos na 

entrevista “o CE tem poder restrito para resolver os casos de indisciplina”. Ele se referiu 

a resolver os casos de indisciplina com professores e alunos. 

 

Controle de frequência e rendimento.  

Por enquanto, a Vice-Diretora afirma que não há rotina de acompanhamento de 

frequência e desempenho dos alunos pelo CE.  A Vice-Diretora aponta que o principal 

problema é a falta de professor licenciado em duas disciplinas específicas e o absenteísmo 

dos professores. Em trecho da fala da Vice-Diretora, fica clara a preocupação dela 

 
Tem que fazer parceria com os professores. Todos os pais têm telefone para 

contato. Tem o Conselho de Classe por bimestre [convite aos pais para a 

reunião]. Essa falha explica parte do fracasso da escola pública. O principal 

problema é falta de professor que não comparece à sala de aula [absenteísmo 

docente, além de quadro de docentes incompleto]. 

 

Para o presidente do CE, não existe uma rotina de acompanhamento da 

frequência e rendimento dos alunos pelo CE.  

A Vice-Diretora externou a preocupação com a quantidade de alunos que vêm 

para a escola e não entram na sala de aula. Afirmou que “é necessário [contratar] um 

funcionário [do tipo bedel] para chamar os alunos para as salas de aula”. Nas três visitas 

que o pesquisador fez à escola, observou uma quantidade maior que uma turma de alunos 

no pátio no horário de aulas, da mesma forma que observado na escola B, C e D analisadas 

adiante. 

5.3.2     ESCOLA B - Dimensão aprendizagem 

 

A utilidade do CE para o diretor da escola B está em conexão com as 

deliberações de assuntos na relação com a comunidade escolar. No entanto, as atividades 

do CE não estão documentadas. Assim como a escola A, a escola B também é participante 

do Programa Ensino Médio inovador (PROEMI) cujo foco é o ENEM.  
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Sofre problema com quadro da Equipe de Direção incompleto e de desistência 

do ensino técnico profissionalizante noturno. No Quadro 11 está a síntese dos indicadores 

da escola B na dimensão da aprendizagem. 

 

Quadro 11 – Indicadores da dimensão da aprendizagem do CE da escola B 

 

Indicadores 

 

Sim 

 

Não 

 

Obs. 

Participação planejamento X  Levantamento de necessidades 

Resultado ENEM 2.359 

47.2% 

  

Promoção ENEM Simulado  X Promete iniciar em 2016 

Discussão e cumprimento do PPP  X  

Discussão e cumprimento do 

Regimento Interno 

 X  

Controle de frequência  X Equipe de Direção incompleta 

Controle de rendimento  X Equipe de Direção incompleta 

Fonte – Dados da pesquisa. INEP (2013). 

 

Participação no planejamento anual.  

A escola se limita a fazer o levantamento das necessidades imediatas de 

compras e escolher aquelas que cabem no orçamento disponível para investimento em 

capital ou para custeio. Segue trecho da fala do professor presidente do CE no grupo focal 

da escola B.  

 

Esse momento aí da participação [no planejamento] é falho. Já houve um tempo 

em que foi melhor. Agora pode-se dizer que estamos em crise. Houve aumento da 
atribuição, que antes era apenas consultiva [?], e piorou quando passou a ser 

deliberativo ... 

 

 Note-se que a norma é a mesma desde 2005, quando foi decretada. Não há 

participação dos pais e alunos no CE. Há um único representante dos alunos no CE e 

acumula a presidência do Grêmio Estudantil, o que é vedado pela norma.  

Da mesma forma que na Escola A, não há conexão do planejamento 

orçamentário com os objetivos de aprendizagem e o CE não é acionado para o 

planejamento. 

Resultado do ENEM.  

Os resultados dos exames feitos pelos alunos não são utilizados para melhorar 

as notas das novas turmas de concluintes do ensino médio. Os alunos da escola alcançaram 

47.2% de acerto em 2013. Para 2016, foi constatada a definição diretiva clara na escola B 
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com o foco voltado para os resultados do ENEM. Em trecho da fala do Diretor “o Norte da 

nossa escola está sendo agora o ENEM”.  

Essa decisão foi tomada pelo CE da escola após uma experiência fracassada de 

ensino profissionalizante no turno da noite, em parceria com o SENAC (Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial), por falta de professores especializados. Essa instituição é 

paraestatal uma vez que pertence à organização do sindicalismo patronal e é financiada 

com o imposto sindical descontado diretamente da folha de salários de todos os 

assalariados. 

O fato de a escola contar com uma única Coordenadora Pedagógica e somente 

para o turno noturno pode explicar a inatividade em aproveitar os resultados dos exames 

para melhorar as notas das próximas turmas. Em trecho da fala do Diretor, percebe-se a 

dificuldade de trabalhar com o quadro incompleto na Equipe de Direção “temos somente 

uma coordenadora pedagógica na noite [turno noturno]. Não aceitou ser trazida para a 

manhã. Estamos desfalcados nessa área nos turnos da manhã e da tarde”. Mas não 

explicou qual o motivo que impede a solução dessa vacância ou o que aconteceu com as 

coordenadoras da escola. 

Promoção do ENEM.  

Não houve promoção dos exames simulados para o ENEM. Há uma iniciativa 

de realizar o simulado esse ano de 2016. Os professores estão fazendo um esforço de 

incluir cinco questões de exames do ENEM de anos anteriores nas provas regulares 

bimensais de algumas disciplinas.  

Trecho da fala da professora no grupo focal “Já havia antes um programa que 

depois foi substituído pelo PROEMI que cresceu. Hoje o PROEMI tem uma dinâmica 

muito intensa [..] nós estamos sempre tentando fazer essas pontes na matemática, história, 

geografia...”. Os demais professores não se manifestaram quanto ao empenho dado ao 

Programa Ensino Médio Inovador do Governo Federal (PROEMI) pela escola. No entanto, 

o Diretor afirmou na entrevista que houve uma negociação com os professores para que a 

produção das questões para preparação para o ENEM fosse feita.  

Segue um trecho da fala. “Há professores que reclamam do trabalho de fazer o 

simulado, mas a maioria decidiu fazer e os demais devem aceitar a decisão da maioria”. 

Não mencionou qual a atuação do CE nessa negociação em que a maioria decidiu realizar 

os exames simulados do ENEM.  
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Durante o grupo focal, os professores confirmaram que não são todos os 

professores que estão elaborando as questões para preparação para o ENEM. Note-se que o 

foco do PROEMI é o ENEM, segundo a professora responsável pelo programa da escola A 

cuja fala foi [...] “o PROEMI tem o foco voltado no ENEM”. Contudo, percebe-se que não 

há alinhamento interno na escola B nem na escola A para esse objetivo pedagógico. 

Para o Diretor, “o simulado tem que ser feito principalmente para os alunos do 

primeiro ano [ensino médio], porque chegam na escola com muita dificuldade [decorrente 

das deficiências do ensino fundamental]”. Ele tem o mandato prorrogado até o fim de 

2016 para trabalhar nesse objetivo. 

 

Discussão e cumprimento do PPP  

Não houve menção ao estado da PPP da escola no âmbito do CE. A professora 

mencionou que o PPP da escola “[...] vem sendo empurrado desde o tempo da outra 

direção [pelo menos por quatro anos]”. Os demais professores do grupo focal 

concordaram. 

Não foi encontrado o representante dos alunos para a entrevista nem 

encontrado nenhum pai de aluno membro do CE para ser entrevistado.  

A única diretriz adotada foi a escolha pelo foco no ENEM apenas para os 

turnos matutino e vespertino. Nas palavras do Diretor, “O [aluno] do noturno trabalha. 

Antes havia curso técnico noturno profissionalizante. [A escolha] ou era [fechar o foco] 

no mercado de trabalho, ou formar cidadãos, ou focar no ENEM. E a escolha foi o 

ENEM”. Então, incluíram-se os alunos do turno noturno na mesma diretriz de focar no 

ENEM. 

A decisão foi tomada pelo Diretor com os professores sem a participação dos 

pais e somente com um representante dos alunos do turno da manhã. Não há ata de reunião 

do CE sobre esse assunto. 

Na conversa do grupo focal sobre o assunto da discussão da PPP com a 

participação dos pais, o professor que é presidente do CE externou a sua dificuldade na fala 

que segue. “Conversei com alguns presidentes de CE em uma reunião e ele disseram que 

estavam com esse problema muito sério. É essa questão da saída, da fuga dos membros e 

eles disseram que não sabem a razão desse afastamento assim tão brusco”. 

Não houve menção a qualquer ação para fazer a reaproximação dos pais com a 

escola B ou evitar o esvaziamento do CE. 
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Discussão e cumprimento do Regimento Interno.  

Não houve evolução da leitura das cópias dos RI que foram distribuídas pelo 

Diretor para os professores opinarem. A minuta foi elaborada pelo Diretor e a 

coordenadora pedagógica, e impressas cópias para que os professores pudessem ler em 

casa. Mas não houve resultado.  

O CE não funcionou para fazer com que o trabalho de revisão do RI avançasse. 

Não houve aprovação do RI na dimensão política e não há discussão nem cumprimento do 

RI na dimensão da aprendizagem. 

Com efeito, o Diretor fala da dificuldade em ter os professores trabalhando 

para a realização do simulado do ENEM 

Até estava conversando com os professores agora, mas existe aquela parte que 

não quer aderir ao simulado. [...] então tive que falar que foi um acordo que foi 

feito e os professores que não estavam na reunião de terça-feira estão 

questionando, não querem fazer o ENEM. Mas eles têm que seguir a escola. A 
escola não pode se adequar ao professor. O professor é que tem que se adequar 

à escola. As decisões que o Conselho ou a maioria dos professores toma eles têm 

que acatar. 

 

A mesma dificuldade de liderar os professores foi manifestada pela Vice-

Diretora da escola A. Trecho da fala dela expressa que  

é muito difícil reunir todo mundo. Todos têm muitos compromissos. [...] aqui 

tivemos três chapas nas últimas eleições para a Equipe de direção [em 2013]. 
Depois é preciso muita maturidade para evitar [que as chapas derrotadas] 

‘joguem areinha’ [boicotem] para que as coisas não aconteçam [na gestão da 

chapa vencedora]. Isso ocorre em muitas escolas e não é uma coisa boa. Pode 

haver até jogo sujo mesmo. 

 

Não ficou clara a relação entre a prorrogação dos mandatos e a má vontade dos 

professores da escola B em se empenhar na realização do simulado para o ENEM. Enfim, a 

decisão foi tomada pela SEEC e não pela escola. Mas há algum motivo que atrapalha a 

negociação do Diretor com alguns professores sobre a realização do ENEM da escola B 

que a pesquisa não conseguiu identificar.  

Em qualquer caso, há o fato da Equipe de Direção estar incompleta, sem duas 

coordenadoras pedagógicas de um quadro de três coordenadoras, que pode estar 

provocando acúmulo de atribuições pelos professores. E isso pode não estar sendo levado 

em conta pelo Diretor, pelo que se pode interpretar pelas suas falas. 
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Controle de frequência e rendimento.  

Esse tema não foi tratado no âmbito do CE. A única Coordenadora Pedagógica 

da escola é do turno da noite e não pode ser remanejada para os demais turnos. A 

Coordenadora Financeira auxilia o Diretor com as dificuldades de disciplina e de 

emergências com os alunos. Quando perguntado se era feito o controle de frequência e 

rendimento dos alunos o Diretor disse simplesmente: “Não”. 

 

5.3.3    ESCOLA  C - Dimensão aprendizagem 

 

Segue o quadro 12 com os indicadores da dimensão da aprendizagem da escola 

C. 

 

Quadro 12 – Indicadores da dimensão da aprendizagem do CE da escola C 

 

Indicadores 

 

Sim 

 

Não 

 

Obs. 

Participação planejamento  X Improviso 

Resultado ENEM 2.443 

48.9% 

  

Promoção ENEM Simulado X  Via parceria 

Discussão e cumprimento do PPP  X Foi solicitada uma minuta ás 
coordenadoras pedagógicas sem 

resultado 

Discussão e cumprimento do 

Regimento Interno 

 X Inconcluso 

Controle de frequência  X Caso do aluno extraordinário 

Controle de rendimento  X Caso do aluno extraordinário 

Fonte – Dados da pesquisa. INEP (2013). 

 

Participação no planejamento.  

A gestão da escola tem sido motivo de reclamação dos professores insatisfeitos. 

Houve repetidas queixas de falta de planejamento na reunião do CE 

Abaixo trechos das falas indicativas dessa questão em reunião do CE na escola 

C:  

Por unanimidade, aprovada [pelos conselheiros presentes] a convocação de 
assembleia geral com os pais para apreciar o reordenamento [das turmas] e a 

abertura de novas turmas pela manhã.  (fala de professor). 

 

 A intenção foi pressionar a SEEC para evitar perda de carga horária e ter que 

buscar turmas em outro turno ou outra escola. 
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Fala do Diretor da escola C que ponderou que a SEEC vai analisar o pedido 

dos professores em face dos pontos negativos apresentados no desempenho da escola: 

 

 [...e ver] que os nossos professores não alcançaram os resultados esperados, 

que os nossos professores entram atrasados e saem cedo, essa assembleia tem 

que ser feita depois de consolidada a situação com tempo. Quando a gente 

conseguir reorganizar esses pontos internos, passaremos a ter, pela Secretaria, 
uma boa visão [ser bem vistos]. 

 

A fala de aluna da escola C sobre sanitários é reveladora da simples 

desconsideração pela solicitação dos alunos:  

 

Nós temos que correr atrás dos nossos direitos ... A estrutura da escola tem que 

ter banheiros adequados. Vocês já estraram nos banheiros? Isso é um mínimo... 

você ter higiene na escola. 

 

Note-se que essa escola já havia sido denunciada pela vizinhança devido ao 

abandono dos jardins com mato alto e a possibilidade de haver criatório de mosquitos. 

Havia prestação de contas atrasada e que foi reclamada ao Diretor nessa 

reunião do CE. Então, há problema com o planejamento orçamentário, no início do ano, e 

com a finalização, na prestação de contas. 

 

Resultado do ENEM.  

A escola está situada em bairro de classe média e pode ter o resultado do ENEM de 

48.9% sido influenciado pelo nível socioeconômico da região. Mas a professora admite em 

entrevista que o CE recebe muitas demandas e pouco tem tempo para se debruçar sobre o 

aproveitamento dos resultados do ENEM para melhorar as notas das turmas novas. No 

trecho da fala sobre essa dinâmica diz que “é tanta demanda que uma coisa engole a 

outra, sabe”? 

 

Promoção do ENEM.  

A professora afirma que os exames simulados vêm sendo feitos, mas com alguns 

problemas. Esse ano de 2016, deverá ser implementado o exame semestral. Mas explica 

que nunca aconteceu a discussão dos problemas do ENEM no âmbito do CE. Não há foco 

nos exames. 

A escola C fez parceria com instituição púbica para a aplicação gratuita dos exames 

simulados do ENEM, com custo de três reais por aluno para as despesas com papel. 
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Discussão e cumprimento do PPP  

Foi solicitada uma minuta para a coordenação pedagógica, mas sem sucesso. Não 

houve discussão sobre a PPP no âmbito do CE. A atualização está parada. 

 

Discussão e cumprimento do Regimento Interno  

O cumprimento do RI é parcial, com a obediência ao quórum mínimo nas 

reuniões do CE. Mas é falho quando o Diretor atrasa a prestação de contas, por exemplo. 

No trecho da fala da professora, “houve participação dos professores na atualização do RI 

por solicitação da coordenação pedagógica. Mas sem a influência do CE. O processo está 

inconcluso”. 

A atualização do RI, assim como da PPP, não foi discutida na reunião do CE 

observada pelo pesquisador. 

Controle de frequência e rendimento.  

A escola C passou por dificuldades em tratar um aluno com necessidades de 

acompanhamento psicológico. A fala da professora explica os obstáculos ao controle da 

frequência e rendimento. Trecho da fala de professora da escola C: 

 
 [...] passamos o ano inteiro tendo problema com esse aluno. Só conseguimos 

resolver no final do ano. O caso foi para a promotoria da educação, voltou. Foi 

para a Secretaria, voltou. E, infelizmente, a gente ainda fica muito amarrada no 

Poder Público. A legislação nos prende muito. A gente não tem toda essa 

autonomia que todo mundo acha que a gente tem. [...] O direito do aluno é 

muito soberano em relação ao direito da escola. [O aluno era capaz de 

tumultuar] um turno inteiro. Era de jogar bomba. Jogou pedra com estilingue na 

cabeça do professor. [...] Era ter-rí-vel. Não dá nem para mensurar. Não existia 

limites, controle, respeito, nada. Tumultuou o ano inteiro. Nenhum professor 

conseguia dar aula com ele. Colocava para fora da sala. [...] A mãe social 

achava que a escola tinha que salvar o filho. 

 

Essa experiência colocou à prova todo o sistema de ensino estadual, com o 

envolvimento dos órgãos de controle, sem sucesso, infelizmente. 

Ademais, a observação feita pelo pesquisador nas três visitas à escola C aponta 

pelo menos uma turma no pátio em recreio no horário de aulas. 

Mas é feito o controle da frequência e do rendimento dos alunos pela 

coordenação pedagógica. No trecho da fala da professora, “Os casos extremos vão para o 

CE para decisão. A maioria dos problemas são de disciplina e são resolvidos pela Equipe 
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de Direção. Os grandes incêndios passam para o CE”.  E as reuniões com os pais são o 

evento em que são passadas as notas dos alunos aos pais sem a interveniência do CE. 

5.3.4     ESCOLA D - Dimensão aprendizagem 

 

No processo de prorrogação do mandato da Equipe de Direção de 2015, o 

Diretor anterior pediu exoneração. A nova Diretora encontra dificuldade em atualizar a 

autorização para movimentar as contas bancárias e a escola ficou sem recursos alguns 

meses. 

Foi permitida a entrevista com o presidente do CE e o grupo focal com dois 

alunos do turno da tarde. A entrevista com a Diretora foi presenciada pela Vice-Diretora e 

sucinta. Não foi permitida a gravação em áudio. 

No Quadro 13, apresenta-se o resumo dos indicadores da escola D. 

 

Quadro 13 – Indicadores da avaliação política do CE da escola D 

 

Indicadores 

 

Sim 

 

Não 

 

Obs. 

Participação planejamento X   

Resultado ENEM - - Não disponível no INEP (*) 

Promoção ENEM Simulado  X  

Discussão e cumprimento do PPP  X  

Discussão e cumprimento do 

Regimento Interno 

 X  

Controle de frequência  X  

Controle de rendimento  X  

Fonte – Dados da pesquisa. INEP (2013).  (*) Menos de 50% de participação dos alunos no ENEM 

 

Participação no planejamento.  

Os conselheiros que apoiaram a nova Diretora participam das decisões sobre as 

urgências das péssimas condições das instalações da escola. Houve uma reforma no 

telhado que não tem forro e que necessitou de reparos, com suspensão das aulas por uma 

semana.  

 

Resultado do ENEM.   

Resultado não publicado pela participação menor que 50% dos alunos aptos ao 

exame. 
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Promoção do ENEM simulado. 

Não houve promoção do exame simulado. 

Discussão e cumprimento do PPP  

Não foi tema de reunião do CE.  

Regimento Interno. 

Não foi tema de reunião do CE.  

 

Controle de frequência e rendimento.  

Não há controle sistemático da frequência e do rendimento dos alunos. 

Contudo, há preocupação do presidente do CE com o elevado número de faltas de alunos 

que estão na escola, mas não entram na sala de aula. Sobre esse assunto, há um trecho da 

fala de presidente de CE da escola D:  

Ontem mesmo a gente fez uma análise prévia [informalmente no CE] de algumas 

situações de alunos que estão vindo para a escola e estão com a frequência lá 

em baixo, porque eles vêm e não entram na sala de aula. Ficam gazeando dentro 

da escola. Aqui nós temos uma situação muito atípica. Os alunos dessa 

comunidade não têm muito lazer, mesmo que tenham muito espaço. [...] Mas os 

pais não deixam, com medo da violência, falta de segurança. E muitos deles têm 

a escola como lazer. E, por falta de acompanhamento das famílias, vêm para a 

escola e não entram na sala de aula. 

 

Trata-se do mesmo fenômeno identificado na escola A, B e C com grupos de 

alunos no pátio da escola no horário de aulas.  

 

5.3.5        ESCOLA E - Dimensão aprendizagem 

 

Essa escola está passando por transição de gestão e sofre de problemas de 

manutenção predial que afetam a aprendizagem. 

Em trecho da fala do Diretor, está exposto o conceito que tem do CE.: 

 

A atividade punitiva relacionada à disciplina é só uma parte do CE.[...] o ideal é 

que o CE se reunisse semanalmente inclusive, ou quinzenalmente, mensalmente 

[dependendo do tempo dos membros]. Para que pudessem ser discutidos todos 
os problemas da escola. Desde problemas da estrutura física, o planejamento... 

Ele avalia as situações e discute soluções a partir dessas observações. [...] e ver 

o que se há de fazer para melhorar. 

 

Mesmo que o discurso seja um pouco diferente das evidências, alguns dados 

significativos foram colhidos nessa única visita. Principalmente, foi útil para verificar a 
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saturação de dados já coletados. Note-se que a escola E tem alunos que conseguem boas 

notas no ENEM. 

No Quadro 14 está o resumo dos indicadores da dimensão da aprendizagem da 

escola E. 

 

Quadro 14 – Indicadores da dimensão da aprendizagem da escola E 

 

Indicadores 

 

Sim 

 

Não 

 

Obs. 

Participação planejamento X  Sem os pais nem alunos 

Resultado ENEM 2.511 

50.2% 

 Bom resultado paradoxal 

Promoção ENEM Simulado  X Sem simulado 

Discussão e cumprimento do PPP  X Grupo pequeno. Sem o CE 

Discussão e cumprimento do 

Regimento Interno 

 X Somente professores. Sem o CE 

Controle de frequência - X Somente professores. 

Controle de rendimento - X Somente professores 

Fonte – Dados da pesquisa. INEP (2013). (*) Menos de 50% de participação dos alunos no ENEM 

 

Participação no planejamento.  

A participação exclui os pais e os alunos. Faz levantamento das necessidades 

de compras com a Equipe de Direção. 

 

Resultado do ENEM.  

A Equipe de Direção não passa informação sobre o ENEM para o CE. E o CE 

não passa informação sobre o ENEM para a Equipe de Direção com vistas a melhorar as 

notas dos alunos, A coordenação pedagógica é que faz esse trabalho. 

A escola obteve resultado superior em comparação às demais escolas 

pesquisadas, pois alcançou 50.2% da nota do ENEM. 

Uma possível razão para essa contradição é o foco na preparação dos alunos 

para os exames do ENEM. Na Tabela 5 são expostos os números comparativos da taxa de 

participação dos alunos nos exames das escolas A e E. 

 

Tabela 5 -  Comparativo das taxas de participação dos alunos no ENEM das escolas “A” e “E” 

Participação  

Escolas 

2012 % 2013 % Total 

2012+13 

% 
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A 125 49 174 66 299 57 

E 113 64 199 78 312 71 

Fonte: INEP, 2014. Elaboração própria. 

 

Constata-se que a escola “A” teve o CE mais ativo que a escola “E”, mas não 

conseguiu fechar o foco na motivação e preparação dos alunos para os exames do ENEM. 

Mesmo que a quantidade de alunos inscritos nos exames tenha sido semelhante (299 e 312) 

na soma de 2012 e 2013, a participação em relação ao total de alunos aptos a fazer os 

exames teve diferença significativa (57 e 71%). 

Concluiu-se que o fato de uma escola ter um CE atuante não resultou, ainda, 

em sucesso em preparar os alunos para alcançar alta participação e boas médias nas notas. 

A revisão da literatura constata que a qualidade do professor é o fator que mais importa no 

sucesso da aprendizagem. O CE atuante podia exigir dos professores e da Equipe de 

Direção mais qualidade no trabalho de preparação para os exames do ENEM. 

 

Promoção do ENEM simulado. 

Os membros do CE não solicitam direcionamento da escola para o ENEM. Em 

trecho da fala do Diretor: 

Não há nenhuma motivação. Não há nenhuma preocupação. Não há 

nenhum pedido. Os pais não despertaram para isso. Aqui nós somos a 

família desses alunos. Os pais transferem a responsabilidade pela 

educação dos filhos para a escola. 

 

A escola E não expõe as ações para promover os exames do ENEM. O diretor 

afirma que houve uma tentativa fracassada de aplicar o simulado em 2015 e que o segredo 

é fechar o foco no terceiro ano e adotar currículo adequado no primeiro e segundo anos.  

Os professores incluem questões do ENEM nas provas bimensais em todos os 

anos, no trecho da fala do diretor, “algumas questões a critério do professor para o aluno 

ter, pelo menos, uma noção das questões do ENEM”. 

O Diretor tem posição contrária ao curso preparatório para o ENEM da mesma 

forma que era contra os cursinhos para o vestibular. No trecho da sua fala, expõe que “A 

escola tem que oferecer o conteúdo. É como se o ENEM não fosse baseado no estudo 

normal” 

As escolas estaduais especializadas em ensino médio por atribuição 

constitucional dispõem de uma oportunidade especialíssima para promover os exames 
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simulados e, assim, avaliar as necessidades dos alunos nas cinco áreas cobertas pelos 

exames do ENEM. No entanto, apenas as escolas A e C pesquisadas elaboram e aplicam 

tais exames, ou fazem parceria com outras instituições para esse ensaio geral dos exames. 

No Quadro 15 estão os dados coletados. 

 

 

Quadro 15 -  Promoção dos exames simulados do ENEM em 2015 

Escola 

Indicadores 

A  B  C  D E F 

Exames simulados do ENEM 

para alunos 3º ano Sim Não Sim Não Não Não 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na comparação feita entre as escolas “A” e “E” do item Resultado do ENEM 

anterior, vimos que a promoção da participação foi importante em fazer a diferença 

positiva no resultado da escola “E”. No entanto, a escola “A” já promoveu o simulado em 

2015 e pode melhorar as notas das turmas dos próximos exames, enquanto que a escola 

“E” não fez a simulação dos exames. 

No que se refere à influência dos respectivos CE em discutir esse tema 

específico do ENEM nas reuniões, não foi verificada nenhuma iniciativa concreta nesse 

sentido pela pesquisa em nenhuma das seis escolas. 

A escola C realizou os exames simulados em parceria com uma instituição 

pública sem custos para a escola e apenas cobrou R$ 3 (três reais) por aluno para cobrir os 

custos de cópias das folhas utilizadas. 

A escola A tenta aplicar os exames semestralmente por área de cobertura com a 

elaboração das 15 (quinze) questões pelos próprios professores das disciplinas 

compreendidas em cada uma das cinco áreas do ENEM. 

A escola B tenta um esforço de incluir cinco questões de exames do ENEM de 

anos anteriores nas provas regulares bimensais de algumas disciplinas. 

Infelizmente, o CE foi omisso em todas as escolas quanto à cobrança de mais 

empenho dos docentes em promover a aprendizagem focada nos exames de avaliação dos 

alunos para efeito de seleção no acesso ao ensino superior. Restou confirmada a disfunção 

do CE em influir na gestão escolar no que há de mais essencial e objetivo na aprendizagem 

para os alunos do ensino médio. 
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Por outro lado, foi acidentalmente presenciada a oferta de aplicação gratuita de 

exame simulado por parte de uma entidade privada para uma das escolas pesquisadas com 

o intuito de promover a venda de matrículas em curso de preparação para o ENEM ou de 

matrículas em curso superior privado. A oferta incluiu um número de bolsas de estudo para 

os alunos com as melhores notas. 

Não houve evidência de uso da Internet para a aplicação gratuita de exame 

simulado do ENEM oferecido pelo próprio MEC ou por outra instituição com vistas à 

avaliação e preparação para o ensino superior. 

 

Proposta Pedagógica e Regimento Interno.  

O diretor aceita o conceito de decisões colegiadas com grupos como o CE. Mas 

a operacionalização do conceito não inclui grupos com pais e alunos. As discussões são 

internas com professores e coordenadores. O novo RI foi feito pela coordenação 

pedagógica e somente os professores receberam cópia pelo e-mail. 

 

Controle de frequência e rendimento 

O CE não é envolvido diretamente no controle da frequência nem do 

rendimento. Primeiro é feito o controle pelos professores em sala de aula, os quais passam 

a informação para a coordenação pedagógica. Em caso de muitas faltas, a coordenação 

chama a família. São passadas informações corretas para o bolsa família. 

Não há o envolvimento do CE nessa trabalho de controle de frequência e 

rendimento escolar dos alunos. 

 

5.3.6       ESCOLA F - Dimensão aprendizagem 

   

A Escola F obteve a presença de pelo menos um pai nas seis reuniões 

extraordinárias do CE de 2015 e alcançou média de dois pais. O Diretor afirma que há 

dificuldade em formar o próprio CE. No Quadro 16 que segue estão os indicadores da 

escola. 

 

Quadro 16 – Indicadores da dimensão da aprendizagem do CE da escola F 

 

Indicadores 

 

Sim 

 

Não 

 

Obs. 

Participação planejamento X   
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Resultado ENEM - - (*) não publicado 

Promoção ENEM Simulado  X  

Discussão e cumprimento do PPP X  Participação parcial 

Discussão e cumprimento do 

Regimento Interno 

X  Participação parcial 

Controle de frequência X  Participação parcial 

Controle de rendimento X  Participação parcial 

Fonte – Dados da pesquisa. INEP (2013). (*) Menos de 50% de participação dos alunos no ENEM 

Participação no Planejamento.  

Há a participação no levantamento de necessidades de compras. No trecho da 

fala do Diretor, “O CE tem ajudado na parte de orçamento [tomada de preços] para as 

compras e trabalhos relacionados ao financeiro [assinar o balanço]” O diretor pergunta 

aos membros do CE o que necessita ser comprado para consumo e investimento de capital. 

 

Resultado ENEM.  

Não publicado por causa da participação dos alunos nos exames abaixo de 

cinquenta por cento dos alunos aptos. 

  

Promoção do ENEM.  

Não é feito simulado e há dificuldade em manter as aulas noturnas do ensino 

médio pela dificuldade de transporte e falta de segurança.   

 

Discussão e cumprimento do PPP  

Não foi discutida no CE. Mas foi concluída e tem uma PPP nova feita pelos 

professores. Agora a SEEC enviou mais uma coordenadora pedagógica para ajudar a 

reformular a PPP que foi feita. Ela é do quadro permanente da escola e vai ficar três dias 

no noturno e dois no matutino. A ideia é dinamizar o noturno, envolver os professores 

nessa tarefa e fazer a ponte entre os dois turnos. O trecho da fala do diretor explica que “o 

pessoal da noite não participava, e a PPP foi feita pelo pessoal do matutino. O difícil é 

conseguir a participação dos pais”. 

 

Regimento Interno.  

Não foi discutido no CE. No entanto, também foi concluído o novo RI feito 

pelos professores em mutirão. 
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Controle de frequência e rendimento.  

O fato de a escola estar em área de risco torna essa atividade importante para 

viabilizar a frequência às aulas. Houve resposta positiva dos pais à iniciativa de 

dinamização do CE pelo Diretor com apoio da SEEC no sentido da proteção contra a 

violência e as drogas. No entanto, o controle de frequência e rendimento escolar continua a 

ser feito pela secretaria e pelo Diretor da escola, sem o envolvimento direto do CE.  

No trecho da fala do diretor, “quem conhece o aluno pelo nome é o professor. 

Ele é a melhor pessoa para fazer o controle da frequência e rendimento do aluno”. 

Os professores e o Diretor têm medo do assédio de vendedores de drogas pelo 

risco aos alunos e risco pessoal. Evitam falar no assunto. 

Pelo ponto de vista do pesquisador, o apoio da SEEC foi fundamental para 

produzir a melhoria do funcionamento da escola, tanto com o preenchimento do quadro de 

coordenação, quanto na cobrança aos docentes pela conclusão da PPP e do RI, mesmo em 

se tratando de escola com poucas matrículas. 

Nessa escola percebeu-se que houve saturação dos dados indicando   

consistência na base dos dados coletados nessa pesquisa apesar de suas limitações já 

identificadas.  

A análise dos dados indicou a falta de conexão entre as atividades do CE e o 

objetivo essencial da gestão escolar que é a aprendizagem dos alunos. As evidências 

indicam que o foco do CE tem sido as necessidades do grupo mais representado e falta de 

eficácia na gestão de pessoas. A participação do CE no planejamento anual é incompleta 

por excluir os pais e alunos. Parece faltar alinhamento das aquisições orçadas e ações 

planejadas com o Projeto Político-Pedagógico (PPP) pelo motivo de não haver um PPP 

atualizado e respeitado a orientar toda a ação pedagógica da escola. 

A falta do Regimento Interno (RI) em cinco das seis escolas pesquisadas pode 

ser decorrente da falta do PPP e a adesão da comunidade escolar ao necessário eixo 

pedagógico. Da mesma forma, há o corolário de faltar o controle da frequência e do 

rendimento dos alunos. Enfim, a gestão sem rumo significa que falta controle da SEEC e 

dos pais e alunos sobre a gestão escolar. 

Há evidências de autoritarismo que conflitam com os princípios da Teoria 

Democrática, seja na vertente representativa, seja na vertente participativa. 
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6 CONCLUSÕES  

 

 

 

As evidências da pesquisa apontam para a descentralização operacional do 

sistema educacional das escolas pesquisadas, com avanço nas decisões colegiadas no 

círculo da Equipe de Direção e dos docentes, mas sem o envolvimento de todas as partes 

ou o fortalecimento da participação dos pais e alunos nas decisões que importam para a 

aprendizagem. 

O desequilíbrio na representação das partes no Conselho Escolar compromete a 

eficácia da participação de pais e alunos na gestão escolar desde o início. Os objetivos da 

pesquisa foram alcançados com respostas inquietantes para as perguntas que motivaram o 

pesquisador previamente.  

Não há ganhos em termos da educação “não formal” de que trata Gohn (2006) 

por meio da atuação do CE com vistas à construção de capital social da comunidade 

escolar ou para ênfase na educação para a cidadania democrática como exposta por 

Faustino (2014). As consequências mais visíveis das dificuldades de gestão para a 

aprendizagem formal verificadas são notas baixas nos exames do ENEM junto com a alta 

taxa de evasão escolar no ensino médio. O pesquisador denomina “greve branca” a 

situação dos alunos no pátio de recreio sem aulas, seja por falta de professores ou por falta 

de motivação dos alunos para entrar na sala de aulas.  

 A análise pela dimensão política e à luz da Teoria Democrática reflete o 

desequilíbrio de poder produzido tanto pela composição normativa, como pela composição 

formal obtida na escola e pela composição efetiva das presenças nas reuniões do CE. As 

evidências das dificuldades da gestão escolar são coerentes com esse desequilíbrio, com a 

prevalência do poder da parte com maior representação dos professores e funcionários e o 

desinteresse da parte menos representada dos pais e alunos. 
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Tal como está, o CE é incapaz de exercer o controle social na escola. É 

necessária, mesmo que não suficiente, a reformatação normativa do CE e a capacitação dos 

conselheiros e docentes para a missão da educação para a cidadania e para o trabalho, 

como estabelece a Constituição Federal. Sem o controle social, fica difícil o cumprimento 

da norma que estabelece a participação da comunidade escolar na discussão e 

acompanhamento do Projeto Político-Pedagógico e, portanto, nos rumos de cada escola. 

A atuação do CE como colegiado para as decisões nas quais as partes 

interessadas disponham de igualdade de representação pode ser explicada pela teoria da 

democracia representativa. Os pais e alunos conselheiros devem assumir mais 

responsabilidades na gestão escolar e dispor de instrumentos de sanção para os dirigentes 

que se mostrarem ineptos em cumprir o Projeto Político-Pedagógico para a qual foram 

eleitos pela comunidade escolar. Sem o protagonismo dos pais e alunos, que pode ser 

explicado pela teoria da democracia participativa, verifica-se o predomínio corporativista 

na gestão da escola pública.  

Ademais, a escola fica vulnerável à interferência dos interesses políticos 

partidários, pela via do sistema de educação, a exemplo do fato da prorrogação dos 

mandatos das Equipes de Direção em 2015, cujos objetivos podem conflitar com a 

finalidade essencial da aprendizagem dos alunos das escolas públicas. Nesse caso, a 

interferência fez coincidir o calendário das eleições escolares de todas as escolas estaduais 

com as eleições municipais de 2016. 

Da mesma forma, os dirigentes escolares necessitam ser capacitados para dar 

prioridade e desenvolver as relações com as famílias, seja pessoalmente ou via professores. 

Para essa mudança de prioridades da Equipe de Direção, há a necessidade de apoio técnico 

e administrativo do sistema estadual de educação. As Equipes de Direção podem obter 

mais apoio das famílias pela atuação do CE para melhorar a supervisão do trabalho docente 

o qual é crucial para a qualidade da aprendizagem. 

Os reflexos dessa situação de desequilíbrio e de despreparo alcançam desde a 

escolha do dia, local e hora das reuniões do CE até a perda de legitimidade nas decisões 

internas e nas reivindicações encaminhadas à administração estadual. Há a falta de 

participação e apoio dos demais conselheiros representantes dos alunos e seus pais. 

As consequências são a discussão de temas corporativistas em defesa da parte 

mais forte sem a crítica dos demais conselheiros. Estabelecem-se prioridades em aspectos 
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necessários para a operação da escola, mas desfocados da sua missão essencial do processo 

de ensino-aprendizagem e distantes dos interesses dos pais e alunos. 

A análise pela dimensão da aprendizagem aponta essa perda de foco na 

aprendizagem dos alunos. A discussão e a fiscalização do cumprimento dos planos e regras 

da gestão pedagógica, o Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Interno, carecem de 

objetividade para a atualização e para a busca do engajamento dos pais na educação dos 

filhos. Nem mesmo o foco no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi 

implementado completamente nessas seis escolas pesquisadas, mesmo naquelas em que a 

priorização do ensino, ainda que sem PPP, tenha sido a preparação para o ENEM e 

disponham do apoio do Programa Ensino Médio Inovador do MEC cujo foco é o ENEM. 

A desatualização do Projeto Político-Pedagógico e do Regimento Interno por 

vários anos significa que as ações educativas da escola se perdem em um novelo 

burocrático sem a necessária contribuição para a aprendizagem. Os planos e regras 

escolares sequer têm sido temas frequentes na pauta das reuniões do CE para discussões 

nessas escolas pesquisadas.  

Assim, revela-se fato importante o fracasso de uma das escolas pesquisadas em 

manter ensino médio profissionalizante no turno da noite.  A reunião em que foi decidida a 

priorização do ensino na preparação para o ENEM em todos os turnos aconteceu sem a 

manifestação dos pais e alunos. E, assim, vale lembrar o pensamento de Ribeiro (2014) que 

vê o ENEM sendo transformado no próprio corpo da educação brasileira sem debate crítico 

envolvendo as comunidades escolares. 

Como visto, a literatura registra a dificuldade de vários países em romper a 

barreira cultural da hierarquia na escola, com padrão histórico de disciplina e da educação 

centrada no professor. Essa cultura que concentra o poder dentro da escola nas mãos dos 

professores, burocratas e políticos deve mudar para a educação centrada no aluno, que 

estimule o seu próprio protagonismo pelo aprendizado e com o auxílio da tecnologia da 

informação e da comunicação do século XXI. 

Os limites dessa pesquisa podem ser ampliados horizontalmente pela inclusão 

de escolas do interior do Estado. No aprofundamento vertical, faltaram reuniões de grupos 

focais com os pais para que fossem coletados dados primários sobre as razões do 

desinteresse em participar do CE. Contudo, a ausência dos pais às reuniões do CE das 

escolas da capital é significativa por si só, confirmando as evidências encontradas na 

revisão da literatura. 
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Em novas pesquisas sobre esse tema, podem ser exploradas as dificuldades de 

operação do CE pelo ângulo de visão da administração do sistema estadual de educação, 

no âmbito da Secretaria de Educação e Cultura, e das suas atribuições normativas com o 

fito de complementar as evidências aqui esplanadas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 TABULAÇÃO DOS TEMAS (descritos nas atas das reuniões)   ESCOLA      

_______________________________________ 

 

Composição do CE e organização da eleição da Equipe de Direção 

          

          

 

Ações sobre Frequência e Rendimento dos Alunos 

          

          

 

Informação para debate da Proposta Pedagógica e encaminhamento das questões 

          

          

 

Itens discutidos do Regimento Interno antes de aprovação e como monitoram cumprimento 

          

          

 

Providências sobre discrepâncias orçamentárias vs. planejamento 

          

          

 

Providências decorrentes da avaliação dos alunos pelo ENEM 
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Anexo 2  GUIA DE TEMAS GRUPOS FOCAIS 

 

 PRIMEIRA QUESTÃO: Quais são as ações do Conselho Escolar quanto às 

questões de frequência às aulas e ao rendimento escolar dos alunos? 

 SEGUNDA QUESTÃO: Que informação sobre o ENEM os membros do 

Conselho Escolar conhecem para debater e encaminhar as questões sobre a 

Proposta Pedagógica da escola?  

 TERCEIRA QUESTÃO: Quais os itens do Regimento Interno os membros 

do Conselho Escolar consideram relevante para o resultado do ENEM antes 

de aprova-lo e como monitoram o seu cumprimento? 

 QUARTA QUESTÃO: Quais as providências do CE para as eventuais 

discrepâncias no orçamento das receitas e despesas em face dos objetivos 

planejados para o ENEM? 

 QUINTA QUESTÃO: Qual a análise que o CE faz sobre o resultado do 

ENEM dos alunos concluintes e dos “treineiros”? 

 

Desmembramentos em perguntas de condução do grupo extraídos dos comentários do 

observador após cada reunião: 

 

Perguntas de condução do grupo focal: 

 O que o CE faz na escola? 

 Quais os motivos de convites do CE aos pais para vir à escola? 

 Quais as reclamações das famílias sobre a aplicação didática dos docentes? 

 Vieram profissionais da SEC para auxiliar o CE na coordenação da comissão 

eleitoral para eleger os diretores? Houve discussão sobre planejamento feito pelos 

candidatos? 

 Houve perguntas aos membros do CE pela Equipe de Direção para a elaboração do 

planejamento da escola? 

 Para que serve o Regimento Interno? 
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ANEXO 3        TABULAÇÃO DAS PRESENÇAS                     Escola______________________________________ 

Data           

Pais           

Alunos           

Prof.           

Coord.           

Diretor           

           

           

 

Data           

Pais           

Alunos           

Prof.           

Coord.           

Diretor           

           

           

 

Escola____________________________________________________ 

Data           

Pais           

Alunos           

Prof.           

Coord.           

Diretor           

           

           

 

Data           

Pais           

Alunos           

Prof.           

Coord.           

Diretor           
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Anexo 4  ROTEIRO DE ENTREVISTA EQUIPE DE DIREÇÃO 

 

 

1. Qual é a utilidade do CE? 

2. Como é organizada a eleição da Equipe de Direção?  

3. Qual informação é passada pela Equipe de Direção para o CE a respeito dos 

testes do ENEM? 

4. Há sugestões encaminhadas à Equipe de Direção pelo CE sobre rendimento 

escolar ou Proposta Pedagógica com vistas ao êxito no ENEM? 

5. Como é feito o debate para aprovação do Regimento Interno com os 

membros do CE? 

6. Existe uma rotina de acompanhamento da frequência e desempenho dos 

alunos pelo CE ? 

7. É feito o exame simulado do ENEM nas várias turmas  do ensino médio? 

8. Quais as exigências que os membros do CE fazem aos professores  para o 

êxito no ENEM? 

9. Qual a atuação do CE quanto à auditoria orçamento vs. planejamento?  

10. Como é feita a avaliação dos resultados dos testes do ENEM dos concluintes 

do ensino médio para melhoria das novas turmas? 

 

 

 

 


