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RESUMO 
 
 

Esta dissertação analisa a gestão escolar democrática na diretriz implementada, a 
partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 9.394/1996 de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. O estudo discute os encaminhamentos assumidos pela 
atuação dos membros dos Conselhos Escolares (CE) dos Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEI) da rede de ensino do município de Natal/RN. A 
institucionalização desse processo nos CMEI ocorreu, recentemente, pela 
promulgação da Lei Complementar nº 147, de 4 de fevereiro de 2015, que dispõe 
sobre a democratização da gestão escolar pública, na rede municipal de ensino do 
Município. Por adotar uma base teórico-metodológica dialética, esse trabalho funda-
se nos estudos de: Paro (2016), Gadotti (2000), Bordenave (1992), Cabral Neto; 
Sousa (2008), Cury (2000), Kuhlmann JÚnior (2000), Luck (2013), dentre outros 
autores. Metodologicamente utilizou o eixo da pesquisa qualitativa (LÜDKE; ANDRÉ, 
2015) e o suporte do levantamento bibliográfico-documental. A coleta dos dados 
empíricos foi realizada em quatro CMEI da capital potiguar, localizados 
geograficamente em zonas administrativas, que apresentam um número elevado de 
matrículas, no nível da Educação Infantil na Rede. A análise do material 
bibliográfico-documental, em consonância com os dados empíricos, possibilitou 
constatar que: a participação e o conhecimento dos conselheiros quanto à dinâmica 
administrativo-política e pedagógica do CMEI é reduzido e formalista; a prática de 
reuniões do CE em periodicidade regular e contínua não foi incorporada à dinâmica 
administrativa dos CMEI; os gestores definem as diretrizes de funcionamento do 
Colegiado; no exercício do CE, não existe a participação de membros da 
comunidade exógena e circunscrita à escola; e por fim, uma parcela dos membros 
da comunidade escolar consideram desnecessária a participação, direta ou indireta, 
das crianças no referente as atividades desenvolvidas pelo CE, e mesmo aqueles 
que admitem essa possibilidade, revelam dificuldade ou desconhecimento de como 
instrumentalizar essa participação. Concluímos que a participação da comunidade 
escolar nos CE dos CMEI é insuficiente, ocorre de forma semelhante a outros 
processos de democratização da gestão pública estatal, na sociedade capitalista, 
que se torna truncada em consequência de um sistema, no qual, sobrevivem 
relações – econômicas, sociais e políticas – de poder com nuance autoritário, 
derivado das práticas burocrático-patrimonialista e gerencial de gestão. Contudo, é 
importante considerar que são gerados aspectos positivos que beneficiam os 
membros da comunidade escolar por meio da ampliação do conhecimento sobre a 
dinâmica administrativo-política da gestão escolar pública e a paulatina ampliação 
da participação nos colegiados deliberativos. 
 

Palavras-chave: Gestão Democrática; Conselho Escolar; CMEI; Participação. 
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ABSTRACT 
 
 

This dissertation analyzes the democratic school management in the guideline 
implemented from the Federal Constitution of 1988 and Law 9394/1996 of National 
Education Guidelines and Bases. The study discusses the recommendations made 
by the members of the School Councils (CE) of the Municipal Centers of Early 
Childhood Education (CMEI) of the educational network of the municipality of Natal / 
RN. The institutionalization of this process in the CMEI occurred recently by the 
enactment of Complementary Law 147, of February 4, 2015, which provides for the 
democratization of public school management in the municipal teaching network of 
the Municipality. By adopting a dialectical theoretical-methodological base, this work 
is based on the studies of: PARO (2016), GADOTTI (2000), (BORDENAVE (1992), 
CABRAL NETO, SOUSA (2008), CURY (2000), KUHLMANN JÚNIOR ), LUCK 
(2013), among others, using the qualitative research axis (LÜDKE and ANDRÉ, 
2015) and the support of the bibliographical-documentary survey The empirical data 
collection was carried out in four CMEIs of the Potiguar capital, located 
geographically in administrative areas with a high number of enrollments at the level 
of Early Childhood Education in the Network. The analysis of the bibliographic-
documentary material in consonance with the empirical data made it possible to 
verify that: the participation and the knowledge of the advisors regarding the 
administrative-political and pedagogical dynamics of the CMEI is small and 
formalistic; the practice of CE meetings on a regular and continuous basis has not 
incorporated the administrative dynamics of the CMEIs; the managers define the 
operating guidelines of the Collegiate; in the CE exercise there is no participation of 
members of the exogenous and circumscribed community; and finally, a portion of 
the members of the school community consider the direct or indirect participation of 
children in relation to the activities carried out by the CE to be unnecessary, and 
even those who admit this possibility reveal difficulties or lack of knowledge about 
how to use this participation. We conclude that the participation of the school 
community in the CE of the CMEI is insufficient, occurs in a similar way to other 
processes of democratization of state public management in capitalist society, which 
becomes truncated as a consequence of a system in which economic, social and 
political relations survive - power with an authoritarian nuance derived from 
bureaucratic-patrimonialist and managerial practices of management. However, it is 
important to consider that positive aspects are generated that benefit members of the 
school community by expanding knowledge about the administrative-political 
dynamics of public school management and the gradual increase of participation in 
deliberative colleges. 
 
Keywords: Democratic Management; School Council; CMEI; Participation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. 
O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará 
pela vida sem ver nada. 
 

Albert Einstein 

 

Delimitação do objeto de estudo 

 

No movimento investigativo de construção da dissertação de mestrado, 

assumimos como objeto de estudo o processo de democratização da Escola Pública 

nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), em Natal/RN, focando na 

participação do Conselho Escolar (CE) como principal instrumento de participação e 

democratização da escola. 

Ao investigarmos tal objeto, tomamos como válido o pressuposto teórico, 

levantado por Bourdieu (1989) de que o real é relacional1. Isto implica dizer que o 

real não é oferecido ou algo solto, isolado, pronto e acabado em qualquer espaço, 

mas sim, que o real é um todo vivo, em íntima relação dinâmica e dialética com 

outros vivos. 

O objeto de investigação desta pesquisa está organicamente vinculado às 

atuais configurações sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil 

Contemporâneo2. E com base nesta análise relacional, pretendemos desenvolver 

uma abordagem no campo das políticas públicas, trabalhando a dimensão política 

da democracia e participação no cotidiano da escola pública, em especial, nos 

Centros Municipais de Educação Infantil de Natal/RN. A democracia, neste contexto, 

se apresenta como tema de maior relevância, uma vez que os valores democráticos 

se encontram em rota de degradação, sem, no entanto, considerar o quanto custou 

para conquistá-la, algo que foi tão caro à sociedade brasileira. 

Tendo os Conselhos Escolares como referência fundante de nosso trabalho, 

logo, retomamos o lugar social da Escola em nosso cenário contemporâneo, a partir 

                                                           
1 Para Bourdieu, o real é relacional, uma vez que só é possível compreender uma dada realidade se 

esta for compreendida como um ‘espaço de possíveis’, onde está se dando sua inserção, e em íntima 
relação com os agentes sociais que dela fazem parte. 
2 Delimitamos como Brasil Contemporâneo o período dos últimos 30 anos: segunda metade da 

década de 80; década de 90 e anos 2000. Este compreende um período marcado pela confluência de 
dois processos estruturais: a democratização e o ajuste à nova ordem mundial do capital.  

 

https://www.pensador.com/autor/albert_einstein/
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de luzes teóricas analíticas configuradas por diversos estudiosos, bem como, 

através de um vasto acervo bibliográfico de documentos institucionais.  

Como presença viva no processo civilizatório da sociedade moderna, a escola 

desempenha papel decisivo, cuja importância emerge com o auge da ciência na 

produção de mercadorias e no comportamento das pessoas. Dessa forma, a 

existência de uma unidade escolar estruturada está associada ao desenvolvimento 

capitalista que, com a modernidade, infunde a ideia de validade dos conhecimentos 

científicos, vinculando ciência com a dinâmica civilizatória (MENDES, 2005). 

A nova ordem mundial organiza a sociedade com vistas à produção e 

reprodução de si mesma, sinaliza para um Estado que garanta a devida 

funcionalidade capitalista. Sendo assim, atribui-se à educação a prerrogativa de 

construção de um sistema com estrutura e funcionamento adequados ao ensino das 

novas gerações. A escola, nesse cenário, é escolhida como a instituição 

encarregada dessa missão, qual seja, a difusão dos conhecimentos selecionados a 

serem por ela veiculados. 

O contexto revela que a construção de um novo cenário educacional 

brasileiro, a partir década de 1990, foi relevante, não por simples transformação 

material da realidade escolar, mas por um conjunto de mudanças, de orientações e 

diretrizes na gestão do sistema educacional. Ilustrando essa informação, fazemos 

referência à “Conferência Mundial de Educação para Todos”, ocorrida em 1990, em 

Jomtien, Tailândia, na qual, foi visível a influência de orientações de instituições 

internacionais. 

Diante disso, os governos dos países periféricos, fragilizados em razão do 

nível de dependência econômica, ficam na obrigação de compartilhar dos 

pressupostos de uma educação que responda satisfatoriamente às demandas do 

mercado produzidas pelo novo cenário da globalização da economia (CORAGGIO, 

2000).  

De certa forma, não havendo outra alternativa, em diversas partes do mundo, 

dirigentes locais e regionais sintonizam-se com a nova ordem mundial e com o novo 

papel destinado ao Estado. E, assim, nos circuitos de uma reforma, redesenha-se o 

Estado para ajustar e ajustar-se à nova ordem do capital. E, neste cenário é que a 

Escola, como aparelho do Estado, atende as novas determinações impostas pelo 

estado capitalista através de seus organismos multilaterais.  
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No domínio dessa suposta “democracia”, em tempos neoliberais, em 

Natal/RN, centramos nosso olhar no processo de democratização da Escola 

Pública3, a partir do Conselho Escolar, trabalhando as relações entre os diferentes 

atores envolvidos no contexto da Escola, organizados por segmentos, em termos de 

partilha de poder. E, assumimos a referência de que esse processo, vivenciado na 

Escola, é produzido dentro do contexto das políticas neoliberais, implementadas 

pelo Estado Brasileiro e, de forma específica, pelo município de Natal/RN, nos 

últimos 30 anos, com exceção nos seus momentos de rebeldia, vivenciados nos 

primeiros anos da década de 1980, tendo em vista a experiência iniciada em 1982, 

na Escola Municipal José Sotero, dentre outras formas isoladas de rebeldia que 

aconteceram, durante o referido período. 

Tomamos como lócus de investigação, os Centros Municipais de Educação 

Infantil, trabalhando quatro unidades de ensino da rede municipal de ensino, os 

quais denominaremos: CMEI 1; CMEI 2, CMEI 3 e CMEI 4. Estes quatro Centros 

Municipais de Educação Infantil – CMEI4 têm em comum o fato de estarem 

localizadas em áreas de grande densidade demográfica (zonas norte e oeste) e 

serem escolas públicas municipais que atendem a uma população de baixa renda, 

oriunda dos bairros da periferia e circunvizinhança, estando situadas nos dois 

extremos da cidade. 

Ao adotar um objeto de estudo, é preciso atentar para o fato de que no 

percurso investigativo efetivo existe uma relação que se considera como fundante: a 

relação pesquisa-vida. Nesta perspectiva: 

 

É melhor começar, creio, lembrando aos participantes que os 
pensadores mais admiráveis dentro da comunidade intelectual que 
escolheram não separaram seu trabalho de suas vidas. Encaram a 
ambos demasiado a sério para permitir tal dissociação, e desejam 
usar cada uma dessas coisas para o enriquecimento da outra 
(MILLS, 1980, p. 211-212). 

 

Na verdade, nosso interesse pela temática processos de participação e 

democratização da Escola Pública, a partir dos Conselhos Escolares, está arraigado 

                                                           
3 Aqui entendemos Escola Pública também como Centro Municipal de Educação Infantil, tendo em 

vista o seu caráter pedagógico. 
4 Usaremos a sigla CMEI também para denominar os Centros Municipais de Educação Infantil quando 
estiverem referidos no plural. 
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em minha vida pessoal e profissional, emergindo como consequência da minha 

trajetória de vida política e acadêmica.  

De início, atuando no movimento estudantil, na criação do Grêmio Estudantil 

da Escola Estadual União do Povo, entre os anos de 1986-1987, no bairro de 

Cidade Nova, zona Oeste da cidade de Natal/RN. Desde então, recebendo minhas 

primeiras lições sobre participação e processo democrático numa instituição pública, 

neste momento, me reconhecendo como um ser político, como de fato somos.  

Entre os anos de 1989-1992, ingressei na Fundação Bradesco, cursei o 8º 

ano do Ensino Fundamental e todo Ensino Médio (Técnico em Contabilidade), me 

formando Técnico Contábil. Exerci a profissão até o ano de 2008 e durante este 

percurso, voltando ao ano de 1994-1995, cursei o Magistério na Escola Estadual 

Atheneu Norte-Rio-Grandense. 

Dois fatos relevantes aconteceram na minha trajetória de vida, em 1990, 

prestei o serviço militar e, em 1992, ingressei na Juventude Franciscana, ou 

simplesmente JUFRA5, movimento franciscano da Igreja Católica. Quanto ao serviço 

militar, durante o tempo em que passei lá, tive uma feliz conclusão: o regime 

autoritário é péssimo modelo para o desenvolvimento das capacidades humanas e 

inimigo da liberdade, a ela inerente. Quanto a JUFRA, devo a ela parte do que sou. 

Para além da formação religiosa, nossa formação foi acompanhada de um forte 

componente sócio-político; aprendi a capacidade de me indignar com a injustiça, 

sentir através da dor dos que sofrem pela falta de dignidade, o incentivo à luta.  

A JUFRA comungava dos princípios da Teologia da Libertação, e libertar 

tornou-se o mote de minha vida, quanto a minha fé, persigo uma máxima: “é por 

causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora”. Nos anos que 

se seguiram, participei como membro do conselho da JUFRA, por algumas gestões, 

na fraternidade local e também no Regional (RN/PB), neste exercício, aprendi a 

importância da participação.  

É evidente a importância desse momento para minha formação social e 

política, encontrando assim, no exercício da minha fé, o despertar para uma opção 

de vida em defesa dos oprimidos, não dos opressores, pois quando a educação não 

é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor (FREIRE, 1996).  

                                                           
5 A JUFRA – Juventude Franciscana é um movimento juvenil da Igreja Católica vinculado a Terceira 
Ordem de São Francisco de Assis, tem no seu conteúdo de formação um forte componente sócio-
político-religioso identificado com a Teologia da Libertação. 
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Diante disso, o meu modo de pensar e agir aflora a partir da ideia de 

liberdade. Na encruzilhada da vida, me dei conta de que estamos sempre diante de 

uma escolha que se refere a escolha de defender e optar sempre entre dois lados: 

opressor x oprimido; classe capitalista x classe trabalhadora; colonizador x 

colonizado; casa grande x senzala, escolhi por descolonizar o meu pensamento em 

defesa do oprimido, da classe trabalhadora, da senzala e do colonizado, por 

entender que estou do lado certo.   

Segundo Frantz Fanon (1968) em seu livro “Os condenados da terra”, diante 

da iminência de uma mente colonizadora, devemos sair de suas amarras, a partir de 

uma transformação violenta de nossa mentalidade, que se dá por meio da 

descolonização do pensamento. É uma espécie de ruptura total com a ordem que 

está posta (FANON, 1968). E assim eu o fiz. 

Durante os anos de 2003-2005, estive professor da Educação de Jovens e 

Adultos - EJA, ingressei na Rede Municipal de Ensino de Natal através de um 

concurso público para professores temporários e foi, neste período, que tive minhas 

primeiras experiências no campo educacional, no entanto, só em 2009, foi que 

ingressei de forma efetiva, naquele ano, teve o primeiro concurso público para 

contratação de professores da Educação Infantil, foi quando, de fato, despertou-me 

o interesse por temas educacionais, durante os meus primeiros três anos (sempre 

participando do Conselho Escolar), estive em sala de aula como Educador Infantil, 

no Centro Municipal de Educação Infantil Bom Samaritano, no bairro das quintas, o 

que durou de 2009 até meados de 2012, em abril daquele ano, passei a desenvolver 

a função de Coordenador Pedagógico no Centro Municipal de Educação Infantil 

Maria Nazaré da Costa Galvão, na época, localizado na comunidade Beira Rio, no 

bairro Salinas, atualmente, funcionando no Loteamento Nordelândia, bairro de 

Lagoa Azul.  

No ano de 2012, também fui convocado no Concurso Público da Secretaria 

Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Norte para o cargo de 

Especialista em Educação II, desde então, assumi a função de Coordenador 

Pedagógico da Escola Estadual Élia de Barros. E, minhas atenções se voltaram para 

a escola, procurando entendê-la como lócus de participação em defesa dos direitos 

dos diferentes sujeitos. 

As experiências vivenciadas na Escola despertaram-me o interesse em 

desvendar o potencial de efetiva participação dos Conselhos Escolares como 
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estratégia de gestão democrática, no cotidiano dos Centros Municipais de Educação 

Infantil em Natal/RN. 

Nas últimas décadas, percebe-se o Conselho Escolar como importante 

elemento de estudo, no contexto da política educacional, em termos de instrumento 

de viabilização das relações democráticas na escola. É fato inconteste, que essa 

busca de democratização das Escolas precisa ser compreendida no cenário 

contemporâneo em que os processos de democratização se cruzam e entrecruzam 

com as diretrizes neoliberais. Neste contexto, cabe configurar marcos decisivos 

nessa organização contraditória da história brasileira que bem se expressa nas 

políticas sociais, particularmente na política educacional. 

O processo constitucional de 1988 torna-se um marco histórico, pois tem 

maior resultados efetivos no cenário da Educação Brasileira, na medida em que 

agrega demandas importantes dos segmentos educacionais, instituindo um conjunto 

de princípios norteadores da política educacional, dos quais, destaca-se o princípio 

da “Gestão Democrática do Ensino Público, na forma da Lei”, contida no Art.206 da 

Constituição Federal (CF-88). 

Fazendo uma ligeira comparação entre a definição legal e a construção sócio-

política da democracia nas Escolas, verifica-se uma considerável distância entre os 

processos sociais, que precisam ser compreendidos. É inegável que a 

democratização da escola, como instância do Estado brasileiro, precisa ser 

perpassada pela sociedade civil. Neste sentido, é importante frisar que, segundo 

Rubens Casara, estamos vivenciando, nos últimos anos, a pós democracia, onde o 

estado de direito desaparece. 

 

O que há de novo na atual quadra histórica, e que sinaliza a 
superação do Estado Democrático de Direito, não é a violação dos 
limites ao exercício do poder, mas o desaparecimento de qualquer 
pretensão de fazer valer esses limites. Isso equivale a dizer que não 
existe mais uma preocupação democrática, ou melhor, que os 
valores do Estado democrático de Direito não produzem mais o efeito 
de limitar o exercício do poder em concreto. Em uma primeira 
aproximação, pode-se afirmar que na pós-democracia 
desaparecem, mais do que a fachada democrática do Estado, os 
valores democráticos (CASARA, 2017, p. 21-22, grifo nosso). 

 

O Estado se revela como intervencionista e forte mediante o controle, 

havendo um esvaziamento da democracia participativa. Nessa lógica, o indivíduo é 
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empresário de si, vê o outro o tempo todo como concorrente, portanto, a consciência 

de classe é quase inexistente. 

Nos últimos anos, as temáticas participação e gestão democrática da Escola 

Pública têm sido trabalhadas por diversos estudiosos na área da Educação. A ideia 

é que o princípio da gestão democrática implique em uma mudança no sistema de 

ensino, uma vez que, muitos casos, assenta-se ainda na cultura da centralização, 

em contraste com o princípio constitucional da gestão democrática. 

No decorrer do trabalho de pesquisa, procuramos identificar, na construção 

do raciocínio, pistas teóricas que nos ajudassem a pensar a realidade, enfatizando o 

estudo sobre participação e gestão democrática na escola pública, mas 

especificamente na escola de Educação Infantil, para isso, buscamos inspiração nos 

trabalhos de pesquisa, organizados por: Vitor Paro, Moacir Gadotti, Juan Bordenave, 

Heloísa Luck, Kuhlmann Jr, entre outros.  

Diante do exposto, observa-se que, nessa conjuntura contemporânea, o 

projeto democratizante, do qual os Conselhos Escolares podem ser vistos como 

uma de suas possíveis manifestações, vem sendo, cotidianamente, posto em xeque. 

Isso ocorre não apenas em decorrência da tradição autoritária e patrimonialista 

brasileira, resquício do período escravocrata ao ditatorial, pela qual passou o Brasil, 

pois como diria Jessé de Souza, é preciso explicar o Brasil desde o ano zero 

(SOUZA, 2017, p. 40).  

No Brasil, foi mais fácil relativizar garantias constitucionais, extinguir direitos e 

perseguir os indesejáveis. A cultura brasileira é autoritária e se justifica pela 

escravidão (SOUZA, 2017), é por isso que a pós-democracia instaurou-se 

docilmente, como por exemplo, a aprovação das Leis trabalhistas e da terceirização, 

em 2018, mas, principalmente pela hegemonia neoliberal que domina o cenário 

político internacional, desde os meados dos anos de 1980, momento de gestação 

para a abertura econômica do Brasil na década posterior. Esse movimento 

identificado no século passado está combinado de modo integrado no tecido sócio-

político brasileiro, o autoritarismo e o neoliberalismo vêm tentando converter em letra 

morta muitos dispositivos constitucionais, particularmente os que se referem aos 

direitos sociais, a exemplo do que está acontecendo no Brasil, no momento atual, de 

forma ainda mais selvagem. 

Diante das razões referendadas acima, assumimos como eixo de estudo: 

analisar de que forma se dá a participação dos conselhos escolares nos processos 
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de gestão democrática dos CMEI de Natal/RN, avaliando o Conselho Escolar como 

estratégia de democratização da escola. Interessa-nos analisar como está se 

efetivando a experiência do Conselho Escolar nos Centros Municipais de Educação 

Infantil em Natal/RN – objeto de estudo – sempre tendo como horizonte essa tensão 

estrutural entre democracia e ajustamento, no cenário de cultura política da 

articulação do novo e o velho. Assim, delimitamos como questões constitutivas do 

objeto de estudo: 

Que percursos assumiram as políticas e a legislação educacional brasileira no 

sentido de incorporar a agenda da participação e da autonomia instaurada pelo 

paradigma de gestão democrática no âmbito da escola pública, a partir da 

Constituição Federal de 1988?   

Quais são as proposições para o desenvolvimento dos processos de 

participação coletiva na escola pública por meio da implantação dos conselhos de 

controle social, de forma especial, dos conselhos escolares da educação infantil? 

Que prerrogativas e práticas de participação podem ser identificadas nos 

conselhos escolares, quando do desenvolvimento das políticas de gestão 

democrática pública nas escolas de Educação Infantil, notadamente, nos CMEI de 

Natal/RN? Inegavelmente, o processo de construção e de desvendamento do objeto 

de estudo exige de nossa parte um esforço permanente, num processo crescente de 

aproximações.  

Partindo de um levantamento teórico através de fontes bibliográficas, 

buscamos configurar pistas analíticas para a reflexão problematizadora. Deste 

modo, as leituras sobre políticas educacionais, gestão democrática e participação 

nos possibilitaram compreender os caminhos para construir um raciocínio analítico. 

Neste sentido, como pesquisador que tem um percurso profissional no campo 

da educação pública, no Estado do RN e no município de Natal/RN, instiga-me 

pensar e refletir essa alternativa de gestão (democrática) na escola pública, em 

tempos de políticas neoliberais, a partir da atuação dos Conselhos Escolares.  

Interessa-nos desvendar, compreender até que ponto este espaço público 

viabiliza uma participação efetiva6 dos diferentes segmentos nos processos de 

tomada de decisão nos rumos da escola. Enfim, busco compreender se os 

conselhos escolares nos Centros Municipais de Educação Infantil de Natal/RN, 

                                                           
6 Delimito como participação efetiva a capacidade de influenciar, serem ouvidos, deliberar; controlar e 

monitorar as ações pedagógicas, administrativas e financeira do CMEI. 
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particularmente os dos CMEI 1, CMEI 2, CMEI 3 e CMEI 4, de que maneira 

propiciam ou não uma partilha democrática na gestão escolar. Assim, minha 

investigação tem como fio condutor a dimensão sócio-política de um fenômeno 

vivenciado no interior do espaço escolar. 

Nos estudos exploratórios, que me possibilitaram adentrar na organização 

dessa experiência da instituição e desenvolvimento dos Conselhos Escolares nos 

Centros Municipais de Educação Infantil, constatamos um fato: todas as unidades de 

ensino de educação infantil da rede municipal de ensino de Natal participaram do 

processo de criação dos Conselhos Escolares, cumprindo, assim, as exigências e 

determinações da política governamental do município de Natal/RN. De fato, a 

implementação dos Conselhos Escolares é uma iniciativa do Governo municipal, 

deflagrada - de fato em 2008 a partir da Lei Complementar 087, de 22 de fevereiro 

de 2008 e, posteriormente, com a Lei Complementar 147 (em anexo B), de 04 de 

fevereiro de 2015, a qual incorpora os Centros Municipais de Educação Infantil no 

processo de gestão democrática – tudo isso surge como apropriação de lutas dos 

movimentos sociais vinculados à educação que emergiam, na cena pública 

brasileira, na década de 1980, e se consolidaram nos anos 1990, reivindicando uma 

participação mais efetiva nas definições das políticas públicas e nos destinos da 

escola. 

Portanto, a defesa dos organismos colegiados, com ênfase no Conselho 

Escolar como mecanismo de partilha de poder na tomada de decisão na escola, 

consta na pauta dos sindicatos e movimentos sociais. No entanto, de forma 

estratégica, os governos, pautados nas políticas neoliberais, apossam-se dessa 

aspiração coletiva de democratização da escola, transformando-a em oferta 

governamental para a sociedade. 

 

Percurso investigativo: contornos do desenho metodológico 

 

Para viabilizar a investigação do referido objeto de estudo, desenhamos um 

percurso metodológico. Para tanto, partimos da compreensão de que as 

transformações da sociedade capitalista e, por conseguinte, o aumento da 

complexidade do mundo social, leva à necessidade de construir formas de 

apreensão do real em suas especificidades. Logo, configura-se, para os 

pesquisadores, a exigência de uma construção metodológica que atenda as 



23 
 

peculiaridades do seu objeto. É a construção de uma caminhada restringindo limites 

analíticos, mecanismos, estratégias e instrumentais técnicos. 

Sendo assim, a capacidade de cercar o objeto de estudo e os 

direcionamentos da caminhada estão profundamente associados à perspectiva 

teórico-metodológica dos pesquisadores. Segundo Assis (2007, p. 24), existem três 

abordagens diferentes em pesquisas sobre políticas educacionais, a saber:  

A primeira, é uma abordagem profundamente identificada com velhos 

postulados funcionalistas, não conseguindo disfarçar seu nível de comprometimento 

com o poder político. Na intenção de potencializar propostas, diretrizes e orientações 

elaboradas à distância exime-se de questionamentos a valores e concepções 

dominantes.  

A segunda, mais compreensiva que a perspectiva anterior, tem grande 

capacidade de explicação dos processos de formulação e implementação das 

políticas educacionais, enfocando suas contradições e consequências. Entretanto, 

sua pretensa e carregada cientificidade afasta-se de uma opção clara em defesa da 

construção de alternativas que transcendem às relações de dominação.  

Por fim, afirma-se como terceira abordagem, a sociologia da educação crítica, 

que, além de procurar explicações empiricamente sustentáveis, instiga o(a) 

investigador(a) a assumir posições ético-políticas contrárias às da agenda político-

ideológica ligada ao status quo estabelecido (ASSIS, 2007).  

A pesquisa que aqui se apresentada se insere nesta última perspectiva, 

consubstanciando diretrizes e dimensões da sociologia da educação crítica numa 

análise no âmbito da política educacional do município de Natal/RN. Diante desta 

perspectiva que aqui assumimos, é clara a nossa compreensão de que ciência e a 

política estão profundamente imbricadas. Percebemos que a realização de uma 

atividade científica não pode estar desvinculada dos interesses em luta na 

sociedade. A ciência não é neutra. Também não tem o direito de ser omissa, 

sobretudo, numa realidade onde as desigualdades e injustiças sociais circunscrevem 

oportunidades tão diferentes a homens e mulheres que, assim, se fazem diferentes.  

Dessa forma, a caminhada metodológica que leva o sujeito-pesquisador a 

construir o objeto de pesquisa, impondo o desafio constante de redefini-lo, insere-se 

no contraditório processo da vida social em que formas de dominação e posturas de 

recuse e resistências se entrecruzam e confrontam-se. Com efeito, o nosso esforço 

reflexivo sobre os Conselhos Escolares nos Centros Municipais de Educação Infantil 
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da rede municipal de ensino de Natal/RN está inspirado em enfoques e abordagens 

da sociologia política que busca, criticamente, perceber as contradições da vida 

social. Particularmente, aliamos esta abordagem com pistas da sociologia de 

educação crítica. 

A Rede Municipal de Ensino de Natal/RN conta com 74 Centros Municipais de 

Educação Infantil e um universo de 14.724 crianças matriculadas. No que se refere à 

criação dos Conselhos Escolares, constatamos a existência de Conselhos Escolares 

em todas as unidades de ensino, embora a dinâmica de funcionamento se dê de 

forma diferenciada.  

No tocante à gestão escolar, as unidades de Educação Infantil da rede 

adotam o modelo administrativo, um Gestor Administrativo-Financeiro e um Gestor 

Pedagógico, que é estabelecido pela Lei Complementar nº 147/2010 que determina 

normas para a gestão democrática no âmbito da Secretaria Municipal de Educação 

(SME) do município de Natal/RN. 

O trabalho de campo implicou na vivência de distintos momentos. Numa 

primeira etapa, mantive os contatos iniciais com as quatro Unidades de Educação 

Infantil, lócus de investigação (três unidades na zona norte e um na zona oeste da 

capital Potiguar, tendo em vista ser as duas regiões administrativas de maior 

densidade demográfica e demanda e oferta de vagas da cidade). Nesses tratos 

iniciais, deu-se o diálogo com os núcleos gestores, onde apresentei o projeto de 

pesquisa, sensibilizando-os para a importância do trabalho de pesquisa a ser 

realizado.  

Com o apoio dos referidos núcleos gestores, iniciei nosso trabalho de 

entrevista com os membros dos 4 Conselhos Escolares. Foi aplicado um 

questionário com perguntas semiestruturadas aos representantes efetivos dos 

diversos segmentos que compõem o Conselho Escolar: pais, professores, 

funcionários e alunos (representados através de seus pais), havia a intenção de 

entrevistar a representação da comunidade local, o que não foi possível pelo fato de 

que em nenhum dos CMEI visitados não ter representação daquele segmento. De 

fato, as entrevistas e os depoimentos, contidos na pesquisa de campo favoreceram 

uma aproximação com a realidade da gestão escolar, o que resultou na obtenção de 

um rico material empírico. 
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As análises desenvolvidas no estudo da pesquisa bibliográfica e o contato 

com os sujeitos envolvidos no processo de implantação, reestruturação e efetivação 

dos Conselhos Escolares estão consolidadas nesta dissertação que ora apresento. 

A apresentação do texto da dissertação, embora seja uma síntese do 

processo investigativo, a exposição das ideias e análise do material coletado são 

resultado de escolhas muito pessoais, decorrentes de uma visão de totalidade e de 

convicções sobre a lógica de exposição das partes que melhor facilita a 

compreensão do leitor. Em termos de dinâmica expositiva, o trabalho foi dividido em 

três capítulos precedidos de introdução e antecedidos de considerações finais. Na 

perspectiva dialética, que procurei conferir ao trabalho, segui um modelo de 

exposição que vai do abstrato ao concreto, do teórico para o prático, das questões 

mais gerais às mais específicas, buscando chegar ao concreto pensado. 

Na introdução, debruçaremos sobre o percurso desenvolvido, das primeiras 

definições metodológicas ao aspecto expositivo das ideias investigadas. Procuramos 

manter uma sinalização clara para que os outros que optarem por pesquisas 

relacionadas a essa temática possam não só entender, mas, se necessário, fazer o 

mesmo percurso. Tento revelar a aventura vivenciada na construção dessa 

dissertação, para que os leitores saibam como tudo teve início, de onde partiu e das 

dúvidas que experimentamos, das opções teórico-metodológicas que realizamos, 

culminando com essa forma do texto-dissertação que ora apresentamos. 

No primeiro capítulo, intitulado “Conselho Escolar no contexto das políticas de 

gestão”, buscamos referenciais analíticos para pensar e refletir sobre as políticas 

educacionais implementadas após promulgação da Carta Magna de 1988, sobretudo 

as políticas que tratam do processo de democratização da gestão escolar pública. 

Analisamos ainda o processo de construção da gestão democrática na escola 

pública e a busca por sua autonomia, por fim, analisamos a implementação da 

gestão escolar democrática por meio dos conselhos escolares, destacando a 

participação como eixo norteador do processo de democratização da escola.  

No segundo capítulo, que chamamos de “O Conselho Escolar nos CMEI de 

Natal: a participação na gestão da escola pública de Educação Infantil”, 

apresentamos, inicialmente, a relação existente entre Conselhos Escolares e Gestão 

Democrática na escola pública, logo após, faremos um relato sobre os 

desdobramentos institucionais sobre a gestão nas escolas de Educação Infantil no 

Brasil, para isso, contextualizaremos as políticas educacionais voltadas para a 
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Educação Infantil, no período correspondente à Constituição Federal e aos dias 

atuais. Em seguida, faremos um breve relato sobre o debate contemporâneo em 

torno da democratização da gestão na escola de Educação Infantil, finalizando o 

capitulo com a análise da participação dos Conselhos Escolares na gestão dos 

CMEI de Natal/RN. 

No terceiro e último capítulo, analisamos a participação do Conselho Escolar 

na gestão de quatro CMEI da rede municipal de ensino de Natal, destacando 

apontamentos para subsidiar a exploração dos dados a partir de indicadores e das 

políticas de Educação Infantil no município de Natal, apontando os mecanismos de 

participação dos agentes educacionais – sobretudo o Conselho Escolar – na esfera 

das vivências da gestão escolar. Assim, enfocamos o espaço de exercício da 

Gestão Democrática em face das relações estabelecidas entre o município, seus 

gestores e as forças sociais da comunidade educativa. 

Por fim, nas considerações finais, registramos que o desinteresse da 

comunidade escolar, perante a participação efetiva no processo de gestão 

democrática da escola pública, em partes, deve-se a falta de uma cultura que 

valorize a democracia e o sentimento de cidadania. Por outro lado, é perceptível a 

hegemonia do projeto neoliberal aliado às propostas de minimização do Estado, o 

que implica numa redução do espaço público e da cidadania participativa, trazendo 

consequências extremamente negativas para a formação e efetivação dos 

Conselhos Escolares. Por conseguinte, temos clareza que a hegemonia neoliberal, 

por mais força que demonstre na atual conjuntura, constitui-se contraditoriamente, 

abrindo espaço para uma contra hegemonia de cunho social e democrático. 

É necessário, se esquivar do tipo de raciocínio que se fixa num presente que 

se apresenta como contínuo e que desconsidera a história, as lutas sociais e suas 

conquistas e desenhar uma utopia de nova sociedade. Para isso, se faz necessário 

recuperar a noção de processo histórico e reconhecer que o fundamental no 

desenho das sociedades é a ação coletiva dos seus cidadãos. 
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1 CONSELHO ESCOLAR NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

1.1 Políticas educacionais após a Constituição Federal de 1988: democratização da 

gestão escolar pública 

 

O contexto em que se inserem as políticas educacionais no Brasil, inclusive, 

as destinadas às de gestão escolar, e nela, o Conselho Escolar como um de seus 

instrumentos mais importante, no após a CF de 1988, ocorrem em volta às 

transformações econômicas, geopolíticas e culturais em avanço no mundo 

capitalista. O processo de reestruturação imposto aos países da América Latina (AL) 

passa por reformas educacionais conduzidas pelo Banco Mundial (BM), pela 

Organização Mundial do Comércio (OMC), Fundo Monetário Internacional (FMI), 

dentre outros organismos multilaterais mundiais, que considerando os princípios do 

neoliberalismo7, busca a reprodução e recomposição, em níveis de lucratividade 

elevada, do ciclo de acumulação capitalista, e com isso, a manutenção da 

supremacia econômico-ideológica dos países centrais sobre os países periféricos. 

De acordo como Oliveira:  

 

Tais mudanças vincularam o país à dinâmica da mundialização do 
capital. Isso ocorreu por meio do Banco Mundial, que passou a 
orientar a definição das políticas públicas, particularmente na área da 
educação, gerando profunda exclusão social (OLIVEIRA, 2007, p. 
88). 
 
 

Notadamente, a influência crescente do Banco Mundial e dos demais 

organismos multilaterais, na definição das políticas públicas educativas, nos países 

em vias de desenvolvimento, surge a partir do interesse dessas organizações 

multilaterais com o setor educacional, tendo em vista que consideram a educação 

como um instrumento fundamental para promover o crescimento econômico e a 

redução da pobreza (TOMMASI, 2009, p. 195). No entanto, a redução da pobreza 

anunciada pelo BM subverte a lógica do interesse de quem ele representa e não de 

quem, de verdade, interessa, os pobres. 

                                                           
7 Doutrina proposta por economistas franceses, alemães e norte-americanos, na primeira metade do 
século XX, voltada para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico às exigências de um 
Estado regulador e assistencialista, que deveria controlar parcialmente o funcionamento do mercado. 
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O Banco Mundial, como promotor dessas diretrizes, utiliza-se de análises 

econômicas para produzir políticas sociais que legitimaram as propostas neoliberais, 

não levando em consideração as necessidades locais dos países em que essas 

políticas seriam praticadas. Neste sentido, o processo de abertura e 

desnacionalização da economia brasileira, iniciado na década de 1970, tem seu 

auge nos anos de 1990, no governo do então presidente Fernando Collor de Mello, 

com a chamada “abertura econômica”, que deu encadeamento, então, ao ajuste à 

nação brasileira com vista aos ditames da “nova ordem mundial”, passando o 

mercado a regular as relações humanas e, assim, todos os direitos dos cidadãos, 

tais como saúde, educação e a cultura (SILVA; MACHADO, 1998).  

Quando se trata de política educacional, entende-se pelo tema, o que diz 

respeito às decisões que o poder público toma em relação à educação. A conjuntura 

em que se insere maior solidez em torno das discussões sobre políticas 

educacionais, que no Brasil aponta para o final do século XX e início do século XXI, 

como sendo um período de grandes avanços da educação brasileira, tendo como 

ponto de partida a Constituição Federal de 1988 e o conjunto de reformas do 

Estado, propagados a partir da década de 1990, dentre as quais, se pretendia a 

desregulamentação e descentralização na gestão das políticas sociais, dentre elas, 

as de educação. Contudo, permanece ainda presente o desafio de promoção e 

concretização de uma educação de qualidade, difundida a todos os brasileiros. Mas, 

os limites impostos pelas políticas educacionais, após a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBN/1996), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ainda 

são insuficientes diante dos graves problemas pertinentes à educação no Brasil, 

conforme relata Saviani (2008): 

A era atual tem início com a Constituição de 1988 e, após algumas 
alterações da legislação do período militar durante a Nova República, 
tivemos as reformas dos anos de 1990, em cujo centro se encontra a 
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, e o Plano 
Nacional de Educação, aprovado em janeiro de 2001. A marca da 
descontinuidade na política de educação atual faz-se presente na 
meta, sempre adiada, de eliminação do analfabetismo e 
universalização do ensino fundamental [...] (SAVIANI, 2008, p. 20). 

  

Entende-se, pois, que apesar dos feitos, ainda permanecem grandes gargalos 

a serem resolvidos, inclui-se aí o problema do atendimento a demanda na Educação 
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Infantil, que também se apresenta como grande desafio, da mesma forma, a ser 

enfrentado o problema do analfabetismo.  

Portanto, mais uma vez enfatizando, “do ponto de vista das mudanças no 

papel do Estado pretendida pelas reformas educacionais dos anos 1990, postulando 

maior desregulamentação e descentralização na gestão das políticas públicas, não 

resultaram em maior eficiência do Estado” (OLIVEIRA, 2011, p. 334). 

O contexto que sucedeu a CF/88 apresenta, apesar das críticas, marcas 

positivas para a educação, não obstante às restrições a elas impostas, a começar 

pela criação da LDBN/96, que teve grande repercussão no cenário educacional 

brasileiro, bem como, o conjunto de reformas implantadas na educação brasileira, 

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995/2002), como afirma 

Oliveira que: 

[...] resultou na reestruturação da educação escolar nos seus 
aspectos relativos à organização, à redefinição dos currículos por 
meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); à avaliação pelo 
incremento ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB) e depois o Exame Nacional de Cursos (ENC); à gestão e ao 
seu financiamento, melhor exemplificado pela criação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (FUNDEF). Especialmente na educação 
básica, as mudanças realizadas redefiniram sua estrutura 
(OLIVEIRA, 2011, p. 326). 
 

Embora parecesse está de acordo com os preceitos constitucionais, as 

reformas educacionais, segundo seu plano de ação, promovidas no governo FHC 

iam em oposição a CF/88, restringindo direitos e garantias dos cidadãos, como por 

exemplo, a garantia da ampliação do direito à educação para todos os brasileiros, do 

seu nascimento à conclusão do ensino médio, este direito foi comprometido pela Lei 

nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, a qual culminou com a Emenda 

Constitucional nº 14 de 1996, que criou o FUNDEF, ao garantir apenas o Ensino 

Fundamental como obrigatório, ou seja, direito público subjetivo, ficando as demais 

etapas de ensino sem a devida fonte de financiamento, e portanto, sem o 

cumprimento da lei. 

As transformações promovidas a partir das reformas educacionais 

empreendidas no governo FHC tiveram como epicentro a gestão, procurando 

através da descentralização administrativa, financeira e pedagógica motivar o 

aumento do acesso à educação básica por meio de uma lógica racional pautada nos 

paradigmas e princípios da economia capitalista, tendo como base uma gestão 
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estritamente gerencialista, quando a Constituição Federal de 1988 trata de uma 

gestão democrática como princípio constitucional (Art. 206, inciso VI) sobre o qual o 

ensino deve ser ministrado no país, garantindo a participação dos diversos 

segmentos da sociedade na gestão escolar, conforme estabelece o Art. 205 qundo 

diz que:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, Art. 
205). 
 

As referidas reformas originaram novos meios de financiamento, gestão e 

avaliação da educação básica, configurando assim, uma nova maneira de 

regulação, pautada na descentralização, na flexibilidade e na autonomia local. 

Contribuíram para a determinação de novas relações entre as diferentes esferas 

administrativas, ou seja, entre os entes federados, em especial, entre união e 

municípios, o que fora motivo de crítica nos movimentos sociais em luta pela 

educação.  

Não obstante, a implementação de políticas neoliberais, pelo governo 

brasileiro, neste período, resultou em fortes impactos nas políticas sociais, 

sobretudo, no que se refere ao papel do Estado em relação à promoção e ao 

financiamento dessas políticas. Em consequência, as políticas educacionais também 

foram afetadas, a ponto de ocorrer o que muitos analistas apontam como o 

fenômeno da desresponsabilização do Estado para com a educação e a escola 

pública (CABRAL NETO; SOUSA, 2008).   

Ao final da década de 1990, diante da falta de responsabilidade do Estado 

para com as políticas sociais, houve grande mobilização da sociedade, sensibilizada 

a partir da mobilização e resistência da sociedade civil, em especial, pela classe 

trabalhadora. Segundo Oliveira (2011), o fim da era FHC foi marcado por uma 

profunda confusão entre os programas sociais e educativos, conforme relata: 

 

Ao final do governo FCH, a educação no Brasil vivia um processo 
fragmentado de gestão, contendo uma profusão de programas 
sociais e educativos que buscavam atender a públicos focalizados, 
revelando grande dispersão de políticas temporárias que se 
afirmavam mais como políticas de governo que de Estado, cujas 
bases institucionais de controle social não estavam definidas 
(OLIVEIRA, 2011, p. 327). 
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A exemplo do que ocorreu com o Programa Alfabetização Solidária, política 

de governo formulada para combater o analfabetismo, que se configurava como um 

grave problema a ser resolvido na educação brasileira, uma vez que os índices de 

analfabetismo eram alarmantes, problema ainda persistente nos dias atuais. O 

programa era gerido por uma Organização Não Governamental (ONG), Comunidade 

Solidária, gerida pela primeira-dama Ruth Cardoso, terceirizando assim parte das 

atividades desenvolvidas pelo Ministério da Educação (MEC). Portanto, ao final do 

governo FHC, as ações desenvolvidas pelo MEC encontram-se num processo de: 

  

[...] (des)sistematização, para designar uma orientação de governo 
na contramão do que se pode considerar um sistema, ou seja, uma 
organização da educação nacional fragmentada, segmentada, 
flexível e dispersa, o que não contribui para estabelecer bases de 
cooperação, integração e coesão entre os entes federativos e menos 
ainda entre os indivíduos na sociedade (OLIVEIRA, 2011, p. 327). 

 
  

Do conjunto necessário à articulação da educação, não atendia os preceitos 

básicos para formulação de um Sistema Nacional de Educação (SNE), ferramenta 

prioritária na organização e sistematização da educação brasileira. 

No início do governo de Luís Inácio LULA da Silva, que sucedeu a FHC, não 

houve rupturas, mas, também não teve continuidade. Apesar de esforços realizados 

pelo MEC, ainda é perceptível a mesma fragmentação e descontinuidade das 

políticas educacionais do governo anterior, o que continuará até o final do seu 

primeiro mandato. Diante das ações desenvolvidas no primeiro mandato, é 

perceptível que fora assinalado mais pela promoção de políticas assistenciais e 

compensatórias, destinadas a população de baixa renda, do que pelo alargamento 

de políticas e ações que assegurassem os interesses universais inscritos na CF/88, 

do que políticas educacionais regulares, de caráter permanente, dirigidas ao 

conjunto da população. 

Tendo em vista um contexto de fortes críticas com relação à fragmentação 

das políticas educacionais, o governo LULA lançou o Plano de Desenvolvimento da 

Educação - PDE, apresentado em março de 2007 e oficializado em 24 de abril de 

2007, simultaneamente ao Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007), 

que dispõe da implementação do Plano de Metas “Compromisso Todos pela 

Educação”. 
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O PDE/2007, segundo o ministro da educação, Fernando Haddad (2008), é 

apresentado como um conjunto de programas que tem por finalidade dar 

organicidade às metas quantitativas do Plano Nacional de Educação (PNE), 2001-

2010. É um plano executivo, que agirá no enfrentamento à desigualdade de 

oportunidades educacionais, por meio de uma visão sistêmica da educação. O plano 

se apresenta, portanto, como a primeira iniciativa do então ministro da educação, 

Fernando Haddad, na tentativa de busca de uma reorientação de rumos das 

políticas educacionais do MEC, no governo LULA. Dessa forma, comenta Oliveira 

(2011): 

O PDE, por meio de parcerias com os municípios, foi desenhando 
uma arquitetura política que valoriza a dimensão da governança 
entre os entes federativos, entre estes e as instituições da sociedade 
civil, apelando para ‘a responsabilização e mobilização de todos os 
agentes públicos envolvidos com a educação’ (OLIVEIRA, 2011, p. 
328, grifo do autor). 
 

Neste sentido, o novo plano elegeu como prioridade a mobilização de toda 

sociedade e das três esferas de governo pela melhoria da qualidade na Educação 

Básica, tinha, portanto, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) a 

verificação dessa qualidade. Alinhava-se a esta nova política, o Plano de Ações 

Articuladas (PAR), o qual constitui assim, a exigência necessária para que a 

realização das transferências voluntárias do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) fosse efetuada pela União, garantindo assistência técnica e 

financeira aos governos municipais e estaduais. A adesão ao compromisso por meio 

do PAR deveria ser assinada pelos municípios de todo país, para que pudessem se 

integrar as ações do PDE. 

Segundo Oliveira (2011), o PDE pode indicar a tentativa de preenchimento de 

um espaço vazio, ou de lacunas deixadas pelo Plano Nacional de Educação (PNE), 

2001-2010, Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, até então vigente. Havendo 

inexistência de uma lei nacional que institua o Sistema Nacional de Educação no 

Brasil, sua estrutura, funcionamento e orientação, caberiam à legalidade do PNE 

como referência legal da educação em todos os níveis e modalidades. Entretanto, o 

poder originalmente dado ao PNE, 2001-2010, não fez cumprir, tornando-se assim, 

ineficaz como política de governo. 

Outra realização importante no governo LULA foi à criação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 
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Profissionais da Educação - FUNDEB8, também em 2007, que do ponto de vista da 

organização e efetivação da política de financiamento, significou um avanço em 

relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF), uma vez que vai atender o princípio 

constitucional de assistência educacional contemplando toda Educação Básica, 

inclusive, ampliando o atendimento da Educação Infantil ao Ensino Médio (no 

serviço à faixa etária que vai de 04 a 17 anos de idade), o que será regulamentado, 

posteriormente, pela Emenda Constitucional (EC) nº 59, de 11 de novembro de 

2009. 

  Em 2010, foi realizada a 1ª Conferência Nacional de Educação – CONAE, 

que mobilizou diversos segmentos da sociedade em torno das diretrizes e 

estratégias com vistas a consolidar “marcos para a construção de um novo Plano 

Nacional de Educação” (CONAE, 2010a, p. 14), tinha como tema central – 

“Construindo o Sistema Nacional articulado de Educação: Plano Nacional de 

Educação, diretrizes e estratégias de ação”. Portanto, faltando aproximadamente um 

ano para o encerramento do PNE, 2001/2010, a realização da CONAE-2010 

congregou contribuições de amplos setores organizados para a elaboração de um 

documento de referência para o próximo PNE, 2014/2024. 

Perante as diversas demandas reivindicadas, estava a construção de um 

Sistema Nacional articulado de Educação (SNE) no centro das discussões, o que 

conjetura a necessidade de algumas reflexões para melhor compreender o teor e a 

necessidade da criação do referido sistema, ficando até o momento apenas no 

campo das intenções. Assim, Oliveira (2011) suscita as seguintes questões: “Que 

razões levariam amplos setores do público ao privado, do laico ao religioso, do 

profissional ao patronal, entre outros, a se juntarem na defesa da construção de um 

Sistema Nacional de Educação?”. Ao mesmo tempo em que questiona: “Por que o 

novo PNE deveria trazer em seu bojo o Sistema Nacional de Educação?” 

É possível observar que o regime federativo, o qual está subordinado à 

educação brasileira, conforme se caminha, na pouca integração entre os entes 

federados; na desigualdade regional, bem como, na fragmentação das políticas 

                                                           
8 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB) atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 
Substituto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (FUNDEF) teve prazo de vigência de 1997 a 2006, o FUNDEB está em vigor desde janeiro 
de 2017 e terá seu prazo final marcado para 2020. 
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educacionais nos diversos níveis federativos, não dão conta de resolver os graves 

problemas gerados ao longo dos anos, surgindo, com isso, a necessidade de SNE 

como meio de articular as diversas propostas de ensino e desenvolvimento da 

educação em um sistema nacional.  

 

1.2 Construção da gestão democrática na escola pública e a busca pela autonomia   

 

Não é de se esperar que o debate em torno da gestão democrática tenha 

surgido no rol dos temas relacionados às políticas educacionais como um simples 

toque de mágica, mas como resultados de intensas lutas da sociedade civil 

organizada, ou seja, “é fruto de ideias e valores que conduzem e amparam a 

organização sociopolítica da nossa sociedade” (SANTOS, 2011, p. 36). Do ponto de 

vista do modelo instituído, o discurso neoliberal se apropriou dessa lógica, dando 

crédito a implementação de modelos supostamente democráticos à vontade política 

dos governos em seus diversos níveis.  

Como sendo fruto de luta política, a gestão democrática não se apresenta de 

forma inerte, vazia ou neutra, tem nela um componente partidário que traduz anseios 

e desejos de quem buscou por ela. Apresenta o sentimento dos que marcaram 

presença na luta, militantes da educação; intelectuais; sindicatos; organizações não 

governamentais, entre outros defensores da educação pública e de qualidade. 

Dessa forma, o processo de construção da autonomia e da gestão democrática da 

escola, não é um processo individual e solitário, mas coletivo e participativo. 

A busca pela autonomia da educação e da escola pública teve seu primeiro 

destaque na história da educação brasileira a partir do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, em 1932, o qual apresenta a autonomia da escola como um 

princípio indispensável para tirar a educação nacional da condição centralizadora, na 

qual se encontrava. Preparar a escola para atender aos novos desafios postos à 

sociedade brasileira da época, período de profundas transformações sociais, 

políticas e econômicas, essa era a motivação dos pioneiros em defesa da escola 

autônoma. 

Segundo Cabral Neto e Sousa (2008), a autonomia vem sendo apresentada 

como um princípio a ser implementado em todas as instâncias do sistema de ensino 

com vista à superação de seculares problemas existentes na educação e, 
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especificamente, na escola pública. Os autores alertam ainda para a existência de 

dois diferentes olhares e/ou concepções sobre o tema.  

 

De um lado, esse princípio é considerado como condição 
fundamental para a gestão democrática da escola. Essa é a 
concepção defendia pelos educadores e por suas entidades de 
representativas, e também por setores/segmentos sociais que 
compreendem ser a luta pela democratização da sociedade brasileira 
inerente à defesa da educação pública, gratuita e democrática. Do 
outro lado, é apresentado como uma estratégia pela qual a escola 
seria responsabilizada por buscar os meios necessários para sua 
manutenção e, ainda, para atingir os índices de eficiência 
estabelecidos pelo poder público (CABRAL NETO; SOUZA, 2008, p. 
57). 

  

Uma vez, sendo resultado de lutas sociais e políticas, a autonomia da escola 

pública, mesmo que relativa, uma vez que são ordenadas por órgãos reguladores e 

avaliadores do Estado/Mercado, é disputada por dois campos de interesses, 

caracterizados cada qual com a defesa de seus projetos sociopolíticos, que 

respondem suas concepções e postulados teóricos. Seja a partir de um projeto 

sociopolítico emancipatório, defendendo a luta pela democratização da sociedade 

brasileira e a defesa da educação pública, gratuita e democrática; seja pela defesa 

do projeto sociopolítico neoliberal, defendendo a descentralização administrativa, a 

partir de resultados pela eficácia e eficiência, pela qual responsabiliza as escolas e 

seus profissionais pelo fracasso da educação. 

A verdade é que o processo de ressignificação da autonomia da escola 

pública, defendida e difundida pelas políticas neoliberais, não colabora, de fato, para 

a democratização da gestão da educação já que “[...] não descentraliza o processo 

de tomada de decisão. Nesse modelo de autonomia, ocorre uma descentralização 

de tarefas e atribuições, mas não de poder” (CABRAL NETO; SOUZA, 2008, p. 65). 

Este tipo de autonomia não se alia a democratização da educação e da escola por 

defender a descaracterização da função pública destas entidades educacionais, as 

quais devem ser sustentadas pelo poder público.  

Enquanto que o modelo que resguarda a luta pela democratização da 

sociedade e a preservação da educação pública, gratuita e democrática defende 

uma concepção de educação e escola se “[...] considera o homem como ser social e 

histórico que, embora determinado por contextos econômicos, políticos e culturais, é 
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criador da realidade social e transformador desses contextos” (SANTOS, 2011, p. 

39). 

Nota-se que o processo de construção e caminhos que culminaram no 

princípio da gestão democrática posto na carta magna em vigor e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDBN/96), sendo necessário levar em conta alguns 

fatos históricos que contribuíram para tal feito. 

Ainda sob o regime da ditadura civil-militar, implantado no Brasil, na década 

de 1960, aconteceu no Congresso Mineiro de Educação, realizado em 1983, o qual 

tinha entre suas proposições a implementação dos Conselhos ou Colegiados nas 

escolas, o que se configura como um importante marco na busca da autonomia da 

educação e da escola pública, outras experiências inovadoras do ponto de vista da 

perspectiva da autonomia e da democratização da educação e da escola pública 

foram vivenciadas país afora.  Neste sentido, relata Cabral Neto e Sousa que: 

 
Juntamente com o espaço aberto a participação dos atores sociais 
da escola, por meio da representação dos seus diversos segmentos, 
o Conselho Escolar passou a ser visto como uma das mais 
expressivas mediações para a construção da autonomia escolar, a 
ser assumida como uma tarefa coletivamente edificada pelos atores 
sociais da escola (CABRAL NETO; SOUSA, 2008, p. 66-67).   

 

A exemplo do que ocorre no Brasil, Natal também teve sua participação neste 

processo de redemocratização do país, com vistas à democratização da educação 

da escola pública, tendo também experiências inéditas no campo democrático da 

participação. Como experiência, podemos citar que na Rede Municipal de Ensino de 

Natal/RN, o processo de gestão democrática teve início na década de 1980 e sua 

primeira experiência foi realizada na Escola Municipal Vereador José Sotero, no ano 

de 1982, escola localizada no Bairro de Igapó, Zona Norte da cidade.  

Nessa oportunidade, foram escolhidos, por escrutínio, o diretor, o vice-diretor 

e o conselho escolar. Até esse momento, não existia uma lei que regulamentasse as 

eleições, que seriam oficializadas apenas em 1987, por meio da Lei nº 3.586/87, de 

08 de outubro de 1987, e que institui o Estatuto do Magistério de Natal, o qual não 

se configurava numa Lei específica para reger a gestão democrática (SANTOS; 

MARQUES & SALES, 2013). Mesmo assim, a referida lei determina, em seu artigo 

79º, eleições diretas para escolha de diretor e vice-diretor das escolas municipais, 

determinando ainda, em seu artigo 82º, a institucionalização do Conselho Escolar de 
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natureza colegiada e deliberativa, dando a ele competência de manifestar-se sobre 

assuntos administrativos, pedagógicos e disciplinares (BARROS,2018, p. 64).  

O artigo 100º da referida lei estabelece normas sobre a eleição, que eram 

elaboradas por comissão constituída de representantes da SME e das entidades 

educadoras. As legislações posteriores a Lei nº 3.586/87, de 08 de outubro de 1987, 

Lei nº 4.644/95 e Lei nº 16/98, preservaram a determinação da eleição direta para 

diretor e vice-diretor das escolas da Rede Pública de Ensino de Natal, bem como, 

“as exigências de normas próprias para regulamentar o processo” (BARROS, 2018, 

p. 64), preservando a autonomia da escola. 

Quanto aos estudos sobre autonomia na educação e na escola pública, há 

um consenso no campo educacional de que esta contempla três dimensões: 

administrativa, financeira e pedagógica, o que se condescende aspectos distintivos 

de uma mesma realidade, e requer, dentro de um contexto de gestão democrática, 

que se trabalhe de forma integrada. 

Cabral Neto e Sousa (2008) afirmam que mesmo que apresentados em 

momentos diferenciados, os aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos da 

autonomia escolar devem ser considerados de maneira integrada e interdependente. 

Os três aspectos assinalam para a existência de uma unidade, que se configura 

como a dimensão política da autonomia escolar. 

Uma efetiva gestão democrática, onde predomine a autonomia da escola, 

deve ser entendida como um processo político, no qual, os segmentos que atuam na 

escola pública identificam problemas, discutem, deliberam e planejam; encaminham, 

acompanham, controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao 

desenvolvimento da escola, promovendo a busca de soluções dos entraves 

administrativos, financeiros e pedagógicos, surgidos no âmbito da gestão pública.  

 

1.3 Implementação da gestão escolar democrática por meio dos Conselhos 

Escolares: participação como eixo norteador  

 

Ao definir a República Federativa do Brasil como estado democrático de 

direito, a Carta Magna de 1988 inaugurou o período da democracia participativa. A 

carta magna, por obstinação, exige que a participação popular se realize de forma 

indireta, elegendo representantes para composição dos poderes executivos e 

legislativos em suas diversas instâncias governamentais e de forma direta através 
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de plebiscitos, referendos, iniciativa popular de leis e presença nos mais diversos 

conselhos de acompanhamento da implementação de políticas públicas, inclusive, 

nos Conselhos Escolares. Por conseguinte: 

 
Os fatos políticos ocorridos em nosso país no século XX, que 
culminaram com a abertura democrática nos anos 1980, levaram a 
educação a ocupar novos espaços no cenário nacional, em busca de 
um caminho que efetivasse o anseio da própria população brasileira 
por melhores condições de vida (VALLE, 2008, p. 53). 

 

Desde o início do processo de redemocratização do Brasil, na década de 

1980, muitos foram os apelos evocados em prol da participação popular, nos mais 

diversos espaços de decisões governamentais. As conquistas constitucionais são 

um marco da luta da sociedade, que após intensos debates promovidos por forças 

progressistas no Congresso Nacional, conseguem aprovar pleitos advindos como 

resultado da luta da sociedade civil organizada, em particular, as sobrepostas por 

movimentos sociais em defesa da educação pública. 

Um fato histórico marcante sobre as conquistas da educação foi a criação dos 

Conselhos de Acompanhamento e Controle Social – CACS, do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

– FUNDEF (1996), por imposição do Banco Mundial e, posteriormente, o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB (2006), o qual deu grande ênfase ao controle 

social, a partir daí, ampliando espaço para outras formas de controle social na 

educação pública, dentre as quais podemos incluir, os Conselhos Escolares.  

Inegavelmente, com a instalação dos conselhos, houve uma maior 

mobilização e discussão por parte da sociedade em defesa da educação pública e 

de qualidade, que enxergou em tal ambiente chance ímpar de influenciar também na 

aplicação correta do gasto público, verificando se o mesmo está de acordo com a 

legislação, permitindo ação direta de combate à corrupção e ao desperdício. 

A mesma Constituição prenuncia no seu escopo, pela primeira vez, em um 

texto legal, a expressão “gestão democrática”, não sendo anunciada em nenhuma 

das constituições que a antecederam 1988 ou qualquer outra legislação de ensino 

em vigor, portanto, é anunciada, nestes termos, como princípio constitucional: “a 

gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei” (BRASIL, 1988). A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDBN/96), Lei nº 9.394/96, em seu art. 3º, inciso 
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VIII, regulamenta o texto constitucional sobre o tema, o qual define: gestão 

democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 

ensino (BRASIL, 1996).  

A nova forma de organização da sociedade brasileira pautada pela 

constituição cidadã traduz a reconfiguração da educação pública, surge uma nova 

expressão que aqui trará grande contribuição ao nosso objeto de estudo, estamos 

falando da “participação”, a qual vai estar em destaque no art. 14 da LDBN/96 em 

dois momentos.  

O referido artigo determina os princípios que os sistemas de ensino deverão 

seguir para definir as normas de gestão democrática do ensino público, de acordo 

com suas características, a saber: a) a participação dos profissionais da educação 

na elaboração do projeto pedagógico da escola e b) a participação da comunidade 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.  

 Num contexto de gestão democrática, a participação é condição sine qua non 

para o sucesso da gestão escolar. Neste sentido, a participação da comunidade em 

órgãos colegiados como grêmios estudantis ou conselhos escolares, por exemplo, 

podem e devem contribuir para a qualidade social da educação desejada, para isso, 

basta o comprometimento de todos pela causa comum. Assim, é apresentada à 

escola um grande desafio, conviver com ideias e opiniões dos diferentes com o 

propósito de consensualizar os projetos político-pedagógicos da escola. Para Valla: 

 
A crescente oposição no mundo contra uma intervenção maior do 
Estado indica a percepção de que não é mais possível confiar ao 
governo a tarefa de solucionar todos os problemas sociais. E o 
crescente interesse no fortalecimento da sociedade civil passa pela 
crença e experiência de que ela é mais flexível, disponível e aberta 
às pessoas comuns, à vida cotidiana (VALLA, 1994, p. 23). 

 

Não obstante, as políticas sociais implantadas no Estado capitalista se 

apresentam como um dos meios utilizados para sustentar o equilíbrio entre a 

dominação e a reprodução do capital, cooptando dos trabalhadores certo consenso 

na recepção de demandas focalizadas, a partir das chamadas responsabilidades 

sociais.  Neste contexto, a viabilização mínima de aquisição de direitos que se dar 

pelo controle social, que simboliza, da mesma forma, a luta pela garantia de direitos 

sociais, e se apresenta como ação dos menos favorecidos para ocupar espaços de 

viabilização desses direitos. Portanto, este momento preconiza a necessidade de 

transformação de uma escola pública que sirva aos anseios dos trabalhadores, 
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exige, portanto, o fortalecimento da sociedade civil organizada e da construção de 

uma sociedade participativa pelos seres humanos, conscientizados do seu papel 

transformador (DIAS, 2005, p. 89). 

Sentimento compartilhado por Vitor Paro: 

 
Se queremos uma escola transformadora, precisamos transformar a 
escola que temos aí. E a transformação desta escola passa 
necessariamente por sua apropriação por parte das camadas 
trabalhadoras. É nesse sentido que precisam ser transformados o 
sistema de autoridade e a distribuição do próprio trabalho no interior 
da escola (PARO, 2016, p. 15). 

 

 O período pós Ditadura anuncia o rompimento com práticas administrativas 

autoritárias na educação e propõe em seu lugar o modelo de gestão democrática, o 

qual ordena o comprometimento e participação dos diversos segmentos sociais para 

garantir o acesso, permanência e qualidade do ensino para todos. Contudo, torna-se 

inviável discutir a qualidade do ensino sem integrá-la à discussão sobre controle 

social. 

 O controle social na educação implica relações de interdependência entre as 

diferentes instâncias do poder público e a comunidade. Essa interdependência, 

quando exercida entre a escola e a comunidade, implica assumir acordos públicos 

com relação ao uso de verbas e ações públicas, estimulando e orientando lideranças 

da comunidade escolar a participarem, de forma efetiva, nos processos de 

construção de uma educação pública e de qualidade. Portanto, entre os variados 

espaços de participação, que devem ser ocupados na escola, estão os conselhos e, 

de forma particular, o Conselho Escolar, o qual se configura naturalmente como 

espaço institucional, onde se discute e articula o Projeto Político Pedagógico da 

escola, lá será onde a comunidade escolar assume o direito e o dever de voz, onde 

compartilha ideias e aprende sobre a força da ação coletiva para a superação dos 

interesses individuais, garantindo assim o caráter público da escola pública. 

Etimologicamente, participação tem sua origem no latim, a partir da palavra 

participatio, que significa “ter parte na ação”. Bordenave (1992) assegura que 

participação tem origem na palavra parte, o que segundo ele, significa fazer parte, 

tomar parte ou ter parte, que segundo o autor, se apresentam como três formas 

distinta de participação, com diferentes resultados para os que nelas estão 
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intrincados. A uma melhor compreensão, o autor coloca como exemplo, as seguintes 

situações: 

 
Bulhões faz parte do nosso grupo, mas raramente toma parte das 
reuniões’. ‘Fazemos parte da população do Brasil, mas não tomamos 
parte nas decisões importantes’. ‘Edgar faz parte de nossa empresa, 
mas não tem parte alguma no negócio (BORDENAVE, 1992). 

   

Confirma a transcendência da participação, para além dos movimentos 

políticos, subscrevendo-a também necessidades subjetivas da humanidade 

constituídas no decorrer de sua história, uma vez que nascemos numa família, 

depois participamos de outros grupos de socialização secundária (escola, amigos, 

clube, trabalho, etc.).   

Assim, Bordanave (1992), ao analisar as diferentes formas de participação, 

propõe as seguintes tipologias: 

1) Participação de fato: refere-se às primeiras atividades de participação do 

homem, realizadas no seio do grupo familiar ou do clã; estão associadas 

as suas necessidades de subsistência; 

2)  Participação espontânea: diz respeito às formas de participação em 

grupos sociais – de amigos, de vizinhança; geralmente esses grupos são 

fluídos, sem organização estável e objetivos claramente definidos. A 

participação, nesse caso, vincula-se à necessidade de satisfações 

psicológicas, expressivas etc. 

3) Participação imposta: o indivíduo é obrigado a fazer parte do grupo e a 

fazer atividades consideradas indispensáveis. Exemplo: eleição 

obrigatória. 

4) Participação voluntária: o grupo é criado pelos próprios participantes, que 

definem a organização, os objetivos e as foras de atuação do grupo. 

Exemplo: associações profissionais, ONGs. Nesta categoria, pode-se 

incluir uma subcategoria, a “participação provocada”: situação em que a 

formação do grupo é induzida por agentes externos, com a finalidade de 

realizarem objetivos que não aqueles próprio do grupo. 

5) Participação concedida: relaciona-se com a participação do indivíduo em 

instâncias que não foram criadas por ele, mas sua presença, em termos 

de poder ou de influência, é considerada legítima tanto pelos subordinados 
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como pelos superiores. Embora essa não seja ainda uma participação 

democrática, pode ser potencialmente transformadora. 

 

As diferentes formas de participação descritas indicam que o controle dos 

membros sobre as decisões e o valor delas podem indicar maior ou menor 

probabilidade de compartilhamento de poder e de relações igualitárias. Tomando 

como exemplo a comunidade escolar, este compartilhamento de poder pode 

acontecer a partir de uma simples recepção de informações a uma prática efetiva de 

cogestão.  

Sobre o entendimento dos diversos níveis que compreendem o processo de 

participação, Heloisa Luck (2013) também compartilha deste mesmo sentimento, 

dizendo que: 

 
Depreendem-se nas expressões de entendimento sobre participação 
a ocorrência de diversos significados, com abrangência e alcance 
variados, indo desde a simples presença física em um contexto até o 
assumir responsabilidade por eventos, ações, situações e resultados 
(LUCK, 2013, p. 31). 

  

Não muito diferente das formas de participação descritas por Bordanave 

(1992), Luck (2013) aponta as formas pelas quais a participação tem sido exercida 

nos âmbito das escolas, segundo a qual a manifestação de interesse ocorre desde a 

manifestação da vontade individualistas até a manifestação efetiva de compromisso 

social e organizacional, traduzidas em atuações concretas e objetivas, voltadas para 

a realização conjunta de objetivos. A saber: 

 

1) Participação com presença: é o participante quem pertence a um grupo ou 

organização, independentemente de sua atuação nele, como, por 

exemplo, quem é membro de uma escola, de um grupo de professores, de 

associação de pais e mestres, etc. essa participação pode, muitas vezes, 

ocorrer por obrigatoriedade, por eventualidade ou por necessidade e não 

por intenção e vontade própria. 

2) Participação com expressão verbal e discussão de ideias: é muito 

frequente interpretar o envolvimento de pessoas na discussão de ideias, 

como um indicador de sua participação em relação à questão em causa. A 

participação com essas características é, portanto, muitas vezes limitada. 
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3) Participação como representação: a representação é considerada como 

uma forma significativa de participação: nossas ideias, nossas 

expectativas, nossos valores, nossos direitos são manifestados e levados 

em consideração por meio de um representante escolhido como pessoa 

capaz de traduzi-los em um contexto organizado para esse fim. 

4) Participação como tomada de decisão: participar implica compartilhar 

poder, vale dizer, implica compartilhar responsabilidades por decisões 

tomadas em conjunto como uma coletividade e o enfrentamento dos 

desafios de promoção de avanços, no sentido da melhoria contínua e 

transformações necessárias. 

5) Participação como engajamento: o engajamento representa o nível mais 

pleno da participação. Sua prática envolve o estar presente, o oferecer 

ideias e opiniões, o expressar o pensamento, o analisar de forma interativa 

as situações, o tomar decisões sobre o encaminhamento de questões, 

com base em análises compartilhadas e envolver-se de forma 

comprometida no encaminhamento e nas ações necessárias e adequadas 

para a efetivação das decisões tomadas.  

 

Para tanto, os modelos de participação defendidos por Bordanave (1992) e 

Luck (2013), se direcionam a uma única prática, a participação de fato, logo, podem 

e devem servir como bússolas orientadoras na elaboração de um modelo adequado 

de gestão democrática, com vistas à participação dos Conselhos Escolares nos 

Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI, lócus desta pesquisa. 

Ainda sobre os conceitos que rodeiam a participação, Araújo (2003) afirma 

que o ato de participar pode ser expresso em diversos níveis ou graus, desde a 

simples informação, avançando para a opinião, o voto, proposta de solução de 

problemas, acompanhamento e execução das ações, e que deve gerar um 

sentimento de corresponsabilidade sobre as ações. O que importa, então, é que os 

atores sociais da escola tenham conhecimento do sentido do termo, da 

responsabilidade que o mesmo encerra e das formas possíveis de participação, no 

interior de uma gestão democrática, para que, assim, eles possam vivenciar o 

processo.  

Segundo Gadotti (2000), a “participação e a democratização num sistema 

público de ensino é a forma mais prática de formação para a cidadania, haja vista 
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que a mesma se dá na participação, no processo de tomada de decisão”. Nesta 

direção, a criação dos Conselhos Escolares se apresenta como parte desse 

processo democrático. Para tanto, sua institucionalização não deve se efetivar de 

forma isolada e burocrática e, sim, inserida num conjunto de instrumentos políticos 

que visem a participação e a democratização das decisões, tais como: eleição para 

diretores (gestores); criação de Grêmio Estudantil; construção coletiva da gestão 

integrada da Escola; e o regimento escolar. 

Vitor Paro (2016) reforça que a “gestão democrática da escola, parece já 

estar necessariamente implícita a participação da população em tal processo”. 

Entretanto, alerta que “parece faltar ainda uma maior precisão do conceito de 

participação”. Ele considera que “a participação propriamente dita é aquela 

relacionada com partilha de poder, a participação na tomada de decisões”. A partir 

desta perspectiva, a gestão democrática da escola pública só se concretiza com a 

participação de todos os segmentos que compõem a escola, bem como, a 

comunidade onde está localizada, nos processos decisórios que orientam a vida 

cotidiana. 

Neste sentido, a participação concebida ao Conselho Escolar como 

compromisso social faz parte do processo de redemocratização construído. 

Enquanto poder público e sociedade civil, a consolidação das instâncias de controle 

social, como forma de fortalecimento da educação pública, se configura como um 

dos maiores desafios do processo democrático. 
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2   CONSELHO ESCOLAR NOS CMEI DE NATAL: PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO 

DA ESCOLA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

2.1 Conselhos Escolares e Gestão Democrática na Escola Pública  

 

A ideia de conselhos como participação popular na história contemporânea do 

Brasil tem seu ponto mais alto, a partir da abertura democrática, no pós regime civil-

militar, iniciado em 1964, através do qual foram popularizados em diversos setores 

da sociedade, inclusive, na educação, tendo em vista que a carta magna em vigor 

tem a descentralização administrativa e a gestão democrática como maior novidade, 

prevendo neste cenário a presença dos conselhos como ferramenta de controle 

social na gestão dos recursos com aplicação nas diversas esferas da Federação. 

Neste contexto, a descentralização da educação instaura um novo momento nas 

políticas públicas da educação brasileira, uma vez que requer a ativa participação da 

sociedade, na elaboração de políticas públicas e no acompanhamento das ações 

governamentais.  

As expressivas mudanças trazidas chamam à participação e ao compromisso 

da sociedade com as mudanças, exigindo dela o envolvimento no que compete a 

divisão de responsabilidades por meio da criação de estruturas participativas, como 

é o caso dos Conselhos. 

Para melhor esclarecimento do conceito de conselho, Carlos Cury (2000) nos 

apresenta uma visão a partir da sua origem etimológica: 

 
Conselho vem do latim Consilium. Por sua vez, consilium provém do 
verbo consulo/consulere, significando tanto ouvir alguém quanto 
submeter algo a uma deliberação de alguém, após uma ponderação 
refletida, prudente e de bom-senso. Trata-se, pois, de um verbo cujos 
significados postulam a via de mão dupla: ouvir e ser ouvido. 
Obviamente a recíproca audição se compõe com ver e ser visto e, 
assim sendo, quando um Conselho participa dos destinos de uma 
sociedade ou partes destes, o próprio verbo consulere já contém um 
princípio de publicidade (CURY, 2000, p. 47). 

 

Logo, de acordo com o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares, 
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Um conselho constitui uma assembleia de pessoas, de natureza 
pública, para aconselhar, dar parecer e deliberar sobre questões de 
interesse público, em sentido amplo ou restrito. Como vimos, desde 
as origens mais remotas, os conselhos, sejam eles colegiados de 
anciãos, de notáveis ou de representação popular, constituíam 
formas de deliberação coletiva, representando a pluralidade das 
vozes do grupo social, inicialmente por meio de assembleias 
legitimadas pela tradição e costumes e, mais adiante, por normas 
escritas sobre os assuntos de interesse do Estado. Alguns princípios, 
fundamentais ao funcionamento dos conselhos estavam presentes 
desde suas origens: o caráter público, a voz plural representativa da 
comunidade, a deliberação coletiva, a defesa dos interesses da 
cidadania e o sentido pertencimento (BRASIL, 2012).  
. 

Penso que o que move naturalmente parte das pessoas, que se interessam 

por participarem dos conselhos, não é o interesse pelo poder, mas o interesse da 

preservação do bem público, a partir do qual, o coletivo se faz presente nos 

processos de decisões governamentais, ou pelo menos, deve se fazer presente. 

Sendo assim, procura, junto aos seus iguais, defender os direitos e garantias 

constitucionais, neste caso específico, o direito à educação, a partir de sua 

participação nos Conselhos. 

O Conselho Escolar é um órgão de representação da comunidade educativa, 

trata-se de uma instância colegiada com representação paritária, que deve contar 

com a participação de representantes dos diferentes segmentos das comunidades 

escolar e local, podendo constituir um espaço de discussão de caráter consultivo, 

deliberativo, fiscalizador e mobilizador. 

A partir de 1985, com o início do processo de redemocratização do Brasil, 

observa-se intensificação dos debates, discussões e proposições em torno da 

necessidade de melhorar a qualidade da educação estatal e democratizar a gestão 

das escolas públicas com vistas à participação coletiva dos potenciais atores 

educacionais, buscava-se superar o modelo de gestão baseado na centralização de 

decisões na alçada do diretor, e, na maioria das vezes, em sua postura autoritária de 

atuar politicamente.  

Em contraponto ao autoritarismo do diretor, propunha-se uma gestão 

democrática participativa, em que a gestão da educação pública seria assumida por 

todos os indivíduos da escola, nessa sintonia coletiva, deveriam participar todos os 

segmentos sociais, que compõem a escola pública, buscava-se a consecução do 

trabalho coletivo por meio de ações concretas de participação direta. Neste sentido, 
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A gestão democrática vem com o propósito de substituir o paradigma 
autoritário pelo democrático, dar oportunidade de os indivíduos, que 
estão envolvidos, liberarem seu potencial, mostrar seus talentos e 
sua criatividade, na solução de problemas cotidianos. Na gestão 
democrática, a participação de cada pessoa é fundamental, 
independentemente do nível hierárquico (PAULA; 
SCHNECKENBERG, 2008, p. 9). 

. 

Conforme já havíamos dito, este instante de resgate do paradigma da gestão 

democrática é instaurado logo após a promulgação da carta magna de 1988, nesse 

momento, passa a manter-se uma proposta rejuvenescida de gestão da escola 

pública baseada na democratização das decisões, princípio difundido por diversos 

teóricos da administração escolar, como também, por pesquisadores de vários 

ramos de conhecimento vinculados à educação, dentre estes, destacamos, Libâneo 

(2008), que considera a gestão como um conjunto de relações e de meios utilizados 

para assegurar o bom funcionamento da instituição escolar, de modo que alcance os 

objetivos educacionais esperados. 

Partindo dessa compreensão, a gestão democrática é o ato de administrar, 

gerir uma instituição que promova a participação de todos os indivíduos envolvidos 

no processo educacional, de forma democrática, para, dessa maneira, melhorar a 

qualidade da educação pública oferecida às camadas populares. Assim sendo, a 

suposta consolidação da gestão democrática se faz pela participação de todos os 

envolvidos com a escola, favorecendo um ambiente propício para o desenvolvimento 

de projetos que possam assegurar a qualidade da educação pública, passando pela 

tomada de decisões coletivas, bem como, pelo funcionamento orgânico da 

instituição escolar. Diante de tudo isso, há de se questionar: de fato, a participação 

através dos Conselhos Escolares e Eleição de Gestores, por si só, garantem a 

existência da gestão democrática? 

No intuito de instrumentalizar esse processo de participação democrática na 

escola pública, Padilha (1998) & Dourado (2000), defendem a eleição de diretores 

de escola e a constituição de Conselhos Escolares, como formas mais democráticas 

de gestão. Outro elemento indispensável, segundo eles, seria a descentralização do 

financiamento educacional público, no qual, o governo, nas suas diferentes esferas, 

repassaria para as unidades de ensino, recursos públicos a serem gerenciados, 

conforme as deliberações da comunidade escolar. Estas premissas deveriam estar 

conformadas na legislação local, nos regimentos escolares e órgãos endógenos da 
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instituição, no estatuto do Conselho Escolar e serem instituídos com o apoio 

chancelado pelas assembleias da comunidade educativa. 

Uma questão a ser enfatizado quanto à instrumentalização do conceito de 

gestão democrática, é o fato de considerar que a democracia pressupõe respeito à 

diversidade, este acolhimento é princípio básico da democracia e cabe ao Conselho 

Escolar garantir a participação e a manifestação dessa diversidade. Sendo assim, 

 
A escola constitui um espaço privilegiado para a implementação de 
práticas que combatam todos os tipos de discriminação e 
preconceito, por que abriga, em seu interior, todas as formas de 
diversidade étnico-racial ou cultural, origem social, gênero, sendo o 
conselho escolar uma instância que representa os segmentos da 
escola, mas não toda a diversidade da escola. Ele deve ser a 
instância que garante a participação e a manifestação dessa 
diversidade na escola (LUIZ; NASCENTE, 2013, p. 22).  

 

Neste sentido, compete aos conselhos escolares se apropriarem de uma 

definição clara sobre o seu campo de ação, se posicionando, de fato, como instância 

de caráter consultivo, deliberativo, normativo, fiscal, mobilizador e pedagógico no 

cotidiano escolar, o qual é protagonista na definição de caminhos de ações políticas, 

sociais, culturais e pedagógicas da escola. 

Para funcionar em uma perspectiva democrática, segundo Ciseki (1998), os 

Conselhos Escolares, de composição paritária, devem respaldar-se em uma prática 

participativa, preservando-se a interatividade de todos os segmentos escolares 

(pais, professores, alunos e funcionários). Para tal, é importante que todos tenham 

acesso às informações relevantes para a tomada de decisões e que haja 

transparência nas negociações entre os representantes dos diferentes interesses, 

muitas vezes, legitimamente conflitantes, dos diferentes segmentos da comunidade 

escolar.  

Os conselhos e assembleias escolares devem ter funções normativas, 

consultivas, deliberativas, fiscalizadoras, mobilizadoras e pedagógicas, de modo que 

possam dirigir e avaliar todo o processo de gestão escolar, e não apenas funcionar 

como instância de consulta ou, até mesmo, apenas como mero tutor de ações 

promovidas pela gestão da escola, sem o devido conhecimento do conjunto de 

segmentos que compõem o conselho escolar. 

No tocante as suas funções, o Conselho Escolar se apresenta para a 

comunidade da escola como um importante instrumento de gestão democrático-
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participativa, podendo contribuir para o processo de tomada de decisões, assumindo 

de fato e de direito as funções a ele atribuídas. A complexidade do contexto escolar 

delineia diferentes olhares da realidade conjuntural enfrentados pela escola, uma 

vez que a escola é também um espaço de construção de cidadania, sendo uma de 

suas funções primordiais a formação cidadã. 

Uma das ações de maior relevância do Conselho Escolar, por exemplo, é sua 

participação no processo de escolha da equipe gestora da escola, na medida em 

que se apresenta como um elemento aglutinador de forças dos diferentes 

segmentos que compõem as comunidades local e escolar. Em algumas escolas, 

essa participação se dá na organização do processo ou na forma de consulta, no 

recebimento de inscrições, na divulgação das propostas de candidatos, na 

realização de debates e de outras atividades definidas pela comunidade escolar e 

pelo respectivo sistema de ensino. 

Dessa forma, a atuação do Conselho é uma garantia de que esse órgão de 

fato trabalha no processo de implementação da gestão democrática da escola como 

espaço coletivo e corresponsável pela gestão. A construção de um processo de 

gestão democrática implica repensar a lógica de organização e participação na 

escola. Nessa perspectiva, como vimos anteriormente, é fundamental discutirmos os 

mecanismos de participação na escola, suas finalidades e a definição de ações e 

metas a serem construídas coletivamente pelos diferentes segmentos que compõem 

a escola ou dela devem participar. 

 

2.2 Gestão nas escolas de Educação Infantil: desdobramentos institucionais 

 

O século XX marcou a luta pela busca do direito da criança pequena à escola, 

caracterizando-se por um período da história, onde se identificou uma condição de 

escolarização caracterizada por uma bifurcação, que de um lado está a “tradição da 

guarda”, representada pelo assistencialismo, com atendimento por meio de creches 

e escolas maternais, destinadas às crianças pobres e abandonadas, e do outro a 

tradição escolarizante oferecida pelo jardim de infância, circunstância a ser mudada 

a partir da Constituição Federal (CF/1988).  

Segundo Kuhlmann Júnior (2000) a diretriz assistencialista preparava os 

pobres para aceitar a exploração social, o que trazia implícita uma proposta de 

educação caracterizada pela formação de hábitos, comportamentos e obediência, 
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promovendo, assim, uma educação para a submissão. Enquanto as crianças 

originárias de famílias mais abastardas economicamente são atendidas pelo modelo 

escolarizante, no qual, educavam-se por meio de um princípio baseado em métodos 

e atividades pedagógicas com vista ao desenvolvimento social, psicomotor e 

cognitivo infantil. 

Por conseguinte, a institucionalização e a expansão promovidas na Educação 

Infantil - EI, a partir da década de 1980, fundam-se na convergência das duas 

lógicas distintas e tensionadas: a lógica das funções assistencial e a educativa 

(DIKER apud CAMPOS, 2011). Sendo assim, diferentemente das escolas de ensino 

fundamental, as instituições de atendimento às crianças pequenas, “[...] sob o 

predomínio de um modelo institucional formalizado na educação infantil, a 

convergência das duas lógicas deu origem a diversos modelos de atendimento, ora 

com predomínio da matriz assistencial, ora de uma, mas educacional” (CAMPOS, 

2011, p. 218). 

De acordo com Almeida (1999), o primeiro jardim de infância é implantado no 

Brasil em 1892 na Escola Normal Caetano de Campos, em São Paulo, e se 

destinava a atender aos filhos da classe paulista mais abastada. Os métodos 

pedagógicos desenvolvidos nesse jardim de infância pioneiro apresentavam-se 

como um modelo de educação baseado nas ideias de Friedrich Froebel (1782-

1852), educador alemão e fundador da primeira escola direcionada à educação de 

crianças pequenas nesses moldes, modelo educativo que se tornou referência nos 

estudos sobre a educação infantil.  

As concepções de Froebel, quanto ao processo de escolarização na infância, 

foram importantes no estímulo e defesa da formação erigida nos princípios de 

liberdade, autonomia, autovalorização e autoconhecimento, fundamentos estes 

construídos por meio do trabalho pedagógico desenvolvido por meio da utilização de 

jogos e na ludicidade, o que se configura como fatores de extrema importância para 

a construção da identidade da criança, nesse período da escolarização. No entanto, 

este fragmento da história da escolarização da infância no Brasil não teve uma 

representação significativa para o conjunto das políticas educacionais que 

contemplassem as crianças pequenas, uma vez que não contemplava as crianças 

de baixa renda no processo de formação escolarizante.  

Entre a implantação do primeiro jardim de infância no Brasil e início da 

década de 1930, houve um vácuo no trato da relação da educação da infância e as 
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políticas educacionais de governos. Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova reivindicava a igualdade de condições de acesso universalizado à 

educação púbica de qualidade e à laicização do ensino, para tentar garantir que as 

crianças pequenas tivessem direito à educação, e mais uma vez, foram iniciativas 

estéreis que não saíram do papel.  

Na década de 1960, é feita uma única referência à educação para a infância, 

na Lei nº 4.024/61 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional – (LDBN/61), a Lei 

preconiza no art. 23 que: “A educação pré-primária será ministrada em jardins de 

infância e escolas maternais que se destinam às crianças menores de sete anos” 

(BRASIL, 1961). No entanto, a LDBN/61 não determina a obrigatoriedade do poder 

público no oferecimento da escolarização, nessa faixa etária.  

De outra forma, com a intenção de cobrir essa lacuna de atendimento da 

educação pré-primária pelo Estado, o art. 24 da LDBN/61 institui a obrigatoriedade 

de: “As empresas que têm em seus serviços, mães com filhos menores de 7 anos, 

serão estimuladas a organizar e manter por iniciativa própria ou em cooperação com 

os poderes públicos, instituições de educação pré-escolar” (BRASIL, 1961). 

Portanto, segundo a legislação educacional, então vigente, o direito à creche e à 

pré-escola para os filhos das mulheres trabalhadoras não se remetia à criança, mas 

sim, às mães, circunscritas às condições de comprovação de vínculo empregatício. 

Apesar da década de 1970 ter sido promissora nas lutas em defesa da 

garantia do direito a educação da infância, em função das ações desenvolvidas 

pelos movimentos sociais, sindicatos e entidades de apoio à criança e ao 

adolescente, mesmo assim, a Lei nº 5.692/71 (criação dos níveis de 1º e 2º graus) 

que reformulou a LDBN/61, não trouxe avanços significativos.  

A referida lei traz em seu capítulo II, que trata “Do Ensino do 1º Grau”, de 

forma especial, no art. 19, § 2º, a seguinte asserção: “Os sistemas de ensino velarão 

para que as crianças de idade inferior a sete anos recebam conveniente educação 

em escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes” (BRASIL, 

1971).  Ou seja, a determinação legal, preconizada para o ensino do 1º grau, é 

estendida para educação infantil, contudo, sem a patente obrigatoriedade de 

oferecimento pelo poder público. Dessa forma, Almeida (1999), alerta para a 

seguinte conclusão sobre o termo “valerão”: 
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O professor Vital Didonet (que é uma pessoa de grande relevância 
para a educação infantil no Brasil e que foi coordenador de educação 
infantil do MEC durante muitos anos) enfatiza que este termo denota 
uma coisa morta, sem vida, que precisa ser velada, o que, em termos 
institucionais, repercute como sem importância (DIDONET, 1999, p. 
96). 

 

 Portanto, a citação anterior evidencia a pouca importância, dada à educação 

da infância, no momento em que foi instituída a Lei 5.692/71, nessa condição, o 

Estado se configura apenas como um guardião das crianças para que os pais 

possam trabalhar, sem, portanto, está demonstrada a preocupação com o trabalho 

educativo.  

Nesse movimento histórico rumo à conquista do direito a escolarização 

propiciada pela educação infantil, no final da década de 1980, ocorre à promulgação 

da CF/1988, que passa a constituir-se num marco histórico importante na ampliação 

dos direitos sociais da infância brasileira. Essa Carta Magna, no Art. 208, confere a 

Educação Infantil o status legítimo de constituir-se num direito inalienável da criança 

menor de cinco anos à educação pública e gratuita, fundamento, posteriormente, 

regulamentado pelas Leis nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA/90) – e na Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN/96). 

Conforme discutimos na trajetória histórica, descrita anteriormente, passaram-

se muitas décadas, se não séculos, para ocorrer à afirmação e construção da 

identidade pedagógica e social da Educação Infantil, considerando a luta da 

sociedade civil por este legado, consubstanciado, quando da promulgação da CF/88, 

sobre a qual, Roselane Campos (2011) considera que: 

 
A construção da identidade pedagógica e social da educação infantil 
resulta de um complexo e multifacetado processo, convergindo 
múltiplas referências de identidade; assim, dos movimentos sociais 
às mudanças nas concepções acerca das crianças e de sua infância, 
materializadas nas produções científicas e nas representações 
sociais que medeiam as relações com os adultos, a educação das 
crianças pequenas define-se e redefine-se constantemente. A 
afirmação da criança como sujeito de direitos na Constituição Federal 
de 1988, bem como a definição da educação infantil como primeira 
etapa da educação básica, inaugurou uma nova institucionalidade, 
colocando o Brasil como um dos países latino-americanos que mais 
avançaram nesse campo. Contudo, este é um processo híbrido, 
confrontado pelas origens históricas das creches e pré-escolas e 
pelos paradoxos do presente (CAMPOS, 2011, p. 224). 
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Sob o respaldo legal da CF/88 e da legislação complementar, que 

regulamentou o direito ao acesso à educação infantil e pressionado pelas demandas 

dos movimentos sociais e educativos organizados, a educação na infância, agora 

como Educação Infantil, é inserida de forma central na pauta das políticas 

educacionais, nos anos 1990. Busca-se a garantia do direito ao atendimento às 

crianças menores de seis anos de idade (alterado pela EC 53/06 para 5 (cinco) anos 

de idade), à educação pública de qualidade, situação que propiciou: ampliação do 

atendimento a demanda na faixa etária da pré-escola; construção e melhoria da 

infraestrutura física das escolas de educação infantil; e, a regulamentação dos 

princípios formativos e a implementação de programas estatais para formação inicial 

e continuada dos profissionais da educação, que atuam nesse nível de ensino. 

Essas ações do poder público revelam um redirecionamento das políticas para EI, 

que buscam à gradativa universalização do acesso e a melhoria da qualidade do 

ensino. 

Incorporando uma discussão conceitual crítica à determinação legal existente, 

estudiosos da educação infantil apontam para uma concepção mais ampla sobre a 

temática, a qual envolve o cuidar e o educar, nas diversas dimensões humanas – 

sociais, cognitivas, afetivas e físicas – como fatores de desenvolvimento e de 

formação para o exercício pleno da cidadania.  

A Educação Infantil (EI), com suas especificidades próprias, não deve ser 

tratada como subordinada à escolarização do Ensino Fundamental (EF), essa 

compreensão se configura numa concepção equivocada, ainda hoje, predominante. 

É imprescindível a adoção de uma política que inclua as condições necessárias ao 

financiamento estatal pleno da EI. E, considere, de fato, a criança como sujeito de 

direitos, para reverter a grave situação social em que vivem as crianças brasileiras, 

colaborando, assim, com a família no processo educativo dessas crianças.  

E, reconhecendo o papel da instituição familiar e a obrigação do Estado na 

formação de crianças pequenas, o professor Vital Didonet reforça que: 

 

A família é a primeira e mais importante instituição de cuidado e 

educação da criança pequena. Mas o Estado e a sociedade não 

podem deixa-la sozinha nessa função, seja porque a própria família 

se vê limitada no cumprimento de sua tarefa educacional (o trabalho 

é a razão mais evidente, mas há outras), seja porque a 

aprendizagem e o desenvolvimento da infância já constituem um 

campo específico das ciências da educação, existindo uma 
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pedagogia para essa idade, com profissionais especializados. 

Família e Estado formam uma dupla nessa tarefa, agindo 

complementarmente (DIDONET, 2006, p. 36). 

 

A interpretação dada pelo autor é referida e referenciada, também pelos 

Organismos Multilaterais Mundiais (Banco Mundial, Unesco, dentre outros) e pelos 

representantes das diversas nações mundiais, reunidas na Conferência Mundial de 

Educação para Todos, realizada em Jomtien na Tailândia, em 1990, que em seu 

documento final orienta: “A aprendizagem começa com o nascimento. Isso implica 

cuidados básicos e educação inicial na infância, proporcionados por estratégias que 

envolvam a família e comunidades, ou por programas institucionais, como for mais 

apropriado” (UNESCO, 1990). Essa diretriz, de conceituar, regulamentar e atender 

as crianças por meio da escolarização da Educação Infantil, é reafirmada pela 

LDBN/96, quando em seu Artigo 29, determina que: 

 
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 
1996). 

 

A evolução dessa diretriz, instituída pela LDBN/96, é desdobrada como 

encaminhamento do planejamento estatal na Lei nº 10.172/2001, que criou o Plano 

Nacional de Educação (PNE), para o período de 2001-2011, esse Plano definiu, 

dentre suas metas, propostas que contemplavam a Educação Infantil; apresentou as 

seguintes diretrizes: ampliar a oferta de Educação Infantil de forma a atender, em 

dez anos, 50% (cinquenta por cento) das crianças de zero a três anos e 80% 

(oitenta por cento) das crianças de quatro e cinco anos; adequar às instalações 

físicas das instituições de Educação Infantil, públicas e privadas, respeitando as 

diversidades regionais, de modo a assegurar atendimento das características das 

distintas faixas etárias e das necessidades do processo educativo (BRASIL, 2001).  

No entanto, vale ressaltar que essas metas não foram atingidas pelos 

municípios, sob a justificativa de que não dispunham de recursos, e de fato, não 

existia, para promoção e manutenção desse nível educacional, como também, não 

foi disponibilizado apoio financeiro e técnico da união em atendimento ao 

preconizado pela diretriz suplementar federativa.  
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Concomitante às diretrizes internacionais propostas pelos organismos 

multilaterais mundiais e à normatização legal nacional, delineadas no nível macro, já 

referidas, são desenvolvidos pelos diferentes governos nacionais, nas últimas 

décadas, programas públicos de educação que em sua constituição e 

implementação podem contemplar a Educação Infantil, a exemplo do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), em 2007, que aliado ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), de 2007, amplia o financiamento educacional 

público para toda Educação Básica, contemplando, inclusive, a Educação Infantil e o 

Ensino Médio, carreando um volume extra de recursos que passa a subsidiar as 

políticas educacionais para este nível de ensino, passando a subsidiar as diferentes 

dimensões organizacionais da escola pública de EI, desde a gestão administrativo-

financeira às questões pedagógicas.   

O PDE 2007 também traz ações que contemplam à Educação Infantil, com 

vista à melhoria no atendimento escolar daquela faixa etária, como o Programa de 

Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil 

(PROINFANTIL), Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE e o Programa 

Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos da Rede Escolar Pública 

de Educação Infantil (PROINFÂNCIA), programa que propunha investir, 800 milhões 

de reais, no período de 2007 a 2010, para permitir a ampliação e melhoria das 

instalações de estabelecimentos de educação infantil da rede pública de ensino.  

O PROINFÂNCIA tem por objetivo prestar assistência financeira ao Distrito 

Federal e aos municípios, visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas 

de Educação Infantil da rede pública. A Resolução nº 6, editada em 24 de abril de 

2007 pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), estabelece as 

orientações e diretrizes para execução PROINFÂNCIA, definindo que os recursos do 

programa poderão ser usados em três tipos de obras da rede física de educação 

infantil: a) construção de creches e pré-escolas; b) melhoria da infraestrutura física; 

e c) reestruturação e aquisição de equipamentos. Para solicitar os recursos públicos, 

os municípios, os estados e o Distrito Federal devem apresentar projetos ao Fundo 

Nacionais de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a respeito de que tipo de obra 

será construído ou de quais equipamentos serão adquiridos (BRASIL, 2007).  

Segundo dados do MEC, através de relatório gerencial, entre 2007 e 2014, o 

Programa PROINFÂNCIA investiu na construção de 2.543 escolas, por meio de 
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convênios celebrados com os municípios, e por meio de uma segunda modalidade 

vinculada ao Plano de Aceleração do Crescimento II (PAC2). A partir de 2011, 

construíram outras 6.185 unidades escolares de Educação Infantil, com recursos 

federais, totalizando 8.728 novas unidades em todo Brasil. É preciso levar em 

consideração que as novas construções realizadas nem sempre representaram 

novas matrículas, uma vez que estas estruturas também beneficiam unidades 

educacionais com construções antigas e precárias, absorvendo ofertas já existentes. 

Ainda dentro das ações propostas pelo PDE/2007, outros recursos 

direcionados para toda Educação Básica, podem vir a contemplar a Educação 

Infantil, embora não esteja claro o alcance desse efeito nas disposições que 

regulamentam estes programas. É o caso da Universidade Aberta do Brasil - UAB, 

criada em 2005, que busca criar parcerias entre as instituições públicas de educação 

superior e os estados e municípios na constituição de um sistema nacional de 

formação de professores, na modalidade de educação superior à distância. A UAB 

tem o objetivo basilar de oferecer formação inicial aos professores, em efetivo 

exercício, na educação básica pública, inclusive, para aqueles docentes da 

Educação Infantil, sem graduação, bem como, promover cursos de formação 

continuada a quase dois milhões de profissionais. 

Quanto ao financiamento da Educação Infantil, o FUNDEB representou um 

marco importante na história das políticas educacionais para a EI, uma vez que 

comunica um novo momento na política de financiamento da educação básica no 

Brasil, passa a contemplar os recursos necessários ao avanço da Educação Infantil 

no Brasil.  

Ao propor o FUNDEB, o MEC traça uma política pública para reduzir as 

acentuadas desigualdades existentes no país e caminhar em busca da 

universalização do ensino, uma vez que não contemplará apenas o ensino 

fundamental, mas também a EI e o Ensino Médio, com isso, garante a efetivação 

destes níveis de ensino como direito público subjetivo (respaldado pela EC 59, de 11 

de novembro de 2009). 

A EC nº 59 tornou compulsória a frequência escolar para estudantes na faixa 

etária de 4 a 17 anos de idade, incluindo crianças de pré-escola (4 e 5 anos). A 

alteração constitucional colocou o Brasil entre os países com maior tempo de 

obrigatoriedade escolar (com 14 anos), visto que, até então, somente o ensino 
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fundamental, com duração de 9 anos, tinha matrícula obrigatória e com direito 

público subjetivo assegurado.                                                                

A Lei nº 13.005/14, que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE), 2014-

2024, instrumentaliza nas políticas públicas de planejamento educacional do Estado 

brasileiro as diretrizes para Educação Infantil, propugnadas na Carta Magna de 

1988, novos olhares se lançam sobre esta etapa de ensino, neste sentido, a Meta 1 

prevê a necessidade de: “Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola 

para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em 

creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos, até o final 

da vigência deste PNE” (BRASIL, 2014). O Plano ainda elenca 17 (dezessete) 

estratégias na busca da efetivação do atendimento e manutenção das crianças 

nesta etapa de ensino. 

Nos aspectos legais, concernentes à Educação Infantil, o Ministério da 

Educação (MEC) advoga, em seus documentos, a importância da participação dos 

atores sociais das unidades de EI na gestão democrática. Podemos identificar essa 

diretriz na Política Nacional de Educação Infantil (2006), nos Parâmetros Nacionais 

de Qualidade para a Educação Infantil (2006) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (DCNEI) (2009), esses documentos destacam a 

importância e a necessidade de garantir processos de gestão democrática dentro 

das instituições de EI, pois sua ação pedagógica deve ter como referência a 

participação da família nos processos decisórios da instituição. Neste aspecto, o art. 

8º da Resolução 05/09-CNE do Conselho Nacional de Educação (CNE), que instituiu 

as DCNEI, assevera que: “o estabelecimento de uma relação afetiva com a 

comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a 

consideração dos saberes da comunidade” (BRASIL, 2009). 

 

2.3 Democratização da Gestão na Escola de Educação Infantil: o Debate 

Contemporâneo 

 

A inserção da Educação Infantil de forma ampla no rol das políticas públicas 

para a educação é recente, assim como também, é recente sua inclusão nas 

políticas de gestão democrática, uma vez que, até pouco tempo, a Educação Infantil 

encontrava-se em um profundo calabouço, não se fazendo vista pela educação, 

estava sob tutela das políticas de assistência social, ao mesmo tempo em que se 
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negava o seu direito constitucional ao reconhecimento de seu caráter educativo, 

uma vez que fora reconhecida como a primeira etapa da educação básica, a partir 

da CF/88 e, posteriormente, pela LDBN/96, na qual, o texto da Lei garante, no seu 

Art. 29 o “desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade” (BRASIL, 1996).  

Seu reconhecimento, de fato, só viria nos anos 2000, onde se focou na 

institucionalização e na garantia de seu financiamento, a partir do qual foi instaurado 

o direito da pequena infância ser atendidas em organizações educacionais, tendo no 

FUDEB, a fonte de recursos e a garantia do cumprimento deste direito, este amplia o 

financiamento da educação para toda educação básica, por conseguinte, a EC nº 

59/2009 garante a obrigatoriedade da escolarização da criança a partir dos 4 anos 

de idade.  

Apesar de, ainda haver uma alta demanda por vagas, os números do Censo 

Escolar da Educação de 2000-2013 apontam para um aumento no crescimento do 

atendimento à pequena infância de 5.338.196, em 2000, para 7.590.600, em 2013, 

registrando um crescimento de 42,20% (quarenta e dois por cento) de crianças 

atendidas, neste período, conforme o Relatório Todos pela Educação (2000-2015), 

como resultado dos avanços nas políticas para a educação infantil, bem como, sua 

mediação com as práticas de gestão democrática na escola, postos em vários 

documentos que têm apontado para esta realidade.  

As diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) 

estabelecem que as “propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar” 

princípios éticos, políticos e estéticos. Os princípios políticos são especificados como 

o “direito à cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática” 

(BRASIL, 2010, p. 16-17). Assim, as DCNEI sintetizam a seguinte concepção de 

criança: 

 
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura (BRASIL, 2010, p. 12). 

 

Já nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – PNQEI 

está definido que, desde o nascimento, as crianças são: “cidadãos de direitos; 
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indivíduos únicos, singulares; seres sociais e históricos; seres competentes, 

produtores de cultura; indivíduos humanos, parte da natureza animal, vegetal e 

mineral” (BRASIL, 2006, p.19). Ainda segundo os PNQEI, as crianças residentes no 

Brasil têm o direito a, entre outras coisas, à dignidade e ao respeito; à autonomia e à 

participação; à individualidade; e, à diferença e à semelhança (BRASIL, 2006, p.19). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por sua vez, no seu Art. 15, 

entende as crianças como “pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 

como sujeito de direitos civis, humanos e sociais” (BRASIL, 1990). 

No entanto, ainda não existem de fato experiências concretas onde exista a 

participação direta da criança (na infância), na tomada de decisões a partir dos 

Conselhos Escolares, o que existe, na verdade, são experiências isoladas nas quais 

consideram apenas consulta às crianças para que as opiniões delas sejam 

consideradas, no momento em que os adultos decidirão, sendo assim, ainda 

representada pelo adulto. Neste aspecto, a mediação entre o Conselho Escolar, 

enquanto instância de controle social e participação dos diversos segmentos 

escolares no processo de gestão democrática, fica restrita à participação de crianças 

a partir dos 12 anos de idade. 

Uma vez que as políticas de educação infantil ainda não atendem 

satisfatoriamente a demanda de vagas existente na sociedade, o Conselho Escolar 

assume importante papel na luta pelo cumprimento das ações e metas voltadas para 

esta etapa de ensino.  

Debater a democratização da gestão nas unidades de ensino de Educação 

Infantil requer um resgate histórico dos processos desenvolvidos, no âmbito das 

políticas educacionais, amadurecidas, a partir da década de 1990. Na 

contemporaneidade, a Educação Infantil tem sido objeto de investigação cientifica 

sistemática e crescente, uma vez que as políticas educacionais desse nível de 

ensino têm vivenciado avanços no atendimento à expansão quantitativa e à melhoria 

da qualidade do ensino, especialmente na pré-escola. Configura-se como direito 

público subjetivo, a partir da edição da EC nº 59/10, a qual tornou compulsória a 

frequência escolar para estudantes na faixa etária de 04 (quatro) a 17 (dezessete) 

anos de idade, incluindo crianças de pré-escola (4 e 5 anos).  

A princípio, esta expansão da necessidade de ampliação de vagas na escola 

pública de Educação Infantil foi acarretada, dentre outros fatores, pelas mudanças 

nas características das atividades laborais da mulher no mercado de trabalho 
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capitalista, bem como, pelo intenso processo de urbanização das cidades e a 

readequação dos sistemas escolares públicos às demandas crescentes por 

escolarização das camadas populares. A importância que a Educação Infantil, no 

conjunto da Educação Básica, tem hoje, se deve à organização e luta de 

movimentos sociais e educacionais que buscaram o reconhecimento legal da 

educação de crianças de zero até seis anos. 

O mais importante marco legal na história da ampliação dos direitos sociais 

da infância brasileira se deu a partir da promulgação da CF/1988, que no seu Art. 

208, confere a Educação Infantil o status legítimo de um direito inalienável da 

criança menor de seis anos à educação pública e gratuita, fundamento, 

posteriormente, regulamentado pelas Leis nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA/90) e nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBN/96). 

Sob o respaldo legal, referido e pressionado pelas demandas dos movimentos 

sociais e educativos organizados, a Educação Infantil é inserida de forma central na 

pauta das políticas educacionais, nos anos 1990, busca-se à garantia do direito ao 

atendimento a crianças menores de seis anos de idade à educação pública de 

qualidade, situação que propiciou: ampliação do atendimento à demanda na faixa 

etária da pré-escola; construção e melhoria da infraestrutura física das escolas de 

educação infantil; e, a regulamentação dos princípios formativos e a implementação 

de programas estatais para formação inicial e continuada, dos profissionais da 

educação que atuam nesse nível de ensino. Essas ações do poder público revelam 

um redirecionamento das políticas para Educação Infantil que buscam à gradativa 

universalização do acesso e a melhoria da qualidade. 

Concomitante às ações desenvolvidas no nível macro, como já referidas, 

foram desenvolvidos pelo governo federal, na última década, programas públicos de 

educação, a exemplo do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE (2007) e a 

instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, que ao contrário do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério - FUNDEF, que financiava exclusivamente o Ensino Fundamental, o novo 

fundo amplia o financiamento educacional público para a Educação Básica, 

inclusive, para a Educação Infantil - EI, possibilitando um volume extra de recursos, 
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em dimensões organizacionais que variam desde a gestão administrativa às 

questões pedagógicas da escola pública de EI.  

A Lei nº 13.005/14 que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE), 2014-

2024, elenca dentre as suas diretrizes o princípio da gestão democrática nos art. 2º 

e 9º, inclusive, com metas a serem cumpridas, no período de abrangência do PNE. 

Especialmente a meta nº 7, a qual prevê o aprimoramento da gestão democrática 

mediante a auto avaliação das escolas. A meta nº 19, por sua vez, advoga a 

necessidade de efetivação da gestão democrática da educação, para tanto, 

estipulando prazos e estratégias que assegurem o cumprimento dessa diretriz 

(BRASIL, 2014). 

Nos aspectos legais concernentes a Educação Infantil, o Ministério da 

Educação (MEC) defende em seus documentos a importância da participação dos 

atores sociais das unidades de educação infantil na gestão democrática. Podemos 

identificar essa diretriz na Política Nacional de Educação Infantil (2006), nos 

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) (2009), esses documentos 

destacam a importância e a necessidade de garantir processos de gestão 

democrática dentro das instituições de EI, pois sua ação pedagógica deve ter como 

referência a participação da família nos processos decisórios da instituição.  

Neste aspecto, o art. 8º da Resolução 05/09 do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), que instituiu as DCNEI, assegura que: “o estabelecimento de uma 

relação afetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão 

democrática e a consideração dos saberes da comunidade” (BRASIL, 2009). 

A democratização dos colegiados coletivos na escola de Educação Infantil 

pública demanda compreender a democracia enquanto uma temática complexa que 

induz a pensá-la em seus variados significados, limites e implicações para a vida 

cotidiana. Neste sentido, são muitos os teóricos que abordam esse tema, no âmbito 

da literatura que trata das políticas educacionais nacionais, condição que nos remete 

ao debate, focando, exclusivamente, nas discussões da democracia representativa, 

que oferece elementos diversos sobre a participação e a deliberação por meio de 

colegiados no nível local, estadual e federal, isto num contexto histórico de restrita 

cultura política, que apresenta avanços, continuidades e rupturas no transcorrer das 

últimas décadas do século XX, e nas primeiras do século XXI. Destarte, 

concordamos com Souza (2010), que assegura:  
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 A democracia no Brasil deve, então, ser compreendida como um 

conjunto de mecanismos participatórios, baseados no mix entre as 
perspectivas de participação, deliberação e representação, havendo 
variações nas formas e nos pesos que cada dimensão apresentará 
conforme o contexto local analisado (SOUZA, 2010, p. 125).  

 

A referência à democracia no Brasil relaciona-se a temática do Conselho 

Escolar na medida em que essa se alinha a categorias mais amplas, como: 

democracia e gestão participativa.  Os ciclos de recessão econômica e de crise 

política na organização societária capitalista podem acarretar prejuízos aos direitos 

políticos fundamentais conquistados historicamente, e, consequentemente, 

enfraquecer o estado democrático de direito. Neste sentido, a participação política 

de forma mais efetiva contribui para o fortalecimento da democracia, sendo assim: 

 
A participação na vida política é elemento importante que se aprende 
na prática democrática. Seja na gestão da escola, da cidade ou do 
país, a participação ampliada é quase sempre defendida como 
condição sine qua non para a efetivação democrática (SOUZA, 2009, 
p. 133). 

 

A construção dessa efetivação democrática no âmbito dos sistemas públicos 

de educação, e, consequentemente, das escolas públicas, inclusive aquelas de 

Educação Infantil, tem seu delineamento a partir da CF/88 que no art. 206, inciso VII, 

indica como princípio norteador da educação a gestão democrática do ensino 

público. A legislação brasileira passa a instituir e impulsionar a implantação da 

gestão democrática na escola pública, prevendo, inclusive, a participação da 

comunidade escolar nas decisões por meio dos conselhos escolares e de educação. 

Em ato contínuo a LDBN/96, no art. 3º, inciso VIII, e no art. 14º, regulamenta os 

dispositivos constitucionais que tratam da democratização da gestão da educação 

nacional, reafirmando o princípio da gestão democrática e delegando aos sistemas 

de ensino, – nacional, estadual e municipal – a definição da forma de como exercitá-

lo.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/90) no art. 16, incisos II e VI, 

por sua vez, estabelece o direito à liberdade de opinião e expressão e de 

participação na vida política, em particular, na escola. Inclusive, o mesmo Estatuto, 

no art. 53, parágrafo único, institui o direito dos pais ou responsáveis de ter ciência 

do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas 

educacionais. Portanto, na contemporaneidade, a legislação educacional brasileira 

reconhece a democratização da gestão como fator essencial ao desenvolvimento 
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integral das pessoas e da própria sociedade, tendo na participação dos diversos 

segmentos escolares uma ferramenta para promoção e efetivação da gestão 

democrática. 

No âmbito do município de Natal a implantação da gestão democrática ocorre 

por meio da institucionalização da Lei Complementar nº 147, de 4 de fevereiro de 

2015, que dispõe sobre a democratização da gestão escolar da rede municipal de 

ensino do município. Esta legislação inclui no ordenamento legal e 

administrativo/político, de forma inédita, os Centros Municipais de Educação Infantil 

(CMEI) dentre as unidades de ensinos participantes do processo eleitoral para 

escolha de gestores e do Conselho Escolar, o que marca, portanto, uma nova etapa 

no processo de gestão democrática da rede municipal de ensino. 

O art. 4º da Lei supracitada define que a gestão das unidades de ensino será 

exercida, conjuntamente, pela equipe gestora (diretor administrativo-financeiro e 

diretor pedagógico) e pelo Conselho Escolar, com este teor a Lei atribui um status 

político deliberativo a este Colegiado quando da consubstanciação das práticas de 

gestão escolar nas instituições municipais de ensino. Dos artigos 17º ao 26º a 

mesma Lei dispõe sobre a participação do Conselho Escolar na gestão escolar, 

contemplando assim, o princípio constitucional de gestão democrática. Institui-se, 

portanto, um canal de comunicação entre a escola e a comunidade, endógena e 

circunscrita, uma vez que o Conselho Escolar terá representação dos diversos 

segmentos sociais que a compõe. 

Os Conselhos Escolares dos CMEI de Natal tiveram sua primeira participação 

no processo eleitoral sob tutela legal, a partir da publicação da Portaria nº 19/2017-

GS/SME, de 18 de abril de 2017, a qual instituía a Comissão de Coordenação do 

Processo Eleitoral de Conselheiros das Unidades de Ensino do Natal.   

Portanto, a Lei Complementar nº 147 garante a legitimidade legal aos 

Conselhos Escolares dos CMEI de Natal e indica novos desafios na construção de 

relações democráticas nas escolas públicas municipais. Apresenta indicadores para 

melhoria das relações de poderes no âmbito das unidades de ensino de Educação 

Infantil, apresentando os Conselhos Escolares não como um instrumento de tutela e 

de ratificações de decisões tomadas em instâncias superiores, mas como um 

importante instrumento do processo de democratização da escola.  

Conceitualmente a língua portuguesa tipifica a palavra tutela como um 

encargo ou autoridade que se confere a alguém. Logo, discutir os Conselhos 

Escolares como objeto de tutela é negar seu poder e autonomia para influir na 

instauração da gestão democrática, uma vez que os membros desse colegiado ao 
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transferir de forma incondicional a autoridade à equipe gestora torna-se cúmplice 

das decisões tomadas por essa equipe, desqualificando, assim, sua função precípua 

perante a comunidade escolar, negando seu papel de protagonista, e assumindo o 

de coadjuvante no processo de melhoria dos processos de democratização da 

gestão da escola pública, de forma especial, da Educação Infantil. 
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3 DISCUTINDO AS EXPERIÊNCIA DOS CONSELHOS ESCOLARES NOS 

CENTROS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DE 

NATAL 

 

3.1 Apontamentos geográficos e demográficos da Cidade do Natal-RN: lócus de 

estudo dos Centros Municipais de Educação Infantil  

 

O Município de Natal está inserido no litoral oriental (leste) do Estado do Rio 

Grande do Norte - Nordeste do Brasil. Exerce papel de destaque por ser a cidade 

mais importante do Estado, pois possui o título de capital Potiguar e encabeça a 

Região Metropolitana de Natal (RMN), a qual também é composta pelos municípios 

de Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, Parnamirim, São 

Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, Vera Cruz, Maxaranguape, Monte 

Alegre e Ielmo Marinho. 

 A área de Natal corresponde aproximadamente a 168,53 km², possuindo as 

seguintes coordenadas geográficas: 5° 47’ 42” de latitude sul e 35° 12’ 34 de 

longitude oeste do meridiano de Greenwich. Encontra-se na chamada zona costeira 

brasileira, que por sua vez, abriga em toda a sua extensão, uma gama imensa de 

ecossistemas de importante relevância ambiental, como por exemplo: estuários, 

restingas, dunas, falésias, baías, recifes, corais, praias, planícies, dentre outros. 

Nesta zona é possível ainda encontrar a mais importante área remanescente da 

floresta tropical: a Mata Atlântica. 

Com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

a estimativa da população de Natal para 2016 é de 877.658 habitantes, distribuídos 

por regiões administrativas da seguinte forma: 354.900 na zona norte; 174.517 na 

zona sul; 114.710 na zona leste e 233.531 na zona oeste. As regiões norte, 40,4% e 

oeste, 26,6%, concentrando as duas regiões 67,0% da população de Natal.  

Segundo o Plano Municipal de Educação (2015/2015), utilizando dados do 

IBGE da Amostra de Domicílios de 2010, já em 2010, a demanda por vagas na 

Educação Infantil (crianças de 0 a 5 anos) estava distribuída da seguinte forma: 

Zona Norte, 28.109; Zona Oeste, 19.869; Zona Sul, 9.140 e Zona Leste, 6.965, 

totalizando 64.083 vagas, sendo que as zonas Norte e Oeste somam juntas 47.978 

vagas, o que equivale a 74,9% do total. 
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Considerando que dados do Censo Escolar de 2017 indicam 14.724 

matrículas na Educação Infantil na rede municipal de ensino de Natal, esse dado 

mostra que este total ofertado representaria apenas 22,9% do total da solicitação 

para a educação infantil em 2010, se considerar as das duas maiores zonas 

administrativas da cidade, onde a população tem maior necessidade do atendimento 

do Estado, esse total representaria apenas 30,7% da demanda destas duas áreas.  

Analisando os dados apresentados, é possível se chegar a uma conclusão, 

ou o atendimento de criança desta faixa etária está sendo atendida massivamente 

pelo setor privado, ou em última hipótese, existe um grande número de crianças fora 

da escola de Educação Infantil, além do mais, fica uma incógnita sobre o 

atendimento das metas destinadas à Educação Infantil posto no PNE e no PME. 

 Em Natal, os Centros Municipais de Educação Infantil, encontram-se 

distribuídos do seguinte modo: 28 na zona Norte; 13 na Zona Sul; 09 na Zona Leste 

e 24 na Zona Oeste, totalizando 74 unidades de ensino.  

 

3.2 Contextualizando as políticas educacionais para a Educação Infantil da Rede 

Municipal de Ensino de Natal/RN  

 

O primeiro marco legal de institucionalização e regulamentação da Educação 

Infantil, no âmbito da rede municipal de Natal-RN, se deu por meio do Decreto nº 

517, de 15 de setembro de 1960, o qual estabelece em seu artigo nº 23 que: “as 

escolas municipais destinam-se aos ensinos pré-primário e primário, sendo regidas 

por professores devidamente habilitados, em conformidade com os dispositivos a Lei 

e regulamentos em vigor”. 

A institucionalização propagada no referido decreto não atingiu resultados 

imediatamente posterior, até a metade da década de 1980, ainda não havia sequer 

uma escola de Educação Infantil na rede municipal de ensino, o atendimento se 

dava em setores anexos no interior das unidades de ensino fundamental.  

Em 1986, através de um convênio assinado entre a Prefeitura Municipal do 

Natal e a Fundação Bernard Van Leer9 da Holanda, foi implantado o Projeto Reis 

Magos que tinha como prioridade promover o desenvolvimento integral da criança. 

Durante o projeto, foi criado o primeiro Centro Municipal de Educação Infantil, 

                                                           
9 Fundada em 1949, na Holanda, que tem como missão melhorar as oportunidades oferecidas às 
crianças de 0 a 8 anos que se encontra em situação de desvantagem social e econômica. 
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denominado Professora Emília Ramos, localizado no bairro de Cidade Nova, Zona 

Oeste de Natal, que veio operacionalizar uma prática pedagógica, fato de grande 

repercussão na educação da época, ainda quando não existia uma efetiva 

organização para esta etapa de ensino, neste sentido, o Referencial Curricular para 

a Educação Infantil, volume 1, indica que: 

 
Considerando a fase transitória pela qual passam creches e pré-
escolas na busca por uma ação integrada que incorpore às 
atividades educativas os cuidados essenciais das crianças e suas 
brincadeiras, o Referencial pretende apontar metas de qualidade que 
contribuam para que as crianças tenham um desenvolvimento 
integral de suas identidades, capazes de crescerem como cidadãos 
cujos direitos à infância são reconhecidos. Visa, também, contribuir 
para que possa realizar, nas instituições, o objetivo socializador 
dessa etapa educacional, em ambientes que propiciem o acesso e a 
ampliação, pelas crianças, dos conhecimentos da realidade social e 
cultural (BRASIL, 1998, p. 7). 

 

O período referendado anteriormente aponta, como ponto de partida, o 

conhecimento da realidade concreta da criança, seus interesses e confiança na sua 

capacidade para a aprendizagem (NATAL, 2005). 

Em 1990, o Projeto Reis Magos foi ampliado, dando maior visibilidade à 

política de ampliação do atendimento a Educação Infantil, a qual ganhou um novo 

significado dentro das políticas educacionais do município de Natal, e passou a 

exercer a função pedagógica, em partes, tendo em vista que a maior parte da busca 

por matrículas das crianças, em idade para a EI, ainda era atendida em creches 

municipais administradas pela Associação de Atividades e Valorização Social 

(ATIVA), outra parte era atendida na rede estadual através do Movimento de 

Integração e Orientação Social (MEIOS), recebendo assim um tratamento de cunho 

assistencialista. 

Como componente da ampliação do projeto, foram criados mais dois Centros 

Municipais de Educação Infantil, são eles: o CMEI Professor Stella Lopes da Silva, 

no Conjunto Nova Natal, no bairro Lagoa Azul, Zona Norte da cidade e o CMEI 

Professora Josefa Botelho, hoje denominado E. M. Josefa Botelho, localizado na Vila 

de Ponta Negra.  

Na mesma época em que o poder público municipal falava em ampliar o 

atendimento da Educação Infantil, eis que o CMEI Josefa Botelho estende seu 

atendimento ao Ensino Fundamental - EF, como forma de atender às exigências da 
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universalização do EF, exigida pelos organismos multilaterais. Este fato apresenta 

fortes indícios de que as políticas educacionais voltadas a EI ainda não se 

apresentam como prioridade para o município de Natal. Em 1999, além dos 03 

Centros Municipais de Educação Infantil, o atendimento a Educação Infantil também 

contava com 35 escolas, totalizando 127 turmas, atendendo 3.598 crianças (NATAL, 

2005).   

Em 1999, a SME firmou convênio com uma escola da rede privada de ensino 

da zona norte de Natal, para aumentar a oferta em 100 vagas para a Educação 

Infantil na referida zona, esta experiência motivou a Secretaria a criar o Programa 

Pré-Escola Para Todos (PPEPT), em 2000, tinha como finalidade a compra de vagas 

para atender a demanda por vagas na Educação Infantil (no nível pré-escolar). Em 

2002, o Conselho Municipal de Educação (CME) editou a Resolução 01/2002, 

estabelecendo critérios para a celebração de convênio da Secretaria Municipal de 

Educação com instituições de ensino, em atendimento ao Programa. 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional evidenciou a 

importância da Educação Infantil, em atendimento ao texto constitucional de 1988, 

que passou a ser considerada como a primeira etapa da educação básica. Sendo 

assim, o destaque pedagógico na formação de crianças de 0 a 5 anos obteve 

reconhecimento e ampliou sua importância no contexto das políticas educacionais, 

desta forma, seu destaque está em atender as especificidades do desenvolvimento 

das crianças da referida faixa etária e contribuir para a construção e o exercício da 

cidadania. 

Ainda que tardia, as políticas educacionais para Educação Infantil começam a 

tomar força. Apenas a partir dos anos 2000, é que esta etapa da educação básica, 

vem de fato, participar com alguma relevância das políticas educacionais voltadas 

para a educação de base, como por exemplo, a publicação, pelo Ministério da 

Educação, dos documentos: Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito da 

criança de 0 a 6 anos à educação e os Parâmetros de qualidade para a Educação 

Infantil. A implementação destas políticas, ainda que insuficientes, começam a tomar 

formas, principalmente com a garantia de seu financiamento, a partir da criação do 

FUDEB. 

A Rede Municipal de Ensino de Natal segue na onda de avanços das políticas 

de educação infantil e, como ente federativo, cumpre a parte que lhe cabe. Em 2005, 

o Plano Municipal de Educação (PME) - (2005/2014) destaca para esta etapa de 
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ensino, a seguinte diretriz: “implementação a política de Educação Infantil, que 

garanta o acesso, a permanência e o desenvolvimento integral da criança e que 

considere a indissociabilidade entre o cuidar e o educar, complementando a ação da 

família e da comunidade”.  

Também estabelece como objetivos e metas:  

 
Ampliar a oferta de vagas para a Educação Infantil de 0 a 5 anos, 
atendendo: 30% da população infantil de 0 a 3 anos, em até 5 anos e 
50% em até 10 anos; 60% da população infantil de 4 a 5 anos, em 
até 4 anos e 80% em até 10 anos (NATAL, 2005).  

 

Com isso, estabelecendo metas audaciosas diante de um cenário ainda não 

muito animador. Em 2007, a Lei 5.794, de 10 de julho de 2007 cria 600 cargos de 

educador infantil para o quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de 

Educação do município de Natal, culminando com a publicação do edital do 

concurso público, que ocorreu no dia 30 de agosto de 2007, o referido concurso 

exigia apenas a titulação mínima do Curso de Magistério, fato contestado pelo 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do RN – SINTE/RN. Inaugurando assim, 

uma nova fase das políticas de educação infantil na rede municipal de ensino, com 

isso, suprindo parte da demanda de professores necessários para implementação da 

LDBN/96. A referida lei, em seu artigo 4º, estabelece atribuições e 

responsabilidades para o educador infantil, inclusive, atividades que 

desenvolva a identidade e a autonomia da criança, conforme incisos I a XIV a 

seguir: 

I - Atuar em atividades de creche, atendendo, no que lhe compete, 
a criança que, no início do ano letivo, possua idade variável entre 4 
(quatro) meses a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses; II - Participar 
em conjunto com a Direção/Coordenação e Comunidade Educativa 
da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político 
Pedagógico; III - Planejar, coordenar, executar e avaliar as 
atividades educativas, possibilitando o desenvolvimento integral da 
criança, em complemento à ação da família; IV - Executar 
atividades baseadas no conhecimento científico acerca do 
desenvolvimento integral da criança de 4 (quatro) meses a 5 (cinco) 
anos e 11 (onze) meses, consignadas na proposta político-
pedagógica; V - Organizar tempos e espaços que privilegiem o 
brincar como forma de expressão, pensamento e interação; VI - 
Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo 
norteador do desenvolvimento infantil; VI - Executar as ações de 
cuidado (saúde, higiene, alimentação e repouso), observando e 
orientando para que todas as necessidades sejam atendidas de 
forma adequada nas diferentes idades; VIII - Propiciar situações em 
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que a criança possa construir sua autonomia e o desenvolvimento 
de suas diversas linguagens; IX - Implementar atividades que 
valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e 
ampliar o acesso aos bens socioculturais e artísticos disponíveis; X 
- Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, 
aos direitos e às especificidades da criança, em suas diferenças 
individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem 
discriminação; XI - Envolver os pais, ou quem os substitua, no 
processo educativo; XII - Contribuir para a formação dos pais, no 
que compete ao processo de desenvolvimento infantil; XIII - 
Participar de cursos, palestras, encontros e afins, buscando, num 
processo de formação continuada, o aprimoramento de seu 
desenvolvimento profissional e ampliação de seu conhecimento; 
XIV - Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem 
atribuídas (NATAL, 2007).  

 

 

Este momento constitui um marco muito importante na história das políticas 

educacionais para a educação infantil, na rede municipal de ensino de Natal, uma 

vez que apresenta elemento concreto na efetivação desta política. Inclusive, a 

mesma lei que cria o cargo de educador infantil também apresenta as fontes de seu 

financiamento, inscrita no Artigo 8º: “As despesas decorrentes desta Lei correrão à 

conta do Orçamento Municipal e de dotações específicas do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB”, a principal novidade na implementação das políticas públicas 

destinadas a esta etapa de ensino. 

No âmbito municipal, o FUNDEB ao ampliar o financiamento a toda Educação 

Básica (EB), juntamente com as políticas que incluem o Plano de Desenvolvimento 

da Escola – PDE e o PROINFÂNCIA favoreceram as possibilidades e condições de 

ampliação da rede de atendimento às crianças (em caráter pedagógico) de idade de 

0 a 5 anos. A partir de então, houve uma significativa expansão das unidades de 

atendimento a esta faixa etária, reforçando assim o cumprimento das metas para a 

educação infantil posto no PME (2005/2014).  

A EC nº 059, de 11 de novembro de 2009, ao tornar obrigatório o ensino de 

criança, a partir dos 4 anos de idade, tornando-o direito público subjetivo, favorece o 

redirecionando das políticas de Educação Infantil na rede municipal de ensino que 

agora posiciona o seu foco para a pré-escola, tendo em vista as exigências da Lei. 

Outro marco de grande relevância para a Educação Infantil da rede municipal 

de ensino de Natal foi a Lei Complementar nº 114, de 17 de junho de 2010, que tem 

como objetivo disciplinar o regime jurídico do cargo de Educador Infantil e dar outras 
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providências relacionadas à matéria, incluindo direitos e deveres deste profissional. 

A Lei não representa um ganho apenas para os profissionais da educação infantil, 

mas, sobretudo, para o contexto sócio histórico das políticas em discussão, tendo 

em vista seu valor propagado na história de lutas, desafios e conquistas dos 

diversos personagens que deram suas valiosas contribuições por esta causa.   

 Eis aqui aspectos legais e políticos, que marcam a Educação Infantil da Rede 

Municipal de Ensino de Natal-RN. Agora, vamos nos aproximar dos indicadores 

educacionais dessa etapa do ensino na rede municipal, a partir dos Centro 

Municipais de Educação de Natal.   

 

3.2.1 Conhecendo os indicadores educacionais da Educação Infantil na Rede 

Pública Municipal de Ensino de Natal/RN 

 

Para efeito da amostra de nossa pesquisa, tomamos como referência para 

coleta de dados 4 (quatro), Centros Municipais de Educação Infantil localizados 1 na 

zona oeste e 3 na Zona Norte da cidade de Natal, tendo em vista que as duas zonas 

concentram mais de 67,0% da população da cidade de Natal, bem como, mais de 

50,0% da oferta das matrículas.  

Os resultados do Censo Escolar de 2017, do Ministério da Educação (MEC), 

realizado pelo Instituto de Pesquisa Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), indicam que a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino 

de Natal, em 2017, apresentou 54.097 matrículas (ver quadro 1, abaixo), das quais 

14.724 são matriculas na Educação Infantil, o que representa 27,0% do total de 

matrículas da rede, conforme Gráfico 1. 

 
Quadro 1: Número de matriculas na Rede Municipal de Ensino de Natal segundo os 

níveis-modalidade de ensino atendidos e o tempo de  
permanência na escola - Brasil/2018 

 

Educação Infantil 

 

Ensino Fundamental EJA 

 
Total 

Creche 
 

Pré-Escola Anos Iniciais Anos Finais  

 

Parcial 
 

Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral  

 
5.595 

 
991 8.138 0 20.780 3 13.601 2 4.987 54.097 

 

         Fonte: Censo Escolar 2017 – MEC/INEP. 
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O Gráfico 1, a seguir, revela o quanto ainda a Educação Infantil está 

desprivilegiada diante do total de vagas ofertadas na rede municipal de ensino, 

apesar de representar mais da metade da Unidades de Ensino. O que será revelado 

mais adiante.  

 

 

Do total de matriculas atribuída à Educação Infantil, 6.586 estão matriculadas 

na modalidade de Creche, o que representa 45,0% das matrículas na Educação 

Infantil (Gráfico 2), enquanto que 8.138 estão matriculadas na modalidade de Pré-

Escola, ou 55,0% do total.  

 

 Sobre as formas de atendimento, apenas 7,0% das crianças estão sendo 

atendidas na Educação de tempo Integral, sendo que o restante, ou 93,0% de forma 

parcial (conforme Gráfico 3), o que indica efeitos da Emenda Constitucional nº 
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59/2009, a qual torna obrigatório o atendimento de crianças, a partir dos 4 anos de 

idade. 

 

 

A Rede Municipal de Ensino de Natal conta com 144 Unidades de Ensino, 

sendo que 70 são Unidades de Ensino do Ensino Fundamental, ou seja, 49,0% e 74 

são Unidades de Ensino da Educação Infantil, representando 51,0% das Unidades, 

conforme Gráfico 4. Um dado chama atenção, apesar de concentrar mais da metade 

das Unidades de Ensino a Educação Infantil concentra apenas 27,0% de matrículas 

da Rede Municipal de Ensino, o que nos induz a pensar que isso ocorre por conta da 

infraestrutura física requerida das Unidades de Ensino da Educação Infantil.  

49,0%51,0%

Unid. de Ensino EF

Unid. de Ensino de EI

Gráfico 4 – Distribuição das unidades ensino segundo os 
níveis de atendimento na Rede Municipal de 

Ensino de Natal - Natal 2018 

Fonte: DGE/SME Natal, 2018.

 

Para efeito de análise da presente pesquisa, a coleta de dados se deu em 

quatros Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) da Rede Municipal de 

Ensino de Natal, um na zona oeste e três na zona norte da cidade, zonas de maior 
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densidade demográfica, ou seja, 67,0% da população de Natal, bem como, é a 

região na qual se concentra a maior oferta e demanda por vagas na Educação 

Infantil. Segundo o Censo Escolar de 2017 a rede municipal de ensino matriculou na 

Educação Infantil 14.724 crianças, desse total, 831 foram matriculadas nos CMEI, 

lócus desta pesquisa, o que representa 5,6% das matrículas da Educação Infantil 

(ver quadro 2, a seguir). 

 
Quadro 2: Número de matriculas na Rede Municipal de Ensino de Natal segundo a 

etapa da Educação Infantil e a classificação administrativa do CMEI  
Pesquisado - Brasil/2018 

 

Unidade de Ensino Tipologia 

Matrículas  

Educação Infantil Total 

Creche Pré-Escola 

CMEI 1 C 125 196 321 

CMEI 2 D 71 39 110 

CMEI 3 D 84 80 164 

CMEI 4 C 128 108 236 

Sub-Total - 408 423 831 

Demais CMEI  6.178 7.715 13.893 

Total  6.586 8.138 14.724 

 

      Fonte: Censo Escolar 2017 – INEP/MEC 

  

Os dados que constam no Quadro 2, relaciona os quatros CMEI 

selecionados como lócus desta pesquisa, indicam uma considerável representação 

de crianças atendidas na etapa inicial da Educação Básica (EB), parte considerável 

da rede municipal de ensino que atende crianças da Educação Infantil, para este fim, 

consideramos, conforme formulário em anexo A10, que os conselheiros ouvidos 

através de entrevistas semiestruturadas também representam a voz dos demais 

atores sociais envolvidos no processo de discussão político-pedagógico dentro das 

unidades de educação infantil da rede de ensino de Natal, mais especificamente, no 

âmbito do Conselho Escolar, uma vez que suas impressões somadas representam 

uma impressão média sobre os temas abordados. 

 

                                                           
10 Formulário de Pesquisa semiestruturada utilizado na pesquisa em discussão, conforme anexo A. 
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3.2.2 Gestão Democrática do CMEI no Município de Natal: apontamentos históricos 

e encaminhamentos legais 

 

A Rede Municipal de Ensino de Natal apresenta pioneirismo no Brasil, quando 

se trata da perspectiva da gestão democrática, tudo começa no início da década de 

1980, bem antes do processo de redemocratização do Brasil, e sua primeira 

experiência, a mais significativa e exitosa, foi realizada na Escola Municipal 

Vereador José Sotero (1982), quando escolheram democraticamente, diretor, vice e 

o Conselho Escolar, quando ainda não existia uma Lei específica que 

regulamentasse as eleições, a qual só fora oficializada apenas em 1987, através da 

Lei nº 3.586/87, que ainda não constituía uma lei especifica de gestão, mas sobre o 

Estatuto do Magistério como um todo.  

A partir da promulgação da Lei, é instaurado o processo eleitoral de diretores 

com acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação (SME), da Associação 

dos Supervisores (ASSERN), da Associação dos Orientadores Educacionais do Rio 

Grande do Norte (ASSOERN), da Associação dos Professores do Rio Grande do 

Norte, da Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), 

da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas (UMES) para coordenar as 

eleições, havendo uma vinculação natural em relação ao processo eletivo e o 

Conselho Escolar. Este último acontecia, geralmente, no prazo máximo de trinta 

dias, após as eleições para diretores. Isso representou um avanço considerável na 

gestão da escola municipal (SANTO; MARQUES; SALES, 2013). 

Outro fato preponderado no processo de construção da gestão democrática, 

na rede de ensino, é a promulgação da Lei Complementar nº 087, de 22 de fevereiro 

de 2008, legitimando ainda mais o processo democrático iniciado em 1982. Desta 

forma, Santos; Marques & Sales (2013) indicam que a nova Lei sinaliza uma gestão 

de compartilhamento de responsabilidades na construção do Projeto Político 

Pedagógico, no âmbito escolar, em consonância com o processo de democratização 

da sociedade, situa o Conselho Escolar como fórum de expressão plural da voz da 

cidadania e como espaço de participação e de exercício efetivo de poder dos 

candidatos, contribuindo para uma educação emancipadora, cidadã e democrática. 

Prestes a completar 7 anos de vigência, a Lei 087/2008 é substituída pela Lei 

Complementar nº 147, de 4 de fevereiro de 2015, a qual dispõe sobre a 

democratização da gestão escolar da rede municipal de ensino do Município de 
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Natal/RN. Não veio para abolir, mas para aperfeiçoar a lei anterior. Reforça o 

processo de gestão democrática iniciado na década de 1980 e introduz algo novo, 

pela primeira vez, inclui os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) entre as 

unidades de ensino, participantes do processo eleitoral para escolha de seus 

gestores, marca, portanto, uma nova etapa no processo de gestão democrática da 

rede municipal de ensino.  

Outro fato novo e de relevância para o processo está inscrito no Art. 4º, o qual 

define que a equipe gestora será composta por dois diretores, diretor administrativo-

financeiro e diretor pedagógico, e não mais um diretor e um vice-diretor, como 

estava na lei que a antecede, também reforça que a gestão das unidades de ensino 

será exercida, conjuntamente, pela Equipe Gestora e pelo Conselho Escolar, com 

isso reafirmando a importância do conselho escolar nos processos decisórios da 

instituição, bem como, sua autonomia nos processos decisórios, delegando a ele 

poderes de cogestão das Unidades de Ensino.  

Os artigos 17º ao 26º dispõem sobre a participação do Conselho na gestão 

escolar, contemplando assim, o princípio constitucional de gestão democrática. 

Alarga-se, então, um importante canal de comunicação entre a escola e a 

comunidade escolar, uma vez que estará representada pelos diversos segmentos 

que a compõe.  

Também estão postos no texto da lei, em seu artigo 22º, as atribuições do 

Conselho Escolar que estão assim dispostas: 

 
I. Elaborar seu regimento, solicitando auxílio da Secretaria Municipal 
de Educação, se necessário; II. Discutir, acompanhar e avaliar o 
Projeto Político Pedagógico da Escola, considerando os interesses 
da Comunidade Escolar e com as diretrizes da política educacional 
vigente, aprová-lo e encaminhá-lo à Secretaria Municipal de 
Educação; III. Discutir e aprovar o Regimento Escolar da Unidade de 
Ensino, com base nas diretrizes legais e acompanhar seu 
cumprimento; IV. Fiscalizar a execução do calendário escolar, 
assegurando o cumprimento da carga horária mínima anual e do 
mínimo de dias letivos estabelecidos pela legislação vigente; V. 
realizar avaliação sobre o desempenho da equipe gestora da 
Unidade de Ensino com base nos critérios previamente definidos 
pela Secretaria Municipal de Educação; VI. Emitir parecer sobre 
docentes e funcionários no exercício de suas funções, quando se 
fizer necessário, e encaminhá-lo à Secretaria Municipal de 
Educação; VII. Discutir e definir as prioridades e metas para o ano 
letivo com base na avaliação situacional da Unidade de Ensino; VIII. 
Analisar e deliberar, redimensionar e aprovar o plano de aplicação 
dos recursos financeiros disponíveis na Unidade de Ensino; IX. 
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Apreciar as prestações de contas, observando se os recursos 
financeiros foram aplicados conforme o plano aprovado pela 
comunidade escolar; X. Deliberar sobre a reprogramação de ações 
contidas no plano de aplicação dos recursos financeiros; XI. 
Promover interações pedagógicas que favoreçam o respeito ao saber 
do aluno e valorizem a cultura da comunidade local; XII. Acompanhar 
o aproveitamento significativo do tempo e dos espaços na Unidade 
de Ensino visando ao melhor desempenho dos docentes e alunos 
nas atividades pedagógicas; XIII. Acompanhar a evolução dos 
indicadores educacionais (abandono escolar, aprovação e 
aprendizagem) propondo, quando se fizerem necessárias, ações 
pedagógicas ou medidas socioeducativas visando à melhoria da 
qualidade social da educação escolar; XIV. Promover relações de 
cooperação e intercâmbio com outros Conselhos Escolares; XV. 
Convocar a Assembleia Geral, quando se fizer necessário (NATAL, 
2015). 

 

Como se pode constatar, as atribuições do Conselho Escolar confirmam a 

importância da participação da comunidade escolar para fortalecimento da 

autonomia das Unidades Escolares. Neste sentido, a participação da comunidade 

por meio do Conselho Escolar impõe, de certo modo, um olhar inovador, visando 

uma gestão transparente que contribua com uma autonomia progressiva, 

proporcionando às unidades de ensino uma educação de qualidade. 

A autonomia das unidades de ensino11 também desponta como uma garantia 

no dispositivo da lei em análise. Neste sentido, o Art. 5º dispõe sobre a autonomia 

das unidades de ensino, respeitadas as disposições legais do sistema municipal de 

ensino, será assegurada:  

 
I. Pela escolha dos diretores administrativo-financeiro e pedagógico, 
conforme o disposto no parágrafo único do artigo 4º desta Lei, 
através do Colégio Eleitoral, mediante eleição direta e secreta; II. 
Pela escolha de representante dos segmentos da comunidade no 
Conselho Escolar; III. Pela garantia de participação dos segmentos 
da comunidade nas deliberações do Conselho Escolar; IV. Pela 
destituição dos diretores administrativo-financeiro e pedagógico, na 
forma regulada nesta Lei (NATAL, 2015). 

  

Como o modelo de descentralização da administração pública ainda 

estabelece uma intensa relação hierarquizada, o Conselho Municipal de Educação 

(CME), no uso de suas atribuições, publica a Resolução nº 002/2001-CME, onde 

estabelece normas para a Gestão Democrática e Organização das Unidades 

Escolares da Rede Municipal de Ensino, também normatiza o Estatuto dos 

                                                           
11 Compreende-se por Unidades de Ensino as Escolas de Ensino Fundamental e os Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEI). 
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Conselhos das Escolas Municipais, neste, confirma o modelo de gestão 

compartilhada entre a equipe gestora e conselho escolar das unidades de ensino e 

reafirma o Conselho escolar como órgão consultivo e deliberativo nos assuntos 

referentes à gestão pedagógica, administrativa e financeira da unidade escolar, 

respeitadas as normas legais vigentes. O Art. 44º da Resolução 002/2001 

estabelece que a Secretaria Municipal de Educação adotará as providências 

necessárias para que as unidades escolares de sua rede de ensino gozem de 

autonomia de gestão financeira, na forma da lei. 

A Resolução nº 003/2007-CME, de 26 de setembro de 2007, dispõe sobre 

alterações da Resolução nº 002/2001-CME. O qual altera normas para realizações 

das eleições nas unidades de ensino da Rede. E segue como a última norma 

vigente para disciplinar o processo eleitoral das escolas de Natal. 

 

3.3 Analisando as experiências em desenvolvimento nos Conselhos Escolares dos 

Centros Municipais de Educação Infantil de Natal 

 

3.3.1 Reflexões dos conselheiros do CE nos CMEI de Natal quanto ao seu 

funcionamento 

  

Os dados analisados a seguir dizem respeito a reflexões a partir da 

construção de dados e informações de quatro Centros Municipais de Educação 

Infantil (CMEI) da Rede Municipal de Ensino de Natal/RN junto aos conselheiros que 

fazem parte do Conselho Escolar (CE), dessas instituições de ensino, dentre os 

quais fazem parte 5 (cinco) segmentos, tendo em vista que a participação da 

comunidade local não foi observada em nenhum dos Conselhos pesquisados a 

saber: Gestor(a)/direção como membro nato; professores, funcionários, pais e 

alunos, totalizando 19 respondentes pelo fato de ter ocorrido uma desistência dentre 

os sujeitos selecionados na amostra.  A escolha dos Conselhos dos quatro CMEI 

deve-se ao fato de estarem localizados nas duas zonas administrativas de maior 

demanda e oferta de matrículas na faixa etária de 0 a 5 anos de idade, público 

atendido pelos CMEI, lócus dessa pesquisa.  

Dentre os questionamentos realizados, um deles diz respeito à opinião dos 

conselheiros, quanto ao grau de participação dos membros do Conselho Escolar, no 
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processo de implementação desse colegiado, conforme podemos verificar no Gráfico 

5, a seguir:   

 

Ao observarmos a resultante do que diz respeito ao grau de participação 

atribuído ao processo de implementação do CE, identificamos que a maior parte dos 

respondentes, 52,6% aquilatam que a participação se situa no patamar entre o ótimo 

e o bom, enquanto 47,4% classificam o processo como regular ou ruim, nesse 

sentido, o resultado assumido pelo último agrupamento (regular e ruim) denota que 

praticamente metade, ou seja, 9 (nove) conselheiros de um total de 19 entrevistados 

apontam a necessidade de aperfeiçoamento do processo de implementação dos CE 

nos Centros Municipais de Educação de Natal.  

Esse dado, que aponta a necessidade de ampliar a participação no processo 

de implementação da gestão escolar democrática, via atuação dos Conselhos 

Escolares nos CMEI do município de Natal, é parcialmente compreensível pelos três 

anos percorridos entre a promulgação da Lei Complementar nº 147, de 4 de 

fevereiro de 2015 que regulamentou a gestão democrática na rede de Educação 

Infantil Municipal e o ano em curso no qual foram coletados esses dados.  

Contudo, se analisamos as repostas dadas pelos conselheiros, quanto ao 

grau de participação no aspecto temporal, de fato, esse dado é negativo e 

desabonador no que diz respeito ao processo de democratização da escola estatal 

de Educação Básica brasileira contemporânea, isto porque se adotarmos como 

referência cronológica o processo de implantação da gestão escolar pública 

democrática, instituída pela Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Lei 
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nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e, inclusive, se 

considerarmos que esse movimento foi desencadeado, desde a década de 1980, 

pelos sujeitos políticos que lutavam pela redemocratização do Estado autoritário 

oriundo do golpe civil-militar de 1964, chegaremos à conclusão que essa matriz de 

democratização da escola pública tem um histórico que abarca pelo menos três 

décadas dos séculos XX e XXI.   

Essa maioridade da implantação da gestão escolar democrática não é 

diferente na Rede Municipal de Educação de Natal, pois desde a gestão do Prefeito 

Garibaldi Alves Filho (1986-1989) – primeiro prefeito eleito na capital Potiguar, após 

o regime autoritário de 1964 –, regulamentou-se, na Rede, os mecanismos da 

gestão escolar democrática, notadamente, nas escolas que atendiam, à época, a 

oferta educativa no ensino de 1º grau, hoje, Ensino Fundamental. Essa 

regulamentação pode ser explicada pela intenção do gestor municipal em atender ao 

compromisso eleitoral assumido junto a associação de professores do município, 

quando da época que antecede sua eleição.  

 Portanto, se observamos por essa ótica, transcorreram três décadas em 

que uma parcela dos indivíduos da sociedade, endógena e circunscrita, as escolas 

das Rede Municipal de Ensino de Natal já vivenciam, em maior ou menor grau, 

práticas de gestão escolar democrática, contudo, ainda assim, os conselheiros 

demonstram que o processo de participação coletiva, engajada no âmbito dos 

Conselhos Escolares, mesmo agora, não é uma condição dada em sua plenitude.  

Gutierrez e Catani (2013) ao refletirem sobre os condicionantes econômicos, 

políticos e sociais que se contrapõem como barreiras concretas a consubstanciação 

efetiva da participação dos indivíduos da comunidade escolar no processo de 

implantação da gestão democrática na escola pública nacional, afirmam que,  

 
Isso significa dizer que quando falamos em gestão participativa no 
âmbito da escola pública estamos nos referindo a uma relação entre 
desiguais onde vamos encontrar uma escola sabidamente 
desaparelhada do ponto de vista financeiro para enfrentar os 
crescentes desafios que se apresentam e, também, uma comunidade 
não muito preparada para a prática da gestão participativa da escola, 
assim como do próprio exercício da cidadania e em sua extensão 
mais prosaica. A participação na administração da escola está, pelo 
menos teoricamente, garantida por meio do funcionamento do 
Conselho de Escola, cuja forma atual é resultado de uma longa e 
dura luta política que data do início da década de 1980, com o 
sentido de dotar a escola de autonomia para poder elaborar e 
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executar seu projeto educativo (GUTIERREZ; CATANI, 2013, p. 86-
87).        

 

Os autores supracitados nos fazem refletir que, nos idos dos anos 1980, 

durante o processo de redemocratização, a luta travada pelos sindicatos, partidos 

políticos, entidades de classe do campo educacional e a sociedade civil organizada 

para instauração da gestão escolar democrática deixou como legado institucional a 

implantação dos conselhos escolares nas redes estatais de ensino, colegiado que 

pode, potencialmente, instrumentalizar na escola pública uma autonomia política que 

induza a participação dos membros da comunidade escolar, no sentido de gerir os 

seus recursos financeiros e pedagógicos direcionados a um projeto educativo 

popular que contribua para construção de uma cidadania cujo foco seria a classe 

que vive do seu trabalho.  

No entanto, os dados coletados sobre as experiências de gestão democrática, 

na escola pública em curso, denotam que o engajamento no processo de 

participação da comunidade, em especial, dos conselheiros que compõem o CE, 

ainda apresenta indicadores negativos, conforme observamos no Gráfico 6, abaixo 

apresentado:      

 

 

Quando analisamos os dados apresentados no Gráfico 6, expostos 

anteriormente, chegamos à conclusão de que mais da metade, isto é 52,6% dos 

membros do Conselhos Escolares do CMEI mencionam que não existe ou 

desconhecem a existência do regimento que normatiza a atuação desse Colegiado, 

nas instituições de ensino municipais.  
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Essa informação mostra que esses conselheiros atuam sem conhecer quais 

são as funções institucionais e as normas que regulam o funcionamento do CE, 

possivelmente, ao deliberar sobre os atos políticos, administrativos e pedagógicos 

que são de incumbência do Colegiado, devem considerar o que conhecem do senso 

cotidiano ou a opinião, posição de autoridade de outros membros, como gestores e 

professores.   

Um outro aspecto, que diz respeito ao funcionamento do CE, que requer uma 

reflexão, diz respeito a periodicidade em que ocorrem as reuniões desse colegiado 

nos CMEI, de acordo como veremos no Gráfico 7 subsequente,    

 

 

 

Quando os conselheiros, por meio dos percentuais expressados no Gráfico 7, 

indicam que apenas 21,1% das reuniões do CE ocorrem de forma ordinária, essa 

situação atesta que não existe uma regularidade no acompanhamento das 

atividades escolares por seus membros. 

Precisa haver uma exigência premente a ser decidida pelo gestor que 

demande a anuência do Conselho, diante dessa urgência, os conselheiros são 

convocados de forma extraordinária. Conforme Chaves e Hora (2014, p. 169): “Os 

Conselhos Escolares [...] enquanto sua efetividade nas escolas responde às 

peculiaridades dos programas relacionados ao repasse financeiro de verbas para as 

mesmas”.   
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O CE, ao assumir de forma central essa função de gestor dos recursos 

financeiros advindos de programas do MEC, a exemplo do PDDE (Programa 

Dinheiro Direto na Escola), passa a reunir-se esporadicamente, quando a gestão 

precisa da chancela formal do Colegiado para aplicar o dinheiro recebido, na 

contramão, a organização pedagógica e o cotidiano administrativo que dá suporte ao 

primeiro fica secundarizado.  

Ainda no que se refere à dinâmica administrativa temporal de frequência de 

realização das reuniões do CE, chama a atenção o resultado no qual 47,4% dos 

respondentes afirmam que as reuniões são realizadas mensalmente, segundo 

vemos no Gráfico 8, adiante,   

 

 

 

Esse Gráfico 8 apresenta um dado contraditório se comparado a informação 

anterior, contida no Gráfico 7, pois seria de difícil materialização a existência de 

reuniões extraordinárias, realizadas numa periodicidade mensal, isso porque 

contradiz a própria natureza do fato excepcional, que no trâmite administrativo-legal, 

é utilizado como o motivo desencadeador da mobilização coletiva e extemporânea 

dos membros do Conselho Escolar. Se de fato a dinâmica ocorre assim, teremos 

uma banalização do instrumento regimental da convocação extraordinária. Sobre 

este dado, é preciso considerar a influência da pressão política e social exercida 

pelo Estado e pela sociedade sob os respondentes, em especial, os gestores e 

professores, que precisam justificar a eficácia desse colegiado pelo qual são 
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responsabilizados e cobrados por sua efetividade, enquanto instrumento de 

democratização da escola pública.    

Ainda no que diz respeito aos trâmites de funcionamento do CE, 84,2% dos 

informantes afirmam que a data de realização das reuniões é informada com 

antecedência e o horário de sua realização é adequado, logo, no que diz respeito a 

esses elementos, é majoritária a aprovação.  

Contudo, no referente à participação na definição da elaboração da pauta da 

reunião, novamente observamos, por meio do Gráfico 9, a seguir, que os 

representantes da direção dos CMEI concentram o poder de definição dos itens a 

serem discutido pelo Colegiado.  

 

 

 

Observamos por meio do Gráfico 9 que o presidente do CE é citado por 

apenas 10,5% dos conselheiros que o consideram um agente que participa da 

elaboração da pauta das reuniões do Colegiado, os membros 15,8% e o segmento 

que representa a Direção abarca 68,4% do montante total das respostas dadas. 

Nesse aspecto, os gestores escolares mantêm sobre sua tutela a decisão dos temas 

a serem pautados pelo CE, essa realidade, observada na Rede Municipal de 

Educação Infantil de Natal, é harmônica com outras pesquisas já realizadas em 

redes escolares públicas brasileiras, a respeito desse mesmo aspecto Chaves & 

Hora (2014) afirmam que,    
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[...] em relação à pauta das reuniões, na escola do 1º Distrito, tal é 
realizada a partir de proposição da Direção, em função dos 
programas dos quais a escola participa, enquanto na Barro Branco, é 
igualmente composta por iniciativa da Direção, porém, com 
participação dos representantes da comunidade presentes no 
Conselho Escolar, os quais são estimulados a pensar a respeito 
dos assuntos tratados nas reuniões (CHAVES; HORA, 2014, p. 161, 
grifos nossos).  

 

No trecho descrito, as autoras citadas demonstram que na mesma Rede de 

Ensino Municipal Fluminense coexiste experiências diversas, isto porque em uma 

das escolas estudadas, por estímulo da direção, a comunidade escolar é incentivada 

a participar das temáticas a serem debatidas no CE, portanto, é concreta a 

potencialidade de modificar essa forma de gerir centralizada apenas no gestor, pois, 

conforme Paro (2016, p. 122): “[...] independentemente de sua vontade, o diretor 

acaba assumindo o papel de preposto do Estado diante da instituição escolar e de 

seus usuários”. 

Já no que diz respeito à participação no CE da comunidade exógena (centro 

comunitário, ONG, etc.), circunscrita aos CMEI em Natal, é estarrecedor o resultado 

encontrado, pois 100,0% dos conselheiros respondentes afirmam não existir 

interação com as organizações coletivas que representam a sociedade, uma 

condição que dificulta sobremaneira o processo de democratização da escola 

pública municipal, pois,  

 

Uma estrutura administrativa da escola adequada à realização de 
objetivos educacionais de acordo com os interesses das camadas 
trabalhadoras dever também prever mecanismos que facilitem e 
estimulem a participação de pais e membros da comunidade em 
geral nas decisões tomadas. Hoje a instituição escolar encontra-se 
quase totalmente impermeável a qualquer forma de participação da 
população usuária, como se não fosse essa população que 
mantivesse o Estado com seus impostos e como se a escola não 
devesse servir precisamente a seus usuários, procurando agir de 
acordo com seus interesses, manifestados a partir de sua 
participação nas tomadas de decisões que aí se dão (PARO, 2016, 
p. 125, grifos nosso). 

        

Porquanto, o CE dos CMEI de Natal, que poderiam propiciar autonomia 

político-administrativa e pedagógica para atuação dos entes sociais que atuam na 

escola estatal, é, em contrapartida, um colegiado que se depara com uma arena 

pública imprópria para desenvolver-se a contento por conta da conjuntura 
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econômica e política capitalista desfavorável, na qual, a escola pública é configurada 

à luz dos interesses da classe burguesa, sendo, portanto, multifacetada quanto à 

qualidade e excludente quando dirigida à classe trabalhadora.  

Nessa diretriz de exclusão, os sistemas públicos de educação para classe 

trabalhadora deixam de ser prioridade para as elites político-burocráticas que 

administram o Estado nacional, por essa lógica, à rede pública se dispensa o 

mínimo possível de recursos financeiros, originando um sistema educacional 

precário no que diz respeito a infraestrutura material, recursos humanos qualificados 

e educação de qualidades de forma indistinta da classe social de origem do aluno. 

Situação agravada pelo cerceamento ao surgimento, desenvolvimento e 

consolidação de uma cultura política democrática, fundada na participação direta 

dos trabalhadores e dos filhos dos trabalhadores, que frequentam a escola pública, 

essa e outras instituições são vitimadas, há décadas, se não, há séculos, por 

regimes políticos autoritários que reprimem a participação das classes populares.     

 

3.3.2 Reflexões dos conselheiros do CE nos CMEI de Natal quanto a participação 

das crianças nesse colegiado 

 

O conceito de criança enquanto ator social que não só reproduz, mas produz 

e transforma a cultura, é tema de discussões e pesquisas recentes, países como 

Itália, Portugal e Inglaterra vem na vanguarda desse movimento, a exemplo do 

famoso modelo educacional Reggio Emília, executado na cidade de mesmo nome, 

na Itália. O modelo educacional de Reggio Emília tomou proporções mundiais a 

partir do início dos anos de 1990, por se tratar de uma escola de atendimento, 

exclusivo, de crianças da pré-escola. O diferencial do sistema é pensar nas crianças 

como indivíduos detentores de potencial e possibilidades para o futuro. Neste 

sentido, é preciso que os educadores considerem o que são as crianças no 

presente, não o que elas poderão ser no futuro.  

Ao analisarmos o quadro 3 abaixo, no qual sistematizamos a opinião dos 

conselheiros, quanto ao conhecimento da existência de participação das crianças, 

no CE do CMEI da Rede Municipal de Natal, as respostas dadas assumem uma 

feição confusa e de desconhecimento sobre a potencialidade de participação desse 

aluno, conforme veremos a seguir,  
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Quadro 3: Opinião dos Conselheiros quanto ao conhecimento sobre a 
participação das crianças no Conselho Escolar do CMEI – Natal/2018 

 

 
NÃO PARTICIPA 

 
9 

Representada pelos pais 3 
A idade da criança a incapacita de participar  2 
Desconhece o motivo 2 
Não são convocadas 2 

 
PARTICIPA 

 
9 

Por meio da representação dos pais 6  
Os profissionais da escola transmitem as necessidades 2 
Indiretamente pois cabe ao CE avaliar as necessidades 1 
 
TOTAL DE RESPOSTAS 
 

18 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base nas respostas dos Conselheiros. 
 

De acordo com o observado nas informações oferecidas pelo quadro, o 

argumento comum entre as duas possíveis respostas: não participa e participa, é 

aquele no qual os pais devem representar seus filhos nesse colegiado. Desta forma, 

3 (três) respondentes, que afirmam não haver participação, justificam sua posição, 

ao considerar que as crianças já são representadas pelos pais, implica dizer que, 

mesmo que não participando de forma direta, esses alunos são representados por 

seus porta-vozes.  

Ao passo que outro grupo de conselheiros, 6 (seis) para ser exato, afirmam 

que as crianças participam, embora, esse processo se materialize por meio da 

representação dos pais, nesse caso, a participação dos alunos ocorre por meio da 

atuação dos pais ou responsáveis no CE, a maioria dos inquiridos compartilham a 

justificativa de que essa transferência de titularidade deve existir pelo fato de que as 

crianças da Educação Infantil não possuem um grau de maturidade psicossocial e 

política suficiente para compartilhar discussões que envolvem a complexidade afeita 

as decisões requeridas, durante o funcionamento do CE.  

Essa última posição dos respondentes desconsidera o poder da 

individualidade e a potencialidade de participar que a criança detém no seu cerne, 

demonstrando, inclusive, que esses indivíduos desconhecem as mudanças que 

ocorreram na concepção de criança na contemporaneidade, podemos observar essa 
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compreensão em um trecho do documento que instituiu a Política Nacional de 

Educação Infantil, que assevera: 

 
[...] as formas de ver as crianças vêm, aos poucos, se modificando, e 
atualmente emerge uma nova concepção de criança como criadora, 
capaz de estabelecer múltiplas relações, sujeito de direitos, um ser 
sócio-histórico, produtor de cultura e nela inserido. Na construção 
dessa concepção, as novas descobertas sobre a criança, trazidas 
por estudos realizados nas universidades e nos centros de pesquisa 
do Brasil e de outros países, tiveram um papel fundamental (BRASIL, 
2006, p. 8).   

 

 Num movimento contrário, a compreensão dos indivíduos inquiridos na 

pesquisa, no Brasil, já aflora casos isolados nos quais as crianças são agentes 

ativos no processo de democratização da escola pública, conforme ocorre na Escola 

Municipal de Educação Infantil (EMEI) Dona Leopoldina, no bairro Vila Leopoldina, 

na região oeste da cidade de São Paulo. Nessa escola, no ano de 1992, 

desenvolveu-se uma experiência na qual foi criado um conselho deliberativo 

formado por crianças, colegiado que não se constituiu, exclusivamente, numa 

brincadeira de criança, mas, também, como um instrumento em que ocorreu a 

consulta e deliberação das crianças com a intenção de ampliar e fortalecer a 

atuação do Conselho Escolar dessa instituição educativa, inciativa que mudou a 

rotina e as decisões da gestão escolar. À luz dessa experiência, compreendemos a 

importância de estimular e materializar a participação da criança na gestão da 

escala de Educação Infantil, no que diz respeito a essa necessidade de considerar 

esse olhar das crianças, Oliveira (2008) afirma que, 

 
O interesse pela investigação das crianças-infâncias no contexto da 
Educação Infantil, segundo o olhar das crianças, tem como ponto de 
partida a busca de um jeito de vê-las, a busca do diálogo com elas 
sobre questões que envolvam a sua infância e que possam ampliar a 
compreensão dos significados que as crianças atribuem à sua 
infância em creches e pré-escolas (OLIVEIRA, 2008, p. 283). 

 

 

Portanto, as escolas de Educação Infantil, que têm o objetivo e o dever de 

educar as crianças pequenas, situadas na faixa etária de 0 a 5 anos, precisam 

considerar o estimulo aos princípios ético e cívico sob os quais subjaz a construção 

de atitudes e habilidades que comportem o fundamento da participação da criança 

nas discussões sobre temáticas pedagógicas, políticas e administrativas. É preciso 
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estimular os alunos a conhecer e discutir esses temas, suscitando neles o interesse 

em intervir e participar das decisões tomadas pelo coletivo da comunidade 

educativa, uma vez que que esses processos sócio-políticos devem fazer parte do 

desenvolvimento humano dos indivíduos.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), tendo por 

base essa compreensão de que é necessidade ampliar os espaços de participação 

das crianças nesse nível de educação, afirma que: “O exercício da cidadania é um 

processo que se inicia desde a infância, quando se oferecem às crianças 

oportunidades de escolha e de autogoverno” (BRASIL, 1998, p. 40). Sobre a voz da 

criança, é importante frisar que se trata de uma questão da história social da infância 

que, em seu momento áureo, a coloca na posição de cidadã, portadora de direitos. 

Ainda no referente a diretriz de participação das crianças, foi perguntado aos 

conselheiros se eles consideravam necessário ouvir as crianças nos aspectos 

concernentes a gestão do CMEI. Como resposta a essa questão, 61,1% afirmaram a 

necessidade de ouvi-las, mesmo que dentre estes, um deles alegue que essa escuta 

deva ocorrer de forma parcial, e do mesmo universo, um montante de 27,8% acham 

desnecessário ouvir as crianças e 11,1% dos inquiridos não responderam ao 

questionamento, conforme podemos identificar no Quadro 4, a seguir, de forma 

detalhada, contendo a justificativa a resposta dada:   

        

Quadro 4: Opinião dos Conselheiros quanto a possibilidade de ouvir as 
crianças nos aspectos referentes a gestão do CMEI – Natal/2018 

 

 
NÃO DEVE SER OUVIDA 

5 

Pela incompreensão quanto a gestão 3 
Falta de autonomia da criança 1 
Apenas o pai deve participar 1 
 
DEVE SER OUVIDA 

10 

Por meio de conversas e escuta dos comentários e sugestões 4 
Os professores e os pais devem ser intermediários 2 
Por meio da observação de suas necessidades 1 
Participar de acordo com grau de desenvolvimento 1 
Mesmo considerando que sejam pequenas e imaturas 1 
Participar por meio de atividades pedagógicas 1 
 
OUVIDA PARCIALMENTE 

1 

Ouvida parcialmente pois não tem opinião formada 1 
 
NÃO RESPONDEU 

2 

 
TOTAL DE RESPOSTAS 

18 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nas respostas dos Conselheiros. 
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Portanto, considerando as respostas organizadas no Quadro 4, pode inferir 

que parcialmente apresenta-se uma condição satisfatória, pois um percentual 

próximo a dois terços, considera necessária a escuta das crianças, no entanto, 

torna-se preocupante o fato de que as falas atestam um desconhecimento de como 

concretizar pedagógico-metodologicamente essa escuta da opinião dos alunos. Em 

nenhum momento, os conselheiros revelam quais seriam as ações utilizadas para 

motivar e materializar essa participação das crianças nos processos de discussão e 

decisão das temáticas referentes à gestão do CMEI, e que estivessem 

concatenados aos interesses da escola e das crianças.  

Nas respostas dadas pelos conselheiros do CE, quanto aos meios para 

consubstanciar a participação político-pedagógica das crianças, é possível identificar 

que há um acentuado desconhecimento sobre quais seriam estes meios. Isso pode 

ser exemplificado quando analisamos as respostas transcritas, que, normalmente, 

apresentam um conteúdo limitado e sem riqueza de detalhes, feita através da 

utilização de frases curtas e num linguajar escolar reducionista, em concordância 

com o que vemos nos diversos relatos, a seguir: “Participar por meio de conversas e 

escuta dos comentários e sugestões”; “Os professores e os pais devem ser os 

intermediários da participação”; “A participação se dá por meio da observação de 

suas necessidades”; “Participar de acordo com o seu grau de desenvolvimento”; “É 

necessário participar, mesmo considerando que sejam pequenas e imaturas” e 

“`Participar por meio de atividades pedagógicas”.  

Um outro questionamento feito aos conselheiros diz respeito a possibilidade 

de ouvir as crianças na definição dos processos referentes as ações políticas e 

pedagógicas a serem desenvolvidas pelo CE, no âmbito do CMEI, nesse quesito 

apresentado no Quadro 05, a seguir, novamente em torno de um terço dos membros 

do colegiado defendem a posição de que a criança não deve ser ouvida nesses 

aspectos intrínsecos a gestão escolar, cenário semelhante àquele referido no 

Quadro 4, anterior, no qual, a pergunta referia-se a escuta quanto a gestão macro do 

CMEI.   
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Quadro 5: Opinião dos Conselheiros quanto a possibilidade de ouvir as 
crianças nos aspectos referentes as ações políticas e pedagógicas 

desenvolvidas pelo CE no CMEI – Natal/2018 
 

NÃO DEVE SER OUVIDA 
 

5 
 

A idade da criança a incapacita 3 
Porque seriam dirigidas 2 

 
DEVE SER OUVIDA 

 

7 

Por meio da observação de suas necessidades 1 
Por meio de conversas e escuta dos comentários e sugestões 5 
Participar por meio de atividades pedagógicas 1 

 
OUVIDA PARCIALMENTE 

 

1 

Ouvir reclamações e anseios para melhorar a escola 1 

 
NÃO RESPONDEU 

 

5 

 
TOTAL DE RESPOSTAS 
 

18 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nas respostas dos Conselheiros. 
 

Um outro diferencial observado nos dados contidos no quadro 5 (acima), em 

relação as respostas apresentadas no quadro 4, foi que um percentual de 16,7% dos 

conselheiros, ou seja, 3 (três) respondentes em números absolutos, migraram da 

resposta na qual a criança deveria ser ouvida e passam a não responder ao 

questionamento feito, denotando uma inflexão que pode ser causada pela 

insegurança ou imprecisão de como e em que aspectos essa participação da criança 

pode dar-se no âmbito dos CMEI.   

Diferentemente dessa condição dúbia, apresentada na opinião dos 

conselheiros dos CE nos CMEI da rede municipal de Natal, Cruz (2008) atesta o 

quanto é producente ouvir as crianças da Educação Infantil por meio de dados 

colhidos numa pesquisa que,   

 
[...] abrangeu os estados do Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e Rio 
Grande do Sul, e, em cada um deles, doze creches e pré-escolas 
públicas, particulares, filantrópicas e comunitárias. Para captar as 
opiniões das crianças, optou-se pela utilização de uma história a ser 
completada em grupos de cinco participantes entre 5 e 6 anos. A 
história referia-se à construção de uma creche ou pré-escola ‘bem 
legal’, [...] Essa pesquisa mostra a possibilidade da criança falar 
sobre as suas vivências, seus desejos, seus receios etc. Houve 
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bastante coerência, nas falas das crianças, em relação aos vários 
temas tratados, evidenciando a competência delas para opinar sobre 
diferentes aspectos da sua realidade. As várias referências ao 
contexto em que vivem, expressando, inclusive, preocupações em 
relação ao meio ambiente (excesso de chuva, por exemplo) e a 
consciência de problemas práticos que suas famílias enfrentam 
(como a necessidade de um lugar para ficarem, enquanto os pais 
trabalham) mostram que elas estão atentas e se apropriam, à sua 
maneira, das informações e sentimentos que circulam em seu meio 
(CRUZ, 2008, p. 302-303, grifos da autora).     

 

Mesmo que os conselheiros dos CE nos CMEI ainda possam titubear na 

capacidade de decidir quanto a necessidade e a importância de a criança ser 

ouvida, participando ativamente da gestão escolar por meio das ações 

desenvolvidas por esse colegiado, mesmo assim, é premente considerar que as 

falas das crianças retratam suas visões de mundo baseadas nas experiências 

vivenciadas. O direito da criança à escola inclui não só o acesso, mas, também, uma 

educação de qualidade que considere as necessidades infantis, entre as quais, a de 

ser ouvida e respeitada. Martins & Cruz (2008) asseguram a evidência de construir 

essa participação ativa da criança a luz de fundamentos científicos coletados em 

duas escolas por elas pesquisadas, nas quais,  

 
As falas das crianças evidenciaram que, longe de constituir-se uma 
simples reprodução dos conceitos dos adultos, a construção do 
conceito de criança exige uma grande elaboração por parte delas. Ao 
delinear o conceito de criança de cada grupo, foi possível observar 
como a criança é ‘tecida’ no seu contexto de vida e como ela 
participa, de forma ativa, do seu processo de construção. [...] Os 
conceitos de criança presentes nos dois grupos apresentaram 
algumas semelhanças: a criança é alguém que tem estrutura física 
menor que o adulto, que precisa de cuidados e proteção, que 
frequenta a escola, que cresce e se desenvolve física e 
intelectualmente, que tem características individuais, que vive e 
sobrevive em diversas realidades e que, sobretudo, gosta muito de 
brincar (MARTINS; CRUZ, 2008, p. 292, grifo das autoras).    

 

Seguindo a mesma compreensão das autoras mencionadas, também, 

Ferreira (2009) afirma que um dos significados da palavra Infância em latim é “ainda 

não fala”; no entanto, a criança interioriza o vocabulário e as regras da sua língua 

nativa, na maioria das vezes, até os cinco anos de idade, sendo capaz de expressar 

suas ideias e opiniões, condição desconsiderada por um percentual relevante, 

quando das falas dos indivíduos pesquisados. 
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Porquanto, esse trabalho dissertativo defende a necessidade e viabilidade 

dos membros do CE incorporarem as crianças dos CMEI nos processos de 

participação atinentes às deliberações dos encaminhamentos político-pedagógicos 

afeitos a administração escolar, sempre numa diretriz que busque estimular a 

efetivação de novas práticas de participação no contexto de democratização da 

gestão nas unidades de Educação Infantil públicas municipais, quiçá nacionais, 

permitindo assim, a construção de um exercício recorrente que ajude a conscientizar 

os diversos segmentos sociais representados na escola pública sobre a importância 

da participação efetiva das crianças, por meio de colegiados que auxiliem o CE, 

quanto as vozes advindas do segmento em questão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. 

Caminhando e semeando, no fim terás o que colher”. 

 

Cora Coralina 

 

Os caminhos nem sempre apontam para o conhecido, o que o tornaria 

monótono e desinteressante, partindo desse ponto de vista, penso que depois de 

uma boa caminhada é possível entender o quanto é revelador desvendar o 

desconhecido e nele vivenciar experiências nunca antes percebidas, aqui apresento 

algumas considerações em relação ao objeto de estudo pesquisado. 

Primeiramente, acordamos que as considerações aqui postas não estão para 

condenar ou absolver qualquer prática discutida neste trabalho, mas expor, de forma 

isenta, os fatos nele observado. 

O filósofo Antônio Gramsci (1966) em seu livro “Concepção dialética da 

história”, em suas reflexões epistemológicas sobre problemas de filosofia e história, 

afirma não ser apropriado partir da ideia de que o nosso interlocutor, opositor ou 

não, deve ser condenado de antemão, uma vez que ele pode sobrelevar pontos e 

perspectivas totalmente ignoradas por nós, que nos situamos num outro ponto de 

vista. 

Considerando a reflexão acerca da discussão cientifica, buscamos através de 

um esforço reflexivo, manter-se em um ponto de vista crítico, a fim de desvendar de 

forma fecunda, o fenômeno do Conselho Escolar como estratégia de gestão 

democrática dos Centros Municipais de Educação Infantil de Natal/RN, tomando por 

referência as experiências já desenvolvidas até o momento. 

Acreditamos que o trabalho de investigação, ao assumir a postura de 

construção ou reconstrução do paradigma historiográfico, segue um caminho 

fecundo e orientador, na perspectiva de desvendar o real. 

Durante o percurso investigativo, vivenciado ao longo dos últimos dois anos, 

na aventura científica de elaboração desta dissertação, estivemos envolvidos por 

diversos sentimentos. Creio que um misto de medo, prazer, angústia, êxtase, 

imprecisão, insegurança, enfim, sentimentos bem peculiares de alguém que, por um 

tempo significativo esteve afastado da atividade cientifica. Foi necessário muito 
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esforço e determinação para finalmente, começar o processo de conversão do 

profissional e do militante em pesquisador. 

A partir daí, esse novo papel me exige construir marcos referenciais para uma 

discussão sócio-política do cenário educacional, mais precisamente, o período que 

corresponde ao processo de reformas ocorridas na educação brasileira, nos últimos 

anos, no qual se insere também o período de maior fertilidade das discussões em 

torno das políticas educacionais voltadas para a Educação Infantil.  

Neste caso, nos referimos de modo particular à política de democratização da 

educação implantada nos fins da década de 1980 e aprofundada na década de 1990 

e anos 2000. No Brasil, estas reformas instituídas no campo da educação inserem-

se nas reformas gerais, com forte conotação eficientista, cuja origem estava na crise 

de legitimidade por que passava o Estado.  

A maioria das propostas em âmbito federal, estadual e municipal, apresentava 

aspectos convergentes com o conjunto de princípios acordados na Conferência 

Mundial de Educação para Todos, realizada em março de 1990, em Jontiem, na 

Tailândia, e na Declaração de Nova Delhi, em dezembro de 1993.  

Ainda sobre estas imposições à educação brasileira, é importante ressaltar 

que se trata de proposições que convergem para novos modelos de gestão do 

ensino público, calcados em formas flexíveis, participativas e descentralizadoras de 

administração dos recursos e das responsabilidades. Enfim, é o modelo de 

flexibilização da educação configurado a partir da ótica neoliberal. 

Ao considerar as mudanças ocorridas nas políticas educacionais, depois da 

segunda metade da década de 1980, é pertinente assegurar que essa via analítica 

foi muito propicia para o desenvolvimento e amadurecimento deste trabalho, nos 

permitiu entender como o contexto de mudanças foi se desenvolvendo nas políticas 

educacionais e de gestão no município de Natal/RN, mais especificamente, nos 

Centros Municipais de Ensino – lócus da pesquisa – de modo especial, no que diz 

respeito às mudanças ocorridas na política de gestão democrática. 

A década de 1980se instaura um convite à participação, levado pelos ventos 

democráticos que se vislumbrava, após um longo período de ditatura civil-militar, 

inaugurado, no Brasil, nos anos 60. Natal, como pioneira neste processo, apresenta 

uma longa trajetória de experiências de gestão democrática. É nesse período (1980-

2000) revitalizador da democracia no Brasil que também surgem os primeiros 

Conselhos Escolares nas escolas públicas municipais. A Lei Complementar nº 147, 



96 
 

de 8 de julho de 2015, inaugura, mesmo que tardiamente, a adesão de todas as 

unidades de ensino num único processo de eleição diretas para diretores escolares 

e Conselhos Escolares. 

O estudo específico dos Conselhos Escolares, como estratégia de gestão 

democrática, em quatro CMEI, revela um elemento importante: a diversidade de 

experiências de democratização nos CMEI, com maior ou menor avanço em termos 

de dinâmica política efetiva. 

De fato, estes quatro Conselhos estudados configuraram realidades 

emblemáticas, indicando realidades diferenciadas no cenário da gestão democrática 

dos CMEI da rede municipal de ensino de Natal. Um deles, pertencente ao Conselho 

Escolar do CMEI 2, configura-se por ser um Conselho que apresenta todo um 

esforço de realização de reuniões, em que os conselheiros se fazem presentes e 

afirmam a importância de acompanhar o cotidiano da escola. E, embora não consiga 

exercer o controle social, com maior plenitude e autonomia, acompanham o dia a 

dia da escola, emitindo opiniões, tomando decisões de cunho administrativo-

financeiro e até discutindo sobre questões relacionadas à sala de aula. 

Já o Conselho Escolar do CMEI 4 é uma expressão de existência apenas 

formal deste mecanismo democrático. Reúne-se de forma esporádica, quando 

convocado pelo núcleo gestor para referendar encaminhamentos relativos a alguma 

questão definida como importante pela gestão, servindo apenas para tutela de ações 

desenvolvidas pela equipe gestora. Conforme relato da(o) E2 apesar de estar como 

conselheiro(a) a um ano e meio participou de uma única reunião: “em minha 

participação, acho boa, pois se for chamada eu venho. É difícil acontecer as 

reuniões, mas quando tem eu venho, durante dois anos e meio participei de uma 

reunião” (E2 – CMEI4), alegando dificuldades para se mobilizar em função da prática 

participativa. 

Nesta experiência de democratização via Conselhos Escolares nos CMEI, o 

estudo sinalizou para o significado do papel do próprio núcleo gestor, identificado, de 

modo especial, pela figura dos diretores(as) administrativo-financeiro ou pedagógico. 

Nesta perspectiva, mergulhando reflexivamente nas realidades estudadas, 

percebemos que, para alguns gestores, o exercício da gestão escolar é uma função 

meramente burocrática, administrativa de alocar alunos, professores, funcionários, 

de administrar recursos e buscar resoluções para os desafios cotidianos, sem, no 

entanto, considerar sua função política. 
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Já para outros gestores, o papel da direção é muito mais amplo, abrangendo 

as dimensões administrativas, burocráticas e políticas. Assim, adota uma dimensão 

política de participação dos diversos segmentos na construção do processo de 

constituição da vida escolar. São gestores que comungam da máxima Freiriana, de 

que “preparar para o exercício da cidadania é possibilitar aos jovens a vivência 

democrática”, neste caso, as crianças. Sem sombra de dúvida, a gestão democrática 

na educação pública, está intimamente articulada ao compromisso sócio-político e 

aos interesses reais e coletivos dos sujeitos que interagem no processo de ensino 

aprendizagem, sendo o(a) diretor(a) uma figura emblemática desse processo. Logo, 

gestão democrática na escola pública é um processo que vai além de “administrar” a 

instituição escolar no sentido técnico.  

Considerando o contexto conflitante entre a democratização e o ajuste 

governamental para atender o receituário neoliberal, onde os Conselhos Escolares 

estão inseridos, percebemos que esta conjuntura impõe diversas limitações para a 

efetivação da prática democrática, a saber: o uso da fala, da discordância, do 

sentimento de pertencimento, da consciência de ser sujeito da ação e do processo 

de transformação da escola pública, ainda são muito acanhados. O ser sujeito ativo, 

e não mero coadjuvante, tem sido um dos entraves para o avanço dessas 

experiências; a descentralização da gestão escolar não é acompanhada de 

transferência de recursos e de poder, configurando características de um processo 

de “desconcentração” em detrimento da descentralização ambicionada na proposta 

democrática. 

Outro fator relevante identificado e que se apresenta como um dos desafios a 

ser assumido, neste processo de fortalecimento da gestão democrática, diz respeito 

à fragilidade na formação política e cidadã dos conselheiros e gestores escolares. É 

imprescindível incorporar nas ponderações cotidianas do Conselho Escolar a 

democracia como base das relações de trabalho, bem como, das relações sociais. 

Também se é oportuno destacar a necessidade de aprofundar discussões 

relacionadas à conquista e efetivação de direitos, fortalecendo a compreensão de 

que uma das grandes conquistas, deste período, foi o direito à participação e o 

direito a ter direitos. 

Diante dos caminhos percorridos, durante este estudo, fica elucidado e 

constatado o quanto os Conselhos Escolares, sem considerar sua importância, no 

âmbito da escola, está distante de uma prática verdadeiramente democrática, onde 
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a conquista da liberdade de escolhas e decisões pela qual parcela da população 

lutou, não se inclui na pauta de preocupações dos membros daqueles colegiados, 

ficando assim, uma impressão de que o período que antecedeu a redemocratização, 

nos 1980, ainda ronda os muros das escolas. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: POLÍTICA E PRAXIS EDUCATIVAS 
 

Este questionário é um instrumento de coleta de informações que subsidiará uma pesquisa 

acadêmica de mestrado. Sua participação é muito importante porque contribuirá para 

discussão e aperfeiçoamento do processo de democratização da gestão escolar pública 

municipal ocorrida por meio da atuação dos Conselhos Escolares (CE) nos CMEI (Centro 

Municipal de Educação Infantil). Os resultados dessa pesquisa serão apresentados à 

comunidade escolar oportunamente. 
A entrega do questionário preenchido significa que você autoriza a utilização das 

informações contidas em suas respostas nos resultados desta Pesquisa. Esclarecemos que 

NÃO É NECESSÁRIO SE IDENTIFICAR e que será garantido o anonimato dos dados 

coletados. 

 

Identificação 
Unidade Escolar: _________________________________________________________ 
Segmento que representa no Conselho Escolar (CE): ____________________________ 
Função ou condição exercida na escola: _______________________________________ 
Tempo de atuação como Conselheiro(a) Escolar: ________________________________ 
 

Faça uma avaliação sobre a atuação do Conselho Escolar nesse CMEI 
 

1 - Aponte o grau de participação da comunidade escolar no processo de implementação do 

CE no CMEI: 
(   ) Ótimo (   ) Bom (   ) Regular  (   ) Ruim  (   ) Inexistente 
Caso Você tenha grafado a opção “ruim ou inexistente” na questão acima, assinale o(s) 

motivo(s) dessa condição: 
(   ) Falta de interesse da direção (   ) Falta de interesse dos professores (   ) Falta de 

interesse da família. 
(   ) Falta de interesse da Comunidade residente no bairro  

(   ) Outro(s). Qual(is): _____________________________________________________ 
 

2 - No seu conhecimento existe um regimento que regule a atuação do CE nesse CMEI? 
(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não Sei 
 

3 - Identifique a modalidade de reunião que ocorre com mais frequência: (    ) ordinária   (   ) 

extraordinária 
3.1 Diante da resposta anterior aponte qual a frequência das reuniões do CE: 
(   ) Semanal  (   ) Mensal  (   ) Semestral   (   ) Anual (   ) Não ocorre reunião 
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4 - A data de realização das reuniões do CE é divulgada com antecedência? 
(   ) Sim  (   ) Não 
 

5 - O horário de realização das reuniões do CE é adequado à participação dos diversos 

segmentos representados? 
(   ) Sim (   ) Não. Por quê? ________________________________________________ 
 

6 - Quem participa na definição da pauta a ser discutida nas reuniões do CE? 
(   ) O presidente do Conselho (   ) Os membros do CE  (   ) A direção do CMEI  
(   ) Outros. Quais: _______________________________________________________ 
 

7 - Como são registradas as decisões tomadas nas reuniões do CE? 
(   ) Atas   (   ) Anotações diversas  (   ) Não são feitos registros escritos das reuniões 
 

8 - As decisões tomadas pelo CE são divulgadas à comunidade por meio de: (múltiplas 

resposta) 
 

(   ) Reunião                                          (   ) Cartaz (   ) Comunicado 

(   ) Mural (   ) Sítio da escola (   ) Rádio comunitária 

(   ) Redes sociais (Facebook, etc) (   ) Outros  (   ) Não se aplica  

 

9 - A comunidade externa a escola (representante do centro comunitário, ONGs, etc.) 

participam do CE? 
(   ) Sim. Qual?: __________________________________________________________  
(   ) Não. Sabe o motivo?: __________________________________________________ 
 

10 - Acontece articulação entre o CE e a Unidade Executora de recursos (Caixa Escolar)? 
(   ) Sim. Detalhe são as formas de articulação:__________________________________ 
(   ) Não       (   ) Não Sei 
 

11- Os conselheiros discutem sobre aplicação dos recursos financeiros recebidos pela 

Escola? 
(   ) Sim. Detalhe de que forma:______________________________________________ 
(   ) Não       (   ) Não Sei 
 

12 - Os conselheiros participam da elaboração e discussão no que diz respeito ao Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) do CMEI? 
(   ) Sim. Detalhe são as formas de participação: ________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(   ) Não. Por quê? ________________________________________________________        
(   ) Não Sei 
 

13 - Quais ações são promovidas pela escola para estimular e fortalecer a participação dos 

pais e da comunidade no CE? 
(    ) Realização de reuniões para viabilização de atividades diversas. 
(   ) Envio de convites aos pais de alunos ou responsáveis, reforçando a importância da 

participação no Conselho. 
(    ) Outras ações. ________________________________________________________ 
(    ) Não se aplica (a escola não promove ações nesse sentido). 

 

 

 



107 
 

14 - A escola e/ou a Secretaria de Educação do Município promovem seminários ou 

palestras informativas a respeito da organização do próprio CE e/ou da dinâmica da gestão 

escolar? 
 (    ) Sim. Que cursos? ____________________________________________________ 
  

 (    ) Não. Sabe o motivo? __________________________________________________ 
 

15 - Aponte o grau de dificuldade para a composição de cada segmento no CE: 
 

Segmentos Alto Médio Baixo Nenhum 
Professores     
Funcionários     
Pais     
Comunidade     

 

16 - Aponte o grau de participação de cada segmento na Assembleia Geral: 
 

Segmentos Alto Médio Baixo Nenhum 

Professores     
Funcionários     
Pais     
Comunidade     

 

17 - Aponte o grau de participação de cada segmento nas reuniões do CE: 

Segmentos Alto Médio Baixo Nenhum 

Professores     
Funcionários     
Pais     
Comunidade     

 

18 – De acordo com o seu conhecimento a decisão de participar do CE representando um 

segmento ocorreu por: 
 

Segmento Por Livre 
Iniciativa 

Pedido da Direção 
Escolar 

Por Falta de 
Voluntários para 

Participar 

Não sei 

Professores     
Funcionários     
Pais     
Comunidade     

 

19 - Qual é o grau de participação do CE na gestão de cada área? 
 

Gestão Alto Médio Baixo Nenhum 

Administrativa     
Pedagógica     
Financeira     
Gestão de pessoas (professores, 
func.) 

    
Resultados das avaliações (IDEB, etc.) 
(dieducacionais 

    
 

20 - Em que grau o CE exercita suas funções? 
 

Funções Alto Médio Baixo Nenhum 

Decidir sobre as ações na escola     
Consultado sobre as decisões     
Fiscalizar as ações     
Mobilizar a comunidade     
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21 - Aponte a participação de cada segmento do CE na elaboração do Projeto Político-

Pedagógico (PPP) da Escola: 

Segmento Alto Médio Baixo Nenhum 

Diretores     
Professores     
Funcionários     
Pais     
Comunidade     

 

22 – Dê uma nota de 1 (um) a 10 (dez) as atribuições desenvolvidas pelo CE: 
 

Atribuição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Definir as diretrizes e metas da escola (PPP, Regimento 
Escolar, etc.). 

          

Formular alternativas para a solução de problemas de 
natureza administrativa e pedagógica. 

          

Encaminhar o aluno para atendimento material e 
psicopedagógico. 

          

Desenvolver ações visando à integração escola-família e 
comunidade. 

          

Definir prioridades para aplicação de recursos da Escola.           

Instituir e aplicar medidas disciplinares.           

Elaborar calendário, observadas as normas do Conselho 
Municipal de Educação e a legislação pertinente. 

          

Apreciar relatórios anuais da escola, analisando seu 
desempenho em face das diretrizes e metas 
estabelecidas. 

          

Auxiliar nas decisões da Equipe Gestora.           

Indicar ações que possam ser desenvolvidas parar 
melhorar a qualidade do ensino oferecido. 

          

Zelar pela preservação do patrimônio físico da escola.           

Fiscalizar a aplicação das verbas.           

Constar em ata e tornar públicas as deliberações 
adotadas pela maioria absoluta. 

          

 

23. Você tem conhecimento se no processo de atuação do CE existe alguma forma de 

participação dos alunos matriculados na Educação Infantil (CMEI). 
 

(    ) Sim. Explique de que maneira ocorre essa participação:_______________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

(    ) Não. Explique porque não ocorre participação das crianças:____________________ 
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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24 – Você considera ser possível que a criança matriculada na Educação Infantil (CMEI) 

possa ser ouvida nas ações políticas e pedagógicas a serem desenvolvidas pela gestão 

da Escolar. 
 

(    ) Sim. Explique como poderia se dar essa participação da criança:________________ 
_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

(    ) Não. Explique o motivo dessa incapacidade: ________________________________ 
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

(    ) Parcialmente, com restrições. Explique quais seriam as restrições:_______________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

25 – Você considera ser possível que a criança matriculada na Educação Infantil (CMEI) 

possa ser ouvida nas ações políticas e pedagógicas a serem desenvolvidas pelo 

Conselho Escolar. 
 

(    ) Sim. Explique como poderia se dar essa participação da criança:________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

(    ) Não. Explique o motivo de sua resposta:___________________________________ 
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

(   ) Parcialmente com restrições. Explique quais seriam as restrições:________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

26 - Como você avalia a sua participação no CE? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

27 - Descrever as principais contribuições (POSITIVAS) do CE para fortalecimento da gestão 

democrática (elevação dos níveis de participação política da comunidade) e organização da 

gestão (administrativo-financeira, política, pedagógica) no CMEI  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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29 - Descrever as principais dificuldades (NEGATIVAS) enfrentadas no trabalho desenvolvido 

pelo CE no CMEI 
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

 
LEI COMPLEMENTAR N.º 147 DE 04 FEVEREIRO DE 2015 

 
 

Dispõe sobre a democratização da gestão escolar no âmbito da rede 
municipal de ensino do Município do Natal e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

CAPÍTULO I 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO MUNICIPAL 

 
Art. 1° - A gestão democrática das Unidades de Ensino da rede pública municipal 
pressupõe a autonomia política, administrativa, financeira e pedagógica por meio da 
administração descentralizada e do gerenciamento de recursos financeiros com a 
participação da comunidade escolar. 
Art. 2º- A gestão democrática das Unidades de Ensino tem como objetivo fortalecer 
a participação de toda comunidade escolar e local para fazer valer o direito do 
cidadão a uma educação que garanta a sua aprendizagem e o seu pleno 
desenvolvimento. 
Parágrafo único – Compreende-se por Unidades de Ensino as Escolas de Ensino 
Fundamental e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). 
Art. 3º - A gestão democrática das Unidades de Ensino da rede pública municipal 
reger-se-á à luz dos princípios inscritos na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, na Lei Orgânica do Município de Natal, na presente 
Lei Complementar e nas demais leis aplicáveis com vistas a observância dos 
seguintes princípios: 
I. o desenvolvimento integral e a aprendizagem do aluno; 
II. autonomia das Unidades de Ensino na gestão política, administrativa, 
financeira e pedagógica, favorecendo a descentralização e participação; 
III. igualdade de condições para o acesso, inclusão e permanência na Unidade de 

Ensino; 
IV. participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios 
e em órgãos colegiados; 
V. ética e transparência quanto aos mecanismos administrativos, financeiros e 
pedagógicos; 
VI. valorização dos profissionais da educação no campo da formação, do 
reconhecimento profissional, da carreira e das condições de trabalho; 
VII. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
VIII. efetividade, eficiência e zelo na aplicação dos recursos públicos; 
IX. gratuidade do ensino público em estabelecimentos municipais, garantindo a 
qualidade, socialmente referenciada e a laicidade; 
X. vinculação entre a educação escolar, o trabalho, a ciência, a tecnologia, a 
cultura e as práticas sociais; 
XI. organização do currículo, enfatizando aspectos da história, da cultura e da 
economia potiguar; 
XII. apreço à liberdade de expressão e respeito à diversidade. 
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CAPÍTULO II 

DA GESTÃO ESCOLAR SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 4º - A gestão das unidades de ensino será exercida conjuntamente pela sua 
Equipe Gestora e pelo Conselho Escolar: 
Parágrafo único – a equipe gestora das Unidades de Ensino é formada por um 
diretor administrativo- financeiro e um diretor pedagógico. 
Art. 5º - A autonomia da gestão das unidades de ensino, respeitadas as disposições 
legais do sistema municipal de ensino, será assegurada: 
I. pela escolha dos diretores administrativo-financeiro e pedagógico, conforme o 

disposto no parágrafo único do artigo 4º desta Lei, através do Colégio Eleitoral, 
mediante eleição direta e secreta;  

II. pela escolha de representante dos segmentos da comunidade no Conselho 
Escolar; 

III. pela garantia de participação dos segmentos da comunidade nas deliberações 
do Conselho Escolar; 

IV. pela destituição dos diretores administrativo-financeiro e pedagógico, na forma 
regulada nesta Lei. 

 
SEÇÃO II 

DA EQUIPE GESTORA DA UNIDADE DE ENSINO 
 
Art. 6º - A Equipe Gestora é responsável pela execução, avaliação e orientação das 
atividades inerentes à organização e funcionamento da Unidade de Ensino com foco 
no desenvolvimento e aprendizagem do aluno. 
Parágrafo único – Os diretores administrativo-financeiro e pedagógico serão eleitos 
pela comunidade escolar, através do Colégio Eleitoral, diplomados e empossados 
pelo Executivo Municipal e ocuparão função gratificada de acordo com a tipologia 
das Unidades de Ensino (Anexo 2) e conforme as normas legais vigentes. 
 

SEÇÃO III 
DO APOIO À EQUIPE GESTORA 

 
Art. 7º - Atuarão como apoio à equipe gestora o inspetor escolar, o coordenador 
pedagógico e o assistente financeiro. 
Art. 8º - Os Coordenadores Pedagógicos serão indicados pelo Conselho Escolar, 
ouvida a Secretaria Municipal de Educação, atendendo aos seguintes critérios: 
I. Não estejam em estágio probatório; 
II. comprovem habilitação em Pedagogia ou Normal Superior; 
III. apresentem um Plano de Trabalho, com objetivos e metas em consonância 

com o Projeto Político Pedagógico da Escola; 
IV. tenham obtido pontuação superior a 60% (sessenta por cento) na avaliação do 

desempenho; 
V. não tenham sido julgados culpados em processos de sindicância, 

administrativos e criminais. 
VI. que seja do Quadro Efetivo da Secretaria Municipal de Educação; 
§1º - O número de Coordenadores Pedagógicos, por turno, será indicado conforme 
tipologia da escola. 
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§2º - O plano de trabalho dos Coordenadores Pedagógicos, aprovado pelo Conselho 
Escolar, será encaminhando à Secretaria Municipal de Educação que acompanhará 
a referida proposta; 
§3º. Nas escolas recém-criadas, os Coordenadores Pedagógicos serão indicados 
pela Secretaria Municipal de Educação – SME. 
Art. 9º - A Secretaria Municipal de Educação encaminhará às Unidades de Ensino 
servidor público municipal com escolaridade mínima de nível médio que ficará com 
sua carga horária à disposição da Equipe Gestora para a execução das atribuições 
de assistente financeiro em articulação com a unidade executora. 
§1º. O Município de Natal deverá, no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a partir 
da publicação desta Lei, realizar concurso público para preenchimento do Cargo de 
Técnico de Nível Médio, com atribuições de assistente financeiro, com lotação nas 
unidades de ensino do Município de Natal. 
§2º. Cada unidade de ensino do Município de Natal deverá conter em seus quadros 
pelos menos de 01 (um) Técnico de Nível Médio, com atribuições de assistente 
financeiro. 
§3º. Enquanto não preenchidos os cargos de Técnico de Nível Médio nas unidades 
de ensino pelos servidores concursados, permanecerão exercendo a função de 
Assistente Financeiro aqueles servidores que atualmente a exercem. 
§4º. Nas unidades de ensino que não possuem servidores desempenhando a função 
de Assistente Financeiro, poderão ser designados para exercê-la servidores 
escolhidos pelo Conselho Escolar, ouvida a Secretaria Municipal de Educação, até a 
efetiva nomeação dos concursados. 
Art. 10º - O Inspetor Escolar será escolhido pelo Conselho Escolar, ouvida a 
Secretaria Municipal de Educação, atendendo aos seguintes critérios: 
I. comprove habilitação em curso de licenciatura; 
II. tenha obtida pontuação a partir de a 60% (sessenta por cento), na avaliação de 
desempenho;  
III. que seja do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação. 
 

 
SEÇÃO IV 

DAS COMPETÊNCIAS 
Art. 11º - Compete aos diretores administrativo-financeiro e pedagógico: 
I. administrar a Unidade de Ensino coordenando o seu funcionamento geral e 
representando-a oficialmente; 
II. executar as normas disciplinares, de acordo com o Regimento Escolar da 
Unidade de Ensino, atendendo a legislação vigente; 
III. realizar o seu trabalho tendo como referência o Projeto Político Pedagógico da 
Unidade de Ensino; 
IV. coordenar o processo de elaboração, execução e avaliação do Plano Estratégico 
da Unidade de Ensino; 
V. elaborar, em conjunto com os Coordenadores Pedagógicos, Inspetor Escolar e 
Assistente Financeiro, o relatório anual das atividades pedagógicas, administrativas, 
financeiras e submeter ao Conselho Escolar para análise e apreciação com posterior 
encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação; 
VI. fazer cumprir a legislação vigente no que compete a organização e 
funcionamento da Unidade de Ensino; 
VII. subsidiar os membros do Conselho Escolar com a legislação pertinente ao 
funcionamento da Unidade de Ensino; 
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VIII. propiciar um clima de ordem, amizade e cooperação entre docentes e 
funcionários, pais e alunos; 
IX. garantir o cumprimento da carga horária mínima anual de oitocentas horas 
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar; 
X. cumprir as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação e o 
calendário escolar aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. 
Art. 12º - Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro: 
I. planejar e executar, juntamente com o Assistente Financeiro e com a diretoria da 
Unidade Executora, a aplicação dos recursos financeiros disponíveis, submetendo-
os ao Conselho Escolar; 
II. coordenar o processo de avaliação das ações administrativas e financeiras, 
desenvolvidas na unidade de ensino, mantendo a integração e a unidade do trabalho 
escolar em todos os turnos de funcionamento; 
III. dar publicidade, sistematicamente dos recebimentos e aplicações de recursos 
financeiros e qualquer informação de cunho financeiro que seja de interesse da 
Comunidade Escolar; 
IV. manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto com 
todos os segmentos da comunidade escolar, pela sua conservação; 
V. articular a integração e participação dos organismos colegiados existentes na 
Unidade de Ensino; 
VI. elaborar as prestações de contas entregando-as nos prazos estabelecidos pelo 
órgão central; VII. substituir o diretor pedagógico nas suas ausências e 
impedimentos. 
Art. 13º – Compete ao Diretor Pedagógico: 
I. coordenar o processo de planejamento, execução e avaliação das ações 
pedagógicas desenvolvidas na Unidade de Ensino, mantendo a integração e a 
unidade do trabalho escolar em todos os turnos de funcionamento; 
II. coordenar a adequação do Calendário Escolar, a elaboração do Regimento e do 
Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino, com base nas diretrizes 
emanadas da Secretaria Municipal de Educação; 
III. dar publicidade ao desempenho acadêmico dos alunos do ensino fundamental a 
cada bimestre e trimestralmente das crianças da educação infantil; 
IV. propor e articular intervenções pedagógicas para melhorar o desenvolvimento e 
aprendizagem dos alunos; 
V. articular o trabalho pedagógico garantindo a unidade de todos os turnos; 
VI. propor e coordenar a política de formação continuada no interior da Unidade de 
Ensino; 
VII. promover a interação da Unidade de Ensino com a família e a comunidade; 
VIII. substituir o diretor administrativo-financeiro nas suas ausências e impedimentos. 
Art. 14º - Compete aos Coordenadores Pedagógicos: 
I. implementar a operacionalização das Diretrizes Curriculares Nacionais; 
II. coordenar, acompanhar e avaliar o Projeto Político Pedagógico da Unidade de 
Ensino, garantindo a execução das ações; 
III. elaborar, com o coletivo escolar, plano de trabalho que contemple as 
especificidades do seu turno de atuação estabelecendo a sistemática das ações 
pedagógicas desenvolvidas em consonância com o plano de trabalho da Unidade de 
Ensino; 
IV. elaborar, semestralmente, o relatório das atividades pedagógicas; 
V. identificar as vulnerabilidades do processo de ensino e aprendizagem e propor 
ações interventivas com vistas à melhoria do processo; 
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VI. coordenar, juntamente com o Diretor Pedagógico, a adequação do Calendário 
Escolar, a elaboração do Regimento e o Projeto Político Pedagógico da Unidade de 
Ensino, com base nas diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de Educação; 
VII. participar das discussões e decisões do Conselho de Classe; 
VIII. propiciar um clima de ordem, amizade e cooperação entre os docentes, 
funcionários, pais e alunos; 
IX. articular e mediar os processos formativos dos docentes na própria unidade de 
ensino e junto a Secretaria Municipal de Educação; 
X. subsidiar, quando necessário, os membros do Conselho Escolar com 
informações pertinentes à implementação do Projeto Político Pedagógico; 
XI. analisar e divulgar, sistematicamente, com a equipe docente, os dados de 
desempenho do processo de ensino e de aprendizagem, tendo em vista estabelecer 
estratégias e intervenções que garantam a aprendizagem e desenvolvimento do 
aluno; 
XII. participar de discussão no Conselho Escolar sobre a evolução dos 
indicadores educacionais: abandono escolar, aprovação e aprendizagem, 
providenciando os dados necessários à análise dos resultados do desempenho dos 
alunos; 
XIII. articular as lideranças estudantis para efetiva participação em suas entidades 
representativas e nos colegiados existentes na Unidade de Ensino. 
Art. 15º - Compete ao Inspetor Escolar: 
I. coordenar a execução do trabalho de escrituração, observando as disposições 
legais; 
II. divulgar a legislação de ensino e as diretrizes emanadas da Secretaria Municipal 
de Educação a toda comunidade escolar, zelando pelo seu cumprimento; 
III. auxiliar diretamente a direção da escola, quando solicitado; 
IV. organizar e manter atualizados os documentos referentes à legislação de ensino 
e diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de Educação; 
V. coordenar, orientar e divulgar os serviços de matrícula, resultados de avaliações 
periódicas e finais, quando houver; 
VI. organizar, coordenar e avaliar os trabalhos da secretaria da unidade de ensino, 
zelando pela ordem e conservação dos documentos escolares, garantindo sua 
uniformidade; 
VII. participar das reuniões de estudos, planejamento, avaliações e elaboração de 
projetos da unidade de ensino; 
VIII. redigir e providenciar a expedição da correspondência que lhe for confiada; 
IX. assinar, junto à direção da unidade de ensino, a documentação referente ao 
aluno, garantindo sua regularidade e legalidade; 
X. garantir a permanência de documentos, pertencentes à vida acadêmica do aluno, 
na Unidade de Ensino; 
XI. participar da elaboração de processo de regularização da Unidade de Ensino, 
quanto à autorização para funcionamento; 
XII. colaborar na avaliação de desempenho dos docentes e alunos; 
XIII. subsidiar o diretor pedagógico com dados estatísticos do desempenho 
escolar; 
XIV. coordenar e executar, juntamente com os auxiliares de secretaria, as 
atividades relacionadas ao Censo Escolar, zelando pelo cumprimento dos prazos e 
pela veracidade das informações prestadas. 
Art. 16º – Compete ao Assistente Financeiro: 
I. participar da elaboração dos planos de aplicação dos recursos financeiros 
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disponíveis; 
II. realizar as pesquisas de preços e demais atividades relacionadas à execução 
dos planos de aplicação dos recursos financeiros; 
III. auxiliar o tesoureiro da Unidade Executora nas questões pertinentes às ações 
financeiras e na atualização dos registros do Livro Caixa e Livro Tombo; 
IV. participar da elaboração do relatório de execução orçamentária e financeira. 
 

SEÇÃO V 
DO CONSELHO ESCOLAR 

 
Art. 17º - O Conselho Escolar é órgão consultivo, deliberativo, fiscalizador e 
mobilizador dos assuntos referentes à gestão pedagógica, administrativa e 
financeira da Unidade de Ensino, respeitadas as normas legais vigentes. 
Art. 18º - O Conselho Escolar é constituído do Diretor Administrativo-Financeiro ou o 
Diretor Pedagógico, como membros natos, além das representações paritárias dos 
alunos, pais, docentes e funcionários, escolhidos entre os seus pares, em processo 
eletivo, sendo no mínimo um e no máximo dois representantes por segmento, de 
acordo com a tipologia da unidade escolar e conforme dispuser as diretrizes 
educacionais do Município de Natal. 
§1º - Cabe ao Presidente do Conselho em exercício deflagrar o processo eleitoral 
em até 30 dias após a posse dos diretores, constituindo uma comissão que 
coordenará o pleito. 
§2º - Cada segmento da Unidade de Ensino elegerá, através de voto secreto, seus 
representantes titulares e suplentes de acordo com o edital publicado pelo 
Presidente do Conselho Escolar. 
§3º – O Presidente e o Secretário do Conselho serão escolhidos entre os 
conselheiros titulares eleitos na primeira reunião do Conselho. 
§4º – Nas Unidades de Ensino que ainda não tenham implantado o Conselho, a 
equipe gestora deverá constituir a comissão para coordenar o processo eleitoral do 
Conselho Escolar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da posse dos eleitos. 
§5º – O diretor que não for escolhido na condição de titular, ficará na condição de 
suplente. 
Art. 19º – A Assembleia Geral, instância do Conselho Escolar, com funções 
consultiva, deliberativa, fiscalizadora e mobilizadora, é composta pela equipe 
gestora, alunos, docentes, funcionários, pais ou responsáveis e será convocada 
sempre que se fizer necessário, legitimando a consolidação do processo 
democrático. 
Art. 20º – O mandato dos Conselheiros é de 03 (três) anos com direito a uma 
reeleição. 
Parágrafo único – Durante o primeiro mês letivo, o Conselho Escolar coordenará 
assembleias distintas por segmento, com amplo debate sobre o seu funcionamento 
e as responsabilidades dos conselheiros e, na ocorrência de vacância, deflagrará o 
processo de eleição, visando ao preenchimento da(s) vaga(s). 
Art. 21º - Podem candidatar-se ao Conselho Escolar: 
I. professores e funcionários efetivos, em exercício na Unidade de Ensino; 
II. pai, mãe ou responsável pelos alunos, regularmente matriculados e 
frequentes; 
III. alunos a partir de 12 (doze) anos, regularmente matriculados e frequentes. 
§ 1º Nas Unidades de Ensino onde não houver alunos habilitados a votar a formação 
do Conselho Escolar dar-se-á pelo acréscimo de representante do segmento de pais 
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de modo que seja mantida a seguinte proporcionalidade: 50% (cinquenta por cento) 
docentes e funcionários e 50% (cinquenta por cento) alunos e pais. 
§ 2º Nas Unidades de Ensino onde não houver funcionários habilitados a votar a 
formação do Conselho Escolar dar-se-á pelo acréscimo de representante do 
segmento de docentes de modo que seja mantida a seguinte proporcionalidade: 
50% (cinquenta por cento) docentes e funcionários e 50% (cinquenta por cento) 
alunos e pais. 
Art. 22º - São atribuições do Conselho Escolar: 
I. elaborar seu regimento, solicitando auxílio da Secretaria Municipal de 
Educação, se necessário; 
II. discutir, acompanhar e avaliar o Projeto Político Pedagógico da Escola, 
considerando os interesses da Comunidade Escolar e com as diretrizes da política 
educacional vigente, aprová-lo e encaminhá-lo à Secretaria Municipal de Educação; 
III. discutir e aprovar o Regimento Escolar da Unidade de Ensino, com base nas 
diretrizes legais e acompanhar seu cumprimento; 
IV. fiscalizar a execução do calendário escolar, assegurando o cumprimento da 
carga horária mínima anual e do mínimo de dias letivos estabelecidos pela 
legislação vigente; 
V. realizar avaliação sobre o desempenho da equipe gestora da Unidade de 
Ensino com base nos critérios previamente definidos pela Secretaria Municipal de 
Educação; 
VI. emitir parecer sobre docentes e funcionários no exercício de suas funções, 
quando se fizer necessário, e encaminhá-lo à Secretaria Municipal de Educação; 
VII. discutir e definir as prioridades e metas para o ano letivo com base na 
avaliação situacional da Unidade de Ensino; 
VIII. analisar e deliberar, redimensionar e aprovar o plano de aplicação dos 
recursos financeiros disponíveis na Unidade de Ensino; 
IX. apreciar as prestações de contas, observando se os recursos financeiros 
foram aplicados conforme o plano aprovado pela comunidade escolar; 
X. deliberar sobre a reprogramação de ações contidas no plano de aplicação dos 
recursos financeiros; 
XI. promover interações pedagógicas que favoreçam o respeito ao saber do 
aluno e valorizem a cultura da comunidade local; 
XII. acompanhar o aproveitamento significativo do tempo e dos espaços na 
Unidade de Ensino visando ao melhor desempenho dos docentes e alunos nas 
atividades pedagógicas; 
XIII. acompanhar a evolução dos indicadores educacionais (abandono escolar, 
aprovação e aprendizagem) propondo, quando se fizerem necessárias, ações 
pedagógicas ou medidas sócio- educativas visando à melhoria da qualidade social 
da educação escolar; 
XIV. promover relações de cooperação e intercâmbio com outros Conselhos 
Escolares; 
XV. convocar a Assembleia Geral, quando se fizer necessário. 
Art. 23º - O Conselho Escolar reunir-se-á ordinariamente a cada trinta dias, e 
extraordinariamente, quando necessário, sempre que convocado pelo Presidente ou 
atendendo solicitação de, pelo menos, um terço de seus membros. 
Parágrafo único - O Conselho Escolar só poderá deliberar com a presença de 50% 
(cinquenta por cento) mais um de seus membros titulares ou suplentes ocupando a 
titularidade. 
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Art. 24º – As reuniões serão públicas e abertas à participação de todos, inclusive 
representantes da comunidade, com direito a voz a ser regulamentando pelo 
regimento interno do Conselho Escolar da Unidade de Ensino; 
Parágrafo único – A reunião poderá perder, excepcionalmente seu caráter público, 
caso seja deferida por um terço dos membros do Conselho Escolar, solicitação de 
sessão especial para apreciação de questões de natureza ética. 
Art. 25º – O membro do Conselho Escolar perderá seu mandato em caso de: 
I. destituição pelo plenário do Conselho, mediante análise e aprovação de 
representação fundamentada do segmento que representa ou de qualquer um outro 
conselheiro; 
II. ausência injustificada a três reuniões ordinárias consecutivas ou quatro 
intercaladas no prazo de 12 (doze) meses; 
III. renúncia. 
§ 1º - O suplente assume, em caráter de substituição, no caso das ausências 
justificadas e previamente comunicadas e, em caráter permanente, na ocorrência de 
vacância. 
§ 2º - A representação para destituição de membro do Conselho Escolar, formulada 
por seu respectivo segmento ou por qualquer outro conselheiro, obedecerá a 
normas regimentais internas. 
§ 3º - Não havendo suplentes suficientes para atender à demanda, o Conselho 
poderá deliberar sobre nova eleição para escolha de novos membros. 
Art. 26º – Lavrar-se-á ata das reuniões do Conselho Escolar, em livro próprio. 
 

SEÇÃO VI 
DA ORGANIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 
Art. 27º – Será garantida a livre organização dos membros da comunidade escolar 
na forma de associação. 
Parágrafo único – Serão reconhecidas como órgãos colegiados, no âmbito da 
escola, o grêmio estudantil, conselhos de classe, a associação de pais ou 
responsáveis e a representação de docentes e servidores da unidade escolar. 
 

CAPÍTULO III DAS ELEIÇÕES SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 28º – O(a) Prefeito(a) Municipal de Natal nomeará para os cargos de Diretor 
Administrativo-Financeiro e Diretor Pedagógico os candidatos eleitos pelos membros 
do Colégio Eleitoral. 
Parágrafo único – A investidura dos servidores nomeados na forma do caput terá 
duração de três anos, com direito a uma reeleição por mandato de igual período. 
Art. 29º – A Secretaria Municipal de Educação convocará, por edital, as eleições das 
direções das Unidades de Ensino, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
contados regressivamente do término do mandato que vai ser sucedido. 
§ 1º - A Secretaria Municipal de Educação promoverá um curso de capacitação em 
gestão escolar, de caráter seletivo, com duração de 40 (quarenta) horas, para os 
pré-candidatos à direção, devidamente inscritos juntos à Comissão Eleitoral Escolar. 
§ 2º - As normas para a realização do curso de capacitação em gestão escolar e 
seleção dos aprovados serão definidas em edital. 
Art. 30º – Compõem o colégio eleitoral os membros da comunidade escolar 
integrantes dos segmentos: 
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I. docentes efetivos em exercício na Unidade de Ensino; 
II. alunos regularmente matriculados e frequentes, a partir de 12 (doze) anos de 
idade; 
III. pai, mãe ou responsável pelo aluno regularmente matriculado e frequente; 
IV. funcionários efetivos, em exercício na Unidade de Ensino. 
 

SEÇÃO II - DO CANDIDATO 
 
Art. 31º – Poderá candidatar-se a função de Diretor Administrativo-Financeiro da 
Unidade de Ensino o professor ou funcionário estável que esteja em pleno exercício 
da Rede Municipal de Ensino, no mínimo há 06 (seis) meses na Unidade de Ensino 
e que tenha graduação na área de educação. 
Art. 32º – Poderá candidatar-se a função de Diretor Pedagógico o professor estável, 
com licenciatura em pedagogia ou especialização em gestão escolar ou 
especialização em coordenação pedagógica e que esteja em pleno exercício na 
Unidade de Ensino, no mínimo há 06 (seis) meses. 
Parágrafo único – Na ausência de candidatos com formação em pedagogia para a 
função de Diretor pedagógico na composição de chapa, admitir-se-á a candidatura 
de professor com outras licenciaturas. 
Art. 33º - Os candidatos às funções de Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor 
Pedagógico devem preencher as seguintes condições: 
I. apresentar um Plano de Trabalho com objetivos e metas, em consonância 
com o Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino; 
II. comprometer-se, mediante assinatura de um termo de compromisso junto à 
Secretaria Municipal de Educação, se eleito, a desempenhar a função com a 
disponibilidade para atuar em todos os turnos de funcionamento da Unidade de 
Ensino, tendo a responsabilidade de cumprir diariamente, pelo menos, dois turnos; 
III. não ter sido condenado com trânsito em julgado em processos administrativo, 
disciplinar ou criminais; 
IV. assinar, no ato da inscrição, declaração de não impedimento para a 
realização de transações bancárias e comerciais. 
V. apresentar declaração de nada consta expedido pela Secretaria Municipal de 
Educação; 
VI. tenha obtido pontuação superior a 60% (sessenta por cento) na avaliação de 
desempenho; 
VII. tenha sido aprovado no curso de formação de gestão escolar de que trata o 
art. 29º desta Lei. 
 

SEÇÃO III 
DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL 

 
Art. 34º – O processo de eleições será conduzido pela Comissão Eleitoral Central 
constituída de acordo com a presente Lei e designada através de Portaria pela 
Secretaria Municipal de Educação. 
§ 1º - Os membros constituintes da Comissão Eleitoral Central, titulares e suplentes, 
serão eleitos em suas respectivas entidades. 
§ 2º - A Comissão Eleitoral Central será composta de : 
I. 04 (quatro) representantes da Secretaria Municipal de Educação - SME; 
II. 03 (três) representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação – 
SINTE/RN; 
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III. 01 (um) representante do Sindicato dos Servidores de Natal - SINSENAT; 
IV. 01 (um) representante de alunos da Rede Municipal de Ensino, escolhido 
entre os conselheiros escolares; 
V. 02 (dois) representantes de pais, escolhidos entre os conselheiros escolares; 
VI. 01 (um) representante dos diretores das unidades de ensino - FOGEM; 
VII. 01 (um) representante da Associação Nacional de Políticas e Administração 
da Educação – ANPAE. 
Art. 35º - São atribuições da Comissão Eleitoral Central: 
I. elaborar e publicar edital normatizando o processo eleitoral; 
II. organizar, acompanhar, coordenar e fiscalizar o processo eleitoral nas 
Unidades de Ensino da Rede Municipal; 
III. julgar os processos encaminhados pelas comissões das Unidades de Ensino 
e tomar as providências cabíveis; 
IV. elaborar um projeto especificando as demandas materiais e financeiras do 
processo eleitoral; 
V. elaborar relatório do processo eleitoral; 
VI. resolver os casos omissos relacionados ao processo eleitoral. 
Art. 36º - Após a publicação do edital, pela Comissão Eleitoral Central, o Conselho 
Escolar designará uma Comissão Eleitoral Escolar, paritária, composta por 
representantes de cada segmento que se encarregará da condução do pleito na 
Unidade de Ensino, em consonância com as normas estabelecidas pela Comissão 
Eleitoral Central. 
Parágrafo único – Os membros da Comissão Eleitoral Escolar, depois de 
empossados, ficarão impedidos de concorrer a qualquer função do pleito em 
questão. 
 

SEÇÃO IV - DO VOTO 
 
Art. 37º - O voto será secreto e proporcional, assegurando-se a paridade dos 
segmentos da Unidade de Ensino em 50% (cinquenta por cento) no processo 
decisório. 
§1º – O detalhamento do cálculo proporcional a que se refere o caput deste artigo, 
que integra o anexo 1 da presente Lei Complementar, será constituído obedecendo 
a seguinte distribuição: segmento um - docentes e funcionários (servidores); 
segmento dois - pais e discentes; 
§2º – Entende-se por servidores os professores e funcionários efetivos em exercício 
na Unidade de Ensino. 
§3º – É vedado o voto do funcionário e do professor que esteja afastado há mais de 
06 (seis) meses da Unidade de Ensino. 
§4º – É vedado o direito de votar mais de uma vez ainda que represente segmentos 
diversos e acumule mais de um cargo ou função. 
§5º - terá direito a voto o aluno com idade a partir de 12 (doze) anos até o dia do 
pleito. 
 

SEÇÃO V - DA ELEIÇÃO 
 
Art. 38º - Será eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos. 
§ 1º - Na ocorrência de empate entre duas chapas em 1º lugar, o desempate será 
efetuado através dos seguintes critérios, pela ordem: 

a) maior idade cronológica; 
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b) melhor resultado no curso de formação inicial em gestão escolar promovido 
para os candidatos; 

c) maior tempo de experiência na Unidade de Ensino; 
§ 2º – A candidatura única obriga a obtenção de 50% (cinquenta por cento) mais um 
dos votos apurados. 
Art. 39º – É expressamente proibido às chapas concorrentes o uso de meios que 
promovam o aliciamento dos votantes, sob pena de terem suas candidaturas 
impugnadas, depois de comprovado o ato ilícito. 
Art. 40º – Durante o processo eleitoral, as partes interessadas poderão impetrar 
recursos à Comissão Eleitoral Central, através da Comissão Eleitoral Escolar, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o fato gerador ou no decorrer de 48 
(quarenta e oito) horas, após o término do pleito. 
Art. 41º – Encerrado o pleito, caberá à Comissão Eleitoral Escolar realizar a 
apuração das urnas, declarar a chapa vencedora, afixar o resultado em local 
específico, fazer a lavratura da ata e encaminhá-la à Comissão Eleitoral Central. 
Art. 42º – Os candidatos eleitos para a função de Diretor Administrativo-Financeiro e 
Diretor Pedagógico pela comunidade escolar no processo eleitoral serão nomeados 
pelo(a) Prefeito(a) de Natal, conforme o disposto no Art. 28. 
Art. 43º – Qualquer membro da comunidade escolar poderá requerer a impugnação 
do candidato que não satisfaça os requerimentos desta Lei, através da Comissão 
Eleitoral Escolar e em segunda instância da Comissão Eleitoral Central. 
 

SEÇÃO VI DA VACÂNCIA 
 
Art. 44º – Em caso de vacância da função de um dos diretores eleitos o diretor que 
permanecer acumulará as duas funções e deflagrará, juntamente com o Conselho 
Escolar, o processo de eleição, mediante acompanhamento da Secretaria Municipal 
de Educação/Departamento de Gestão Escolar, em um prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, após a oficialização da vacância, visando ao preenchimento da referida função. 
Art. 45º – Em caso de vacância do Diretor Administrativo-Financeiro e do Diretor 
Pedagógico, o Inspetor Escolar assumirá a direção interinamente e, juntamente com 
o Conselho Escolar, mediante acompanhamento da Secretaria Municipal de 
Educação/Departamento de Gestão Escolar, desencadeará o processo de eleição 
para as funções, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a oficialização da 
vacância; 
Parágrafo único – Decorridos 2/3 do mandato, a Secretaria Municipal de Educação, 
submeterá os nomes dos Diretores(as) para apreciação do Conselho Escolar, que 
se homologados, seguirão para nomeação pelo Prefeito de Natal. Esse mandato 
será considerado especial e não impede ao indicado de concorrer aos processos de 
eleição. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 46º - O processo de eleição será acompanhado pela Secretaria Municipal de 
Educação/Departamento de Gestão Escolar. 
Art. 47º - A direção da Unidade de Ensino será designada diretamente pelo 
Executivo Municipal nos seguintes casos: 
I. inexistência de registro de candidaturas pelo período de um mandato; 
VIII. em Unidades de Ensino recém-criadas; 
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IX. III.a eleição das unidades que trata os incisos anteriores ocorrerá no pleito 
posterior. 
X. Art. 48 - Durante o exercício da função, a equipe gestora será avaliada no seu 
desempenho funcional, anualmente, pelo Conselho Escolar e pela Secretaria 
Municipal de Educação, através de procedimentos definidos previamente por esta 
última, referendado pelo Conselho Municipal de Educação, com a finalidade de: 
XI.  
XII. aperfeiçoar o desempenho da Equipe Gestora para a melhoria da Unidade de 
Ensino; 
XIII. tomar medidas disciplinares, no descumprimento dos artigos que definem as 
competências desta Lei; 
XIV. melhorar o processo do ensino e da aprendizagem. 
Parágrafo único – O descumprimento das competências da função, definidas nos 
art. 11, 12 e 13 desta Lei, implicará na perda do mandato, ouvido o Conselho 
Escolar e a Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 49º - A Secretaria Municipal de Educação ou a Comunidade Escolar, após 
consulta e deliberação do Conselho Municipal de Educação, poderá propor novas 
formas de gestão, em caráter experimental e acompanhada por processo de 
avaliação, não predominando, entretanto, sobre o processo de eleição. 
Parágrafo único – Decorrido o período de um mandato a forma de gestão escolhida 
pela unidade de ensino será avaliada pela SME a quem cabe parecer definitivo. 
Art. 50º - Os Diretores perderão o mandato, por ato do(a) Prefeito(a) se, através de 
processo administrativo, ficar comprovada a existência do cometimento de qualquer 
ato ilícito em matéria de suas respectivas responsabilidades. 
Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Educação poderá nomear uma 
Comissão Interventora, ouvido o Conselho Escolar, em qualquer Unidade de Ensino, 
para sanar situação de grave perturbação de ordem administrativa, pedagógica ou 
disciplinar e para fazer cumprir norma, regulamento ou Lei que não esteja sendo 
observada. 
Art. 51º – É inelegível para o terceiro mandato consecutivo aquele que ocupou nos 
dois últimos mandatos a função de Diretor Administrativo e/ou Pedagógico. 
Art. 52º – Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições anteriores. 
 
 

Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 04 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
 

Carlos Eduardo Nunes Alves 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 


