
CONSELHOS ESCOLARES COMO INSTRUMENTOS DE EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES RURAIS
JAGUARENSES

Autora:

Bárbara Machry Spengler

Universidade Federal do Pampa/ Unipampa. Email: ba.spengler@gmail.com

Co-Autora:

Arlete Salcides

Universidade Federal do Pampa/ Unipampa. Email: arleteunipampa@gmail.com

Resumo

No contexto de debates acerca da democratização da escola no Brasil, situamos a pesquisa que objetivou
analisar os processos de constituição de Conselhos Escolares de cinco escolas do campo do município de
Jaguarão/RS, no que tange às concepções dos atores que compõem cada segmento da comunidade escolar
acerca da importância e das finalidades desse colegiado, bem como de sua compreensão quanto ao
desempenho dos representantes eleitos no cumprimento de funções. A análise de resultados do estudo revela
que o compartilhamento de responsabilidades na tomada de decisões entre os diversos níveis e segmentos
implica aprendizado e vivência do exercício de participação, e depende de ações que contribuam para o
empoderamento dos sujeitos envolvidos para que adquiram capacidades culturais exigidas para exercer essas
atribuições.

Palavras-chave: Educação do campo; Conselhos Escolares; democratização da escola.

Resúmen

En el contexto de los debates sobre la democratización de la escuela en Brasil, situar a la investigación tuvo
como objetivo analizar los procesos de formación de los consejos escolares de cinco escuelas en el ámbito del
municipio de Yaguarón / RS, en relación con las concepciones de los actores que conforman cada segmento
de la comunidad escuela sobre la importancia y el propósito de esta colegiata, así como su comprensión
acerca de la actuación de los representantes electos en el ejercicio de sus funciones. Los resultados del
análisis del estudio revela que compartir responsabilidades en la toma de decisiones entre los diversos niveles
y segmentos implica el aprendizaje y la experiencia de la participación de ejercicio, y depende de las acciones
que contribuyen al empoderamiento de las personas involucradas para adquirir las habilidades culturales
necesarios para ejercer estas funciones.
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INTRODUÇÃO

O exercício constante da “leitura do mundo”, demandando
necessariamente a compreensão crítica da realidade, envolve, de um
lado sua denúncia, de outro o anúncio do que ainda não existe (Freire,
2001, p. 21).

A presente pesquisa inscreve-se no conjunto de estudos e debates sobre a questão da democratização da
escola, discussão situada no âmbito de processos de redemocratização do Estado Brasileiro, que a partir da
Constituição de 1988, amplia o leque de direitos políticos e sociais e propõe novos espaços de participação da
sociedade civil organizada na gestão das políticas públicas.

No campo educacional, um dos principais efeitos desse processo, segundo Oliveira et al. (2010, p. 6),
“ocorreu via descentralização da gestão escolar, atualmente garantida na legislação educacional brasileira
como importante conquista das reformas educacionais”.

Como disposto na Constituição Federal (1988), “os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares
públicas de educação básica que os integram, progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e
financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público” (BRASIL, 2010, p. 17).

Considerando a crescente complexidade das organizações e dos processos sociais nelas ocorrentes –
caracterizados pela diversidade e pluralidade de interesses que envolvem a dinâmica das interações no
embate desses interesses – não se concebe que tais organizações sejam administradas pelo antigo enfoque
conceitual da administração científica, no qual tanto a organização como as pessoas que nelas atuam são
coordenadas de fora para dentro.

A expressão “gestão educacional” surge em substituição à “administração educacional”, para representar não
apenas novas ideias, mas, sim, um novo paradigma. Segundo Luck (2000, p. 99), “a gestão não deprecia a
administração, mas supera as suas limitações de enfoque dicotomizado, simplificado e reduzido, para atender
as exigências de uma realidade social cada vez mais complexa e dinâmica”.

O Artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9.394/96), recomenda que os
sistemas de ensino estabeleçam normas para o desenvolvimento da gestão democrática nas escolas públicas
de educação básica e que tais normas devem estar em acordo com as peculiaridades de cada sistema e
garantir a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, além da
participação das comunidades – escolar e local – em conselhos escolares ou equivalentes.

Porém, a concretização desses ideais requer mais do que simples mudanças nas estruturas organizacionais,
requer mudança de paradigmas que fundamentam a construção de uma proposta educacional e o
desenvolvimento de uma gestão diferente da que hoje é vivenciada.

A democratização da gestão nas escolas brasileiras impõe a construção de uma maneira de conduzir uma
dada instituição escolar capaz de garantir participação, transparência e equidade.

Conforme analisa Paro (2000, p. 78),

Se a verdadeira democracia se caracteriza, dentre outras coisas, pela
participação ativa dos cidadãos na vida pública, considerados não apenas como
titulares de direitos, mas, também, como criadores de novos direitos, é preciso
que a educação se preocupe como dotar-lhes das capacidades culturais
exigidas para exercer essas atribuições, justificando-se, portanto, a
necessidade de a escola pública cuidar, de forma planejada, de uma autêntica
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formação da democracia.

A promoção de uma gestão educacional democrática e participativa requer o compartilhamento de
responsabilidades no processo de tomada de decisões entre os diversos níveis e segmentos de autoridade dos
sistemas educacionais. Segundo Dourado (2003, p. 62), “na escola todos têm contribuições e saberes para
compartilhar e todos os processos realizados nos espaços das escolas são vivências formativas e cidadãs”.

Reconhece-se, no entanto, que a democratização dos sistemas de ensino e da escola implica aprendizado e
vivência do exercício de participação e de tomadas de decisão.

A democratização da gestão por meio de um dos mecanismos de participação na escola, tal como os
conselhos escolares, pode apresentar-se como uma alternativa criativa para envolver os diferentes
segmentos.

Atendendo ao disposto na Constituição Federal e na legislação educacional nacional, diferentes iniciativas
governamentais têm sido propostas tanto por parte do Governo Federal como por parte de governos
estaduais e/ou municipais na perspectiva de estimular a criação e fortalecer os Conselhos das diferentes
escolas brasileiras.

Pesquisas têm sido realizadas pó organismos internacionais e instituições nacionais responsáveis pela
formação de dirigentes escolares têm apontado os inúmeros desafios enfrentados

É nesse espectro de ambições que situamos a pesquisa realizada com a finalidade de produzir conhecimentos
acerca das etapas de constituição dos Conselhos Escolares em cinco escolas do campo do município de
Jaguarão/ RS, no período de agosto a dezembro de 2012.

Visa-se que os achados do estudo contribuam às indispensáveis reflexões e à identificação de necessárias
adequações nas formas de atuação dos diferentes segmentos da comunidade escolar, a bem de qualificar o
funcionamento desse colegiado.

Nas palavras de Arroyo (2004, p. 5),

Teremos que optar entre continuar tratando o homem do campo como um carente
crônico que precisa ser alimentado, curado, informado, integrado, educado ou passar
a tratá-lo como um cidadão trabalhador historicamente excluído dos direitos básicos,
que vem tomando consciência desta exclusão e se organiza na reivindicação de seus
direitos.

Nessa perspectiva, a pesquisa foi conduzida na direção de caracterizar o processo de constituição dos
Conselhos das cinco escolas do campo, no que tange às concepções dos diferentes atores que compõem cada
segmento da comunidade escolar acerca da importância e das finalidades desse colegiado, bem como de sua
compreensão quanto ao desempenho dos representantes eleitos no cumprimento de funções normativa[i],
consultiva[ii], deliberativa[iii], fiscalizadora[iv] e mobilizadora[v].

METODOLOGIA

A pesquisa qualitativa, segundo Oliveira (1982, p. 7), pauta-se na tarefa de investigar a experiência vivida e
tem como foco central a subjetividade dos sujeitos participantes.

O estudo envolveu membros das comunidades de cada uma das cinco escolas do campo de Jaguarão, ou seja,
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. João Azevedo, localizada no Cerro do Matadouro; Escola
Municipal de Ensino Fundamental Pompilho Almeida Neves, localizada na Vila São Luiz; Escola Municipal de
Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, localizada na Ponte do Telho; Escola Municipal de Ensino
Fundamental Dr. Alcides Pinto, localizada na Vila Cardoso; e, por fim, Escola Municipal de Ensino Fundamental
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Dona Beloca Baltar, localizada na Vila Santana, que estiveram presentes nas três reuniões realizadas em cada
escola.

No período de agosto a dezembro de 2012, as pesquisadoras registraram, em diário de campo, os discursos
dos participantes em cada etapa uma das três etapas do processo de criação dos Conselhos das escolas.
Também foram degravados depoimentos de membros da comunidade escolar, coletados nos tempos em que
ocorreram as reuniões nas escolas.

O diário de campo, de acordo com Lima (2007, p. 3), “é uma fonte inesgotável de construção, desconstrução
e reconstrução (...) do agir através de registros quantitativos e qualitativos”. Conforme recomenda Minayo
(2002), quanto mais anotações tiver o diário, maior será o auxílio no momento das análises do objeto
estudado.

Os registros foram analisados nos termos propostos por Bardin (2009).

A edição revista e atualizada do livro “Análise de Conteúdo” traz importantes contribuições à pesquisa
científica, apresentando um concreto e operacional método de investigação.

Para Bardin (2009, p. 121), a análise de conteúdo, enquanto método, leva em consideração um conjunto de
técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens em três momentos: “pré-análise, exploração do material e, por fim, o tratamento
dos resultados: a inferência e a interpretação”.

Na pré-análise, organiza-se o material que constitui o corpus da pesquisa. Na exploração do material, há três
etapas a serem observadas: a escolha das unidades; a seleção das regras; e, por fim, a escolha de
categorias. Segundo Bardin (2009, p. 119), “as categorias emergem da classificação analógica dos elementos,
surgem da análise do trabalho”. As categorias devem dizer respeito às intenções do investigador, aos
objetivos da pesquisa às questões norteadoras, às características da mensagem, etc.

ACHADOS DO ESTUDO

A análise dos discursos dos membros das comunidades escolares, coletados nos diferentes tempos de
constituição dos conselhos escolares das cinco unidades, possibilitou verificar a necessidade do
empreendimento de esforços capazes de inscreverem as experiências dos participantes sob nova égide, ou
seja, apontam para necessárias mudanças na perspectiva de se romperem formas hierarquizadas de relações
que restringem e limitam o desenvolvimento de uma gestão diferente da que vem sendo adotada.

O alcance da pretendida democracia depende do efetivo exercício de práticas de gestão pautadas na
ampliação de fóruns de participação, transparência e equidade nas relações. No entanto, a concretização
desse ideal requer mais do que simples mudanças nas estruturas organizacionais. Trata-se, sim, de uma
maneira de possibilitar à comunidade escolar e local a o reconhecimento de seu protagonismo na
concretização de ideais e sonhos (PELLEGRINI, 1986).

Foram recorrentes entre os participantes discursos fundados em crenças na impossibilidade de reversão de
certa ordem instituída e instituidora, uma vez que se situam em posições de menos valia e demonstram
escasso reconhecimento de suas próprias competências para criarem alternativas de superação de entraves à
concretização de seus objetivos. Em diferentes circunstâncias em que foram convidados a manifestarem sua
compreensão acerca da importância e das finalidades de composição dessa forma colegiada de gestão.

Percebemos, especialmente entre familiares dos estudantes e moradores das comunidades presentes nas
reuniões, maior desconfiança em relação as suas condições para promoverem as desejadas mudanças no
funcionamento, organização e infraestrutura das escolas. Houve certa unanimidade na percepção de
dificuldades a serem enfrentadas no diálogo com as instâncias de poder local, ou seja, atribuíam aos
representantes externos pouca ou nenhuma disposição para atenderem as suas solicitações, se colocando, na
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maioria dos diferentes exemplos citados, em posição de inferioridade.

O mesmo observou-se em relação à compreensão que revelaram ter quanto ao desempenho dos
representantes dos conselhos eleitos no cumprimento de múltiplas funções a eles derivadas. Os discursos da
maioria dos participantes apontaram transferir, exclusivamente, a esse colegiado deveres antes derivadas aos
gestores da administração pública, alijando-se, mais uma vez, de suas responsabilidades e envolvimento nas
medidas a serem formuladas e implementadas para o alcance da pretendida transformação.

Aqui cabe lembrar um importante alerta de Texeira (2008, p. 15) sobre requisito fundamental no estímulo à
participação, quando afirmou que é preciso, antes, “(...) despertar um sentimento de pertinência na
comunidade escolar, na qual pais, alunos, professores e funcionários contribuam na definição dos
planejamentos escolares”.

Na mesma direção, Rodrigues (1987, p. 43) alerta que “a democratização da gestão educacional não ocorrerá
sem uma compreensão mais ampla da função política e social da escola – lócus privilegiado da educação
sistematizada – e de sua importância no processo de transformação da sociedade”. Participação e democracia
têm assim uma significação indissociável!

Entendida sob esse enfoque, a participação da comunidade escolar na gestão educacional pode ser um dos
fatores a contribuir com a transformação tanto da sociedade como do sistema de ensino, contribuindo na
efetivação de lutas que visem à democratização política e social do país (LIMA,1995).

Ampliando o espectro de discursos acerca de “quem são” e do “lugar que ocupam” as comunidades rurais no
conjunto da sociedade, é possível identificar certo “eco” nos modos dos participantes se autodefinirem. Na
nossa cultura, não são raras as circunstâncias em que esse contingente da população brasileira tem sido
desqualificado seja na avaliação de suas práticas sócio-culturais e seja no julgo de seus modos de produção.

É corrente a interpretação de que a maioria dos trabalhadores do campo do país, residentes em áreas rurais
geralmente destituídas da necessária infraestrutura e de precário acesso a serviços, vive em situação de
vulnerabilidade social. Costuma-se definir “necessidade” apenas como carência material, considerando-se,
principalmente, a dimensão econômica da vida, sem que se abordem outras pobrezas humanas que não se
manifestam no plano produtivo.

Nossa cultura quase sempre simplifica o processo de desenvolvimento, desconsiderando que, em muitos
casos, os pobres são também os não-cidadãos, os discriminados, os subalternizados, os despreparados, os
desorganizados, os desqualificados, os desinformados e os “desempoderados”.

Acreditamos que o “empoderamento” social seja determinante do desenvolvimento humano, da mesma forma
que o acesso à renda e à oportunidade de produção seja pré-requisito fundamental para melhorar as
condições de vida, pois a falta de poder e de compromisso político, não de recursos financeiros, é, também,
uma importante causa de exclusão.

No caso das comunidades rurais participantes do estudo, as alternativas ao empobrecimento estariam
relacionadas com a promoção de um processo de desenvolvimento local, dirigido a modificar relacionamentos,
a criar condições para uma mudança na cultura política e nos processos políticos, que caminha para além do
assistencialismo.

Nessa perspectiva, “empoderar” significa estimular a vontade e o desejo das pessoas para que possam
elaborar suas próprias agendas e prioridades.

A democratização da escola implica aprendizado e vivência do exercício de participação. Implica, também, o
compartilhamento de responsabilidades no processo de tomada de decisões entre os diversos níveis e
segmentos. O alcance de tal ideal depende de ações que contribuam para o “empoderamento” dos sujeitos
envolvidos para que adquiram capacidades culturais exigidas para exercer essas atribuições
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Uma comunidade tem consciência política quando seus pensamentos e sentimentos expressam uma leitura
crítica de sua realidade, bem como uma energia pronta para agir.

Conforme Santos (1995), apesar da enorme diversidade de elementos constituintes da comunidade, há um
ponto que lhes é comum: a sua capacidade de resistência. Nessa medida, para se oporem aos poderes
hegemônicos precisam de uma representação mais positiva de si mesmas e de meios para ampliar as suas
audiências e públicos.

É nesse contexto que se acredita que às escolas, especialmente do campo, competem importantes tarefas:
mobilizar as comunidades e criar/ garantir oportunidades de capacitação e informação para que a população
assuma o seu próprio processo de sustentabilidade. Estamos falando de mecanismos democráticos,
entendidos como oportunidades para o envolvimento das pessoas na vida social, econômica e política local,
como formas concretas de processamento de interesses e intervenção direta na tomada de decisões.

Concebemos que, para que os Conselhos Escolares funcionem como unidades de “empoderamento”, é preciso
que se criem estratégias de agregação, mobilização e valorização das experiências, ou seja, estimular a
criatividade dos atores sociais. O direito à liberdade de expressão torna-se inócuo quando as pessoas não
estão educadas, informadas e organizadas ou não têm espaços nos quais formular suas demandas.

No caso jaguarense, urge promover processos de “empoderamento” que contribuam na qualificação das
práticas vigentes, tais como os Conselhos Escolares, constituídos para que funcionem como instrumentos de
transformação social.

Estima-se que os colegiados que representam as escolas, bem como os demais sujeitos que compõem as
comunidades escolares e locais produzam mudanças em seus modos de interpretar circunstâncias que afetam
os cotidianos de suas vidas, ampliando e qualificando seus modos de participação na identificação de
demandas, bem como na criação e na implementação de ações que traduzam seus ideais, interesses e
necessidades, e tanto gestores quanto professores têm muito a contribuir para isso!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que a pretendida transformação nos modos dos participantes perceberem e agirem em favor da
concretização de ideais em comum depende da qualidade e da determinação política e social para o
estabelecimento de novos relacionamentos e, também, de sua capacidade para se organizar e criar alianças
em espaços de participação, institucionalizados ou não, afirmamos, na esteira de Boaventura Santos (2001,
p. 19): “Urge que retomemos as utopias fundadas no princípio da esperança, pois o que existe está aquém do
que pode existir (...). Há possibilidades irrealizadas e que são realizáveis, são as chamadas utopias reais”.

Nesse sentido, a participação constitui uma das bandeiras fundamentais a serem empunhadas pelos
diferentes atores que constroem o cotidiano escolar.

Concordando com um importante alerta de Paro (1998), apontamos que um dos fatores que têm dificultado a
democracia no interior das escolas é a falta de equidade e justiça social que caracteriza a sociedade brasileira,
cuja organização é extremamente autoritária.

[...] não por acaso, articulada com interesses autoritários de uma minoria, orienta-se
na direção oposta à da democracia. Sabemos – os determinantes econômicos, sociais,
políticos e culturais mais amplos, é que agem em favor dessa tendência, tornando
mais difícil toda a ação em sentido contrário. Entretanto, sabemos, também, que a
realidade social está repleta de contradições que precisam ser aproveitadas como
ponto de partida para ações que visam à transformação social.

Os achados do presente estudo suscitaram nosso interesse na ampliação e aprofundamento dos objetivos,
inicialmente previstos, ou seja, novos esforços serão empreendidos no monitoramento sistemático do
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funcionamento dos Conselhos Escolares das cinco unidades investigadas. Estimamos que a socialização dos
conhecimentos gerados junto aos envolvidos contribua na construção de relações efetivamente democráticas
no cotidiano das escolas do campo!

Acreditamos, junto com Freire (1978, p. 8), que

A grande generosidade está em lutar para que, cada vez mais, estas mãos
sejam de homens ou de povos, se estendam menos, em gestos de súplica.
Súplica de humildes a poderosos. E se vão fazendo, cada vez mais, mãos
humanas, que trabalhem e transformem o mundo. Este ensinamento e este
aprendizado têm de partir, porém, dos "condenados da terra", dos oprimidos,
dos esfarrapados do mundo e dos que com eles realmente se solidarizem.
Lutando pela restauração de sua humanidade estarão, sejam homens ou
povos, tentando a restauração da generosidade verdadeira.

REFERÊNCIAS

ARROYO, Miguel Gonzalez. Por um Tratamento Público da Educação do Campo.Por uma Educação do Campo:
Contribuições para a construção de um projeto de Educação do Campo. Articulação Nacional por uma
Educação do Campo: Brasília – DF, 2004.

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009.

DOURADO, Luiz Fernandes. A escolha de dirigentes escolares: políticas e gestão da educação no Brasil. In
FERREIRA, Naura Syria Carapeto et. al. Gestão Democrática da Educação: atuais tendências, novos desafios.
4. ed. São Paulo: Cortez, 2003.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo, UNESP, 2001.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 5ª edição, 1978

LIMA, Licínio C. Administração da Educação e autonomia das escolas, in CNE (Ed.), A Educação em Portugal.
Alguns contributos de investigação. Lisboa: Ministério da Educação, 2007.

LIMA, Licínio C. Reformar a administração escolar: a recentralização por controlo remoto e a autonomia como
delegação política. Revista Portuguesa de Educação, Vol. 8 (nº1), 1995.

LÜCK, H. et al. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar. 4. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

MINAYO, M. C. de S. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2002.

OLIVEIRA, João Ferreira de; MORAES, Karine Nunes de; DOURADO, Luiz Fernandes. Conselho escolar e
autonomia: participação e democratização da gestão administrativa, pedagógica e financeira da educação e
da escola. Material didático utilizado no Programa Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, na disciplina. Políticas e Gestão na Educação. 2010b, p.1 – 7.

OLIVEIRA, Cristiano Lessa de. Um apanhado teórico-conceitual sobre a pesquisa qualitativa: tipos, técnicas e
características, 1982.

PARO, Vitor H. Administração escolar. Introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2000

PARO, Vitor H. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 1998.

PELLEGRINI, M.Z. Administração participativa: teoria e práxis. In: Revista Brasileira de Administração de
Educação 4(2), Porto Alegre, juldez. 1986.

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/conselhos_escolares_como_instrumentos_de_empoderamento_de_comunid.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



PRAIS, Maria de Lourdes Melo. Administração colegiada na escola pública. Campinas. São Paulo: Papirus,
1990.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Seis razões para pensar. Lua Nova Revista de Cultura e Política. N. 54:
13-23. 2001.

TEXEIRA, Lenilza Maria. Gestão e planejamento nas organizações escolares. Jornal Mundo Jovem, ano 46, n°
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[i] Visa orientar e disciplinar a vida escolar, por meio de normas, diretrizes e indicações sobre atitudes e
comportamentos;
[ii] Visa aconselhar e emitir opiniões sobre determinado assunto ou problema relacionado à escola.
[iii] Visa o exame de situações concretas, com vistas a uma decisão; a emissão de pareceres sobre
determinados assuntos a ele submetido;
[iv] Visa o acompanhamento das atividades realizadas pela comunidade escolar.
[v] Visa contribuir para a efetivação da democracia participativa e para a melhoria da qualidade social da
educação.
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