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RESUMO 

A proposta deste artigo é examinar o processo de ampliação do Conselho Escolar nos Centros 
de Educação Profissional da Bahia a partir da inserção de entidades representativas do poder 
público, dos trabalhadores, empresários e/ou integrantes da sociedade civil organizada com 
atuação no campo desta modalidade de ensino ofertada. Uma análise do Centro de Educação 
Profissional do Sertão Produtivo comprova que são muitos os desafios e as possibilidades de 
atuação deste Conselho Escolar ampliado que ainda passa pelo processo de 
institucionalização.  
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to examine the process of expansion of the School Board in 
Professional education centers of Bahia from inserting representative entities of the 
Government, workers, entrepreneurs and/or members of civil society organisations operating 
in this field offered teaching mode. An analysis of Vocational Education Center of the 
wilderness are many Productive proves that the challenges and possibilities of operation of 
this enlarged School Board that still goes through the process of institutionalization. 
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OS DESAFIOS DO CONSELHO ESCOLAR AMPLIADO NOS 
CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA BAHIA 

 

A educação profissional na Bahia foi reestruturada a partir de 2007, tornando-se então 

uma política publica de Estado, vinculada às demandas nos Territórios de Identidade e 

arranjos produtivos locais. Sob a coordenação da Superintendência de Educação 

Profissional (SUPROF), criada pela Lei Estadual Nº 10.955, de 21 de dezembro de 2007, 

o propósito desta modalidade de ensino é garantir que os jovens e trabalhadores tornem-se 

aptos para atender as demandas do mundo do trabalho e se beneficiem do 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental da Bahia.  

Uma das estratégias adotadas pela SUPROF para concretizar os objetivos de 

ampliação da oferta e reestruturação da educação profissional foi a utilização de estruturas 

ociosas existentes na Rede Estadual que passaram por processo de adequação, ampliação e 

modernização, através de recursos federais captados pelo Programa Brasil 

Profissionalizado, até se transformarem em Centros de Educação Profissional. Esta rede 

de ensino se constitui em Centros Estaduais e Centros Territoriais que, de acordo com o 

Decreto Estadual Nº 11.355, de 04 de dezembro de 2008, se caracterizam pela oferta de 

educação profissional em todas as suas modalidades, mas se diferenciam nas demandas a 

serem atendidas.  

Os 25 Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEPs) atendem às demandas 

consideradas estratégicas para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Estado, 

enquanto os 29 Centros Territoriais de Educação Profissional (CETEPs) atendem às 

demandas consideradas relevantes nos Territórios de Identidade do Estado da Bahia.  

Buscando garantir a gestão democrática destes Centros de Educação Profissional, foi 

instituído o Conselho Escolar, a partir da legislação que ampara o Colegiado Escolar das 

unidades de educação básica no Sistema Estadual de Ensino. A implantação deste 

conselho tem a intenção de garantir a perenidade desta política pública através da 

participação e do controle social com a inserção dos membros representantes da 

comunidade escolar e local, de entidades representativas do mundo do trabalho e do poder 

público.   
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A ampliação da participação para outras representações faz com que este conselho 

possua características diferenciadas e acompanhe uma regulamentação apropriada que 

possa garantir a participação efetiva e paritária dos seus diversos membros no 

cumprimento do caráter deliberativo, consultivo e mobilizador nas questões pedagógicas, 

administrativas e financeiras do Centro de Educação Profissional.  

Se efetivamente representativo este Conselho Escolar pode garantir o exercício da 

gestão democrática, atuando no compartilhamento de poder, no acesso às informações e 

na socialização das decisões. A divulgação das ações desenvolvidas pelos conselheiros e a 

integração dos Centros de Educação Profissional com as instituições e entidades do 

mundo do trabalho e da sociedade civil organizada no âmbito do Território são atribuições 

importantes deste novo conselho escolar. No aspecto consultivo, os conselheiros deverão 

“acompanhar e avaliar as demandas, os indicadores sociais, econômicos, ambientais e 

culturais do território, fornecendo subsídios necessários para adequar a oferta de Educação 

Profissional às demandas e necessidades do território” (DIEESE, 2011).  

As possibilidades de atuação são grandes, mas é necessário considerar as limitações e 

problemas que a implantação deste Conselho Escolar nos Centros de Educação 

Profissional tem apresentado. A garantia da representatividade normalmente é alcançada 

pela eleição por segmento, no entanto a ampliação para os membros da sociedade civil, 

como empresários e trabalhadores, e para o poder público, geram dúvidas sobre como 

proceder a votação para escolha dos conselheiros representantes se o quantitativo de  

envolvidos é amplo e diverso o suficiente para dificultar tal processo democrático. Trata-

se, especificamente no Território de Identidade Sertão Produtivo, de 19 municípios 

perfazendo um total de 444.616 habitantes, segundo o IBGE – 2010. Mesmo que a 

escolha dos representantes dos diversos segmentos seja garantida por eleição direta, a 

articulação entre os eleitos e seus entes representados não é algo fácil de ocorrer. 

A disparidade nas condições de participação dos conselheiros é grande, como a 

distância entre os municípios, os compromissos profissionais de cada membro do 

conselho e a falta de autonomia financeira do órgão para custear as despesas de 

deslocamento e alimentação dos conselheiros.  

Não obstante, a inexistência de um estatuto próprio que defina as atribuições dos 

conselheiros acrescida ao fato de que os membros eleitos jamais tiveram seus nomes 

publicados oficialmente, impede a real institucionalização deste importante órgão 
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democrático de gestão da educação profissional na Bahia. Embora o Conselho Escolar 

tenha sido criado por decreto estadual, a legitimação de seus membros escolhidos pelos 

pares só se dá mediante homologação pela Secretaria da Educação e publicação no Diário 

Oficial do Estado. Esta falha no processo de implantação do conselho abre brechas para 

que a democracia seja burlada na medida em que desconsidera a vontade da maioria que 

escolheu seus representantes. 

Em se tratando dos membros da comunidade escolar (pais, professores, alunos e 

funcionários) existe a normatização do Colegiado Escolar que garante a escolha, a atuação 

e a legitimidade do processo. No entanto, esta proposta de ampliação para o dobro do 

número de integrantes no Conselho Escolar tem ocasionado dúvidas e inviabilizado sua 

efetivação. Não se discute a importância da participação de membros da sociedade civil 

organizada e do poder publico, no entanto a regulamentação do processo ainda está em 

andamento. Como o Plano de Educação Profissional na Bahia só iniciou sua implantação 

a partir de 2008 entende-se que muitos ajustes a serem feitos para que a rede de Centros 

de Educação Profissional possa fazer uso de mecanismos democráticos de gestão 

articulados com seu entorno. No entanto, a oferta de educação profissional está em 

vigência e os Centros estão em funcionamento e não há como parar tudo para que os 

acertos sejam feitos, é necessário “consertar o avião em pleno voo”.  

O Conselho Escolar nos Centros de Educação Profissional deve sofrer o processo de 

institucionalização para que se caracterize como dotado de unidade, de continuidade, de 

poder fundador e limitado pelo direito. A simples criação deste conselho por uma 

legislação estadual não o garante como mecanismo de gestão democrática.  

Nesse sentido, a normatização do Conselho Escolar é necessária na medida em que 

organiza a forma de participação das pessoas através dos seus procedimentos formais, 

regulamenta o processo de escolha destes representantes de maneira democrática e traça 

as diretrizes para atuação dos conselheiros. Todavia, a sua simples existência e mesmo 

funcionamento formal não garantem que a força dos argumentos prevaleça sobre o 

argumento da força (HABERMAS, 1990).  

A representatividade ampliada dos conselheiros deve ser sustentada a partir da 

incorporação das entidades do mundo do trabalho e do poder público local na constituição 

do Conselho Escolar dos Centros de Educação Profissional. A atuação destes membros 

deve ser baseada nas visões dos segmentos que representam com opiniões levantadas a 
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partir do consenso geral e sem a prevalência do ponto de vista particular de qualquer 

membro. É necessário sustentar o princípio da comunicação entre representantes e 

representados exercitando a capacidade de se colocar no lugar do outro com consideração, 

identificação e diálogo. Não é algo fácil de conseguir dada a diversidade de composição 

em cada segmento, a distância na localização das entidades representadas e a falta de 

comunicação desses membros.  

Por meio da atuação deste Conselho Escolar ampliado é possível analisar as 

fragilidades da unidade de ensino, definir planos de ação e buscar estratégias 

mobilizadoras. Não obstante, é necessário promover um equilíbrio entre a demanda e a 

oferta da educação profissional tomando como referência os arranjos produtivos locais. 

Evidentemente que este processo é determinado pelo tipo de gestão realizado na escola, 

pois não se trata apenas da implantação de mecanismo de participação, mas do seu efetivo 

funcionamento. Este Conselho não deve ser identificado como organismo auxiliar da 

equipe gestora ou ainda como ferramenta técnica para transferir integralmente a 

responsabilidade de medidas que ninguém deseja assumir. Este órgão colegiado não pode 

ser meramente consultivo ou opinativo, mas atuar com poderes deliberativos. 

 

O CONSELHO ESCOLAR NO CENTRO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL DO SERTÃO PRODUTIVO 

A proposta para a composição do Conselho Escolar e a estratégia de implantação 

foram debatidas e construídas em conjunto com a SUPROF e os gestores dos Centros de 

Educação Profissional, em 2009. Cabendo a cada Centro, a partir da atuação do Vice-

Diretor de Articulação com o Mundo do Trabalho, função específica criada pela Portaria 

Nº 8.676/2009, articular as entidades que compõe o Conselho, garantindo suas 

participações.  Após a capacitação promovida pelo DIEESE através do Convênio: 

Secretaria da Educação / SUPROF. Nº 524 – Salvador, 2008, a equipe gestora deveria 

buscar a mobilização da comunidade e iniciar o processo de escolha dos representantes de 

cada segmento.  

O Colegiado Escolar, sob o qual esta proposta de Conselho Escolar se assenta, é 

constituído por representantes dos segmentos da comunidade escolar e local, sendo 

constituído de, no máximo, 14 membros, que representam os cinco segmentos da 

comunidade escolar: direção da escola; professor e/ou coordenador pedagógico; estudante; 
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servidor técnico-administrativo; pai ou responsável. Devendo a comunidade local ser 

representada por entidade cujos objetivos sejam vinculados a atividades educativas ou 

socioeducativas, com atuação na circunscrição da respectiva unidade escolar.  

No caso do Conselho Escolar dos Centros de Educação Profissional, o segmento da 

comunidade local deverá ser composto por entidades representativas dos trabalhadores, 

empresários, integrantes da sociedade civil organizada, bem como dos municípios e 

órgãos públicos estaduais. Além disso, a sugestão é que esta formação possa abranger o 

conjunto de municípios do Território de Identidade em que se localiza a unidade de 

ensino. O quadro abaixo exemplifica uma possibilidade de composição, conforme 

critérios estabelecidos no Decreto. 

  Segmento Composição 

Escola 

Professores 03 
Funcionários 03 

Família (pais, mães, irmãos, 
avós, responsáveis pelos 

estudantes) 
03 

Estudantes 03 
Gestores (Diretor, Vice de 

Articulação com o Mundo do 
Trabalho e Diretoria Regional 

de Ensino) 

03 

Mundo do Trabalho 

Comunidade local (movimentos 
sociais e representante do 

Colegiado Territorial) 
03 

Empresários (das áreas rural e 
urbana e da economia solidária) 

03 

Trabalhadores (dos setores da 
indústria e dos serviços e da 

área rural) 
03 

Poder público local (do 
município sede e de mais duas 

outras cidades) 
03 

Total de Conselheiros 27 
Quadro 1 – Exemplo de composição do Conselho Escolar, segundo critérios do Decreto Nº 11.355/2008. 

 

No caso do Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão Produtivo, 

localizado no Território de Identidade que dá nome a esta unidade de ensino, sediado no 

município de Caetité, região Sudoeste da Bahia, fica assim constituído o Conselho 

Escolar: um representante dos trabalhadores da indústria, um representante da prestação 

de serviço e um representante da área rural; um representante dos empresários da zona 

rural, um representante da zona urbana e um representante da economia solidária; um 
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representante do poder público local e mais dois representantes dos demais municípios 

que compõem o Território de Identidade Sertão Produtivo; um representante dos 

movimentos sociais e um representante da coordenação do Conselho de Desenvolvimento 

do Território Sertão Produtivo (CODESP); um representante da Diretoria Regional de 

Educação (DIREC), Vice-Diretora de Articulação com o Mundo do Trabalho, três 

representantes do segmento professor, três representantes do segmento aluno, três 

representantes do segmento funcionário e três representantes do segmento pai de aluno.  

Cada Centro de Educação Profissional tem a autonomia para flexibilizar a composição 

sugerida no Decreto à sua realidade, desde que atenda aos critérios dispostos. No entanto, 

até o momento nenhum conselheiro eleito foi empossado por falta da portaria de 

homologação publicada no Diário Oficial do Estado.  

O Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão Produtivo enfrentou muitas 

dificuldades na formatação do processo eletivo para escolha de alguns segmentos do 

Conselho. Certas entidades indicaram seus representantes por considerar inviável o 

processo democrático de eleição, tais como: o CODESP, a DIREC e as Prefeituras 

Municipais. Os segmentos de professores, estudantes, funcionários e pais de alunos 

procederam a escolha através de eleição com voto secreto e direto no dia 30 de março de 

2010. Já os membros representantes do segmento trabalhadores, empresários e sociedade 

civil foram escolhidos por aclamação em reunião realizada no auditório do referido Centro 

na data supracitada. 

Na verdade, a necessidade de garantir a representatividade legítima e paritária dos 

membros no Conselho Escolar representa apenas o primeiro dos problemas a ser 

enfrentado. A falta da homologação deste processo, a ausência de um estatuto, a 

dificuldade de comunicação entre os representantes e os representados e a inexistência de 

condições financeiras mínimas que garantam as despesas com deslocamento dos 

conselheiros residentes em outros municípios para participarem das reuniões tem 

inviabilizado o exercício deste mecanismo democrático de gestão nos Centros de 

Educação Profissional.  

Não obstante, o grande desafio deste Conselho Escolar é promover o equilíbrio entre a 

demanda e a oferta da educação profissional de acordo com os arranjos produtivos no 

Território de Identidade em que se encontra inserido o Centro. O acompanhamento da 

proposta pedagógica dos cursos técnicos visando garantir a melhora da qualidade de 
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ensino, o acesso, a permanência e a aprendizagem dos alunos também faz parte da função 

dos conselheiros que ainda não começaram a atuar. 

Em 2010, alguns conselheiros participaram do curso de formação promovido pelo 

DIEESE onde tiveram oportunidade de discutir e elaborar sugestões sobre as 

responsabilidades do Conselho Escolar, seu papel, suas atribuições e os princípios 

norteadores de suas ações. No entanto, esta medida foi insuficiente para garantir a 

efetividade deste órgão colegiado.É essencial definir alguns aspectos que envolvem o 

processo de seleção dos integrantes do Conselho Escolar: mandato dos conselheiros, 

forma de escolha, existência de uma Comissão Eleitoral, convocação de assembleias-

gerais para deliberação de pauta ampliada, realização de encontros para discussão de pauta 

cotidiana e existência de membros efetivos e suplentes.  

Como afirma Ivan Novaes (2005),  

“no contexto da organização da escola, o diretor pode reunir as condições 
necessárias para o exercício da autoridade. Em geral, existe uma base legal 
que lhe permite exercer tal condição, embora não seja suficiente. É importante 
desenvolver qualidades referentes às capacidades técnicas epedagógicas para 
conduzir os processos decisórios inerentes ao exercício da autoridade. Ocorre, 
por outro lado, que o exercício da autoridade requer a adoção de estratégias 
adequadas aos novos modelos de organização que permita conciliar seu poder 
com o poder dos grupos constituídos.” 
 

Assim, neste novo modelo de organização aberta da escola o Conselho Escolar é um 

lugar de participação e decisão, um espaço de discussão, negociação e encaminhamento 

das demandas educacionais, permitindo a participação social e promovendo a gestão 

democrática. Não cabe o exercício da autoridade do diretor, mas sim a cultura 

participativa e cidadã.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não se deve desconsiderar a importância da iniciativa de ampliação da 

representatividade no Conselho Escolar para entidades envolvidas com o mundo do 

trabalho e para o poder público. A contribuição destes novos membros nas discussões e 

tomadas de decisões dos Centros de Educação Profissional será significativa na medida 

em que estes tragam o diálogo dos seus entes representados e contribuam com o propósito 
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de articulação desta modalidade de ensino com a demanda na comunidade do entorno. Na 

educação profissional a atuação do Conselho Escolar deve ir para além da participação em 

situações cotidianas da escola, mas contribuir na definição da oferta de cursos técnicos 

com base na interpretação da necessidade vivenciada pelos membros representantes da 

sociedade civil, como empresários e trabalhadores.  

No entanto, a falta de uma legislação que detalhe a operacionalização deste Conselho, 

bem como dê suporte institucional para sua atuação tem impedido o exercício deste 

mecanismo democrático de gestão. O mero Decreto de criação não é suficiente para 

garantir a efetivação desta proposta colegiada ampliada. 

Assim, a partir da solução paulatina dos problemas detectados serão construídas as 

diretrizes para funcionamento deste Conselho Escolar dos Centros de Educação 

Profissional com a participação de todos os sujeitos envolvidos no processo.  
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