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RESUMO:  
O texto discute as vivências cotidianas presentes nas escolas municipais do sistema de ensino de 
Tucano/BA buscando, principalmente, perceber a construção da autonomia nesses espaços a partir da 
análise de como elaboram e executam seus projetos político-pedagógicos, bem como traçam reflexões 
acerca do funcionamento dos órgãos colegiados: grêmio estudantil, caixa escolar e conselho de classe, 
existentes nesses contextos, relacionando as ações desses órgãos como mecanismos possibilitadores da 
construção de uma gestão democrática escolar.  
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ABSTRACT:  
This paper discusses the daily experiences in the public schools of the present education system 
Tucano / BA seeking mainly to realize the construction of autonomy in these areas from the analysis 
of how to develop and execute their political-pedagogical projects, as well as traces reflections about 
the functioning of the collegiate bodies: student council, housing and school class council, existing in 
these contexts, relating the actions of these bodies as mechanisms enablers of building a democratic 
school management. 
Keywords: Autonomy. School. Municipal Education System of Tucano / BA. 
 
 

Introdução 

 

Tendo como referência Mendonça (2000), a autonomia da escola pública tem a ver com 

a sua capacidade de elaborar e executar, com apoio financeiro de seu mantenedor, ou seja, o 

poder público, o seu próprio projeto político-pedagógico. Neste texto, fruto de pesquisa 

desenvolvida junto ao Sistema Municipal de Ensino de Tucano/BA acerca da existência ou 

não de processos que promovem a gestão democrática escolar, coloca-se em análise como 

esse projeto é elaborado nas escolas do referido sistema e quais órgãos colegiados existem, e 

como funcionam, para dar apoio a essa construção, bem como quais recursos são destinados 

para a sua execução. Com base em observações e entrevistas feitas no campo empírico de 

duas escolas selecionadas – do 6º ao 9º ano: uma da zona urbana (que apresenta, entre seus 

 



alunos, um número muito maior da zona rural do que da sede) e outra da zona rural – e nas 

percepções dos sujeitos da pesquisa (professores, alunos, funcionários, orientadores 

pedagógicos, diretores, pais), tecem-se as análises sobre esse contexto.  

 

Projeto político-pedagógico escolar e os órgãos colegiados 

 

O projeto político-pedagógico de uma escola, para conseguir abranger uma maior 

representação, em sua construção, dos segmentos educativos que compõem a unidade de 

ensino, necessita ser pensado, elaborado, executado e avaliado em conjunto com o conselho 

escolar. No caso das unidades de ensino pesquisadas, nenhuma delas tem constituído o 

conselho escolar, até mesmo porque não há nenhuma legislação municipal que encaminhe 

para tal construção (a não ser no Plano Municipal de Educação que consta como um dos 

objetivos, em termos de gestão, a criação de colegiados nas escolas, tencionando a 

participação de todos os segmentos nas tomadas de decisões). Assim, o que se faz presente, 

em termo de colegiado, é o Caixa Escolar – muito mais pela força da exigência do Ministério 

da Educação, como condição para se receber o repasse do Programa Dinheiro Direto na 

Escola, do que como configuração de uma política democrática para envolvimento e 

participação dos sujeitos na escola. Alguns depoimentos dos sujeitos corroboram para esta 

percepção:  

 
Eu não sei lhe dizer se funciona e, por isso, eu não vou lhe dizer nem que 
sim nem que não, até porque eu não faço parte (Professora “A”). 
 
Com relação ao Caixa Escolar, a gente peca muito nesta questão, porque não 
tá com frequência reunindo os pais. Acho que a gente ainda tá pecando. [...] 
Isso é feito coletivamente, em reuniões, mas não temos reuniões constantes 
(Gestora “A” de Escola). 
 
Não. Só teve a primeira vez. Mas eles conversavam com a gente, o que ia ser 
feito com o dinheiro (Mãe “C”).   

 
 

As falas identificam o uso do Caixa Escolar como instância burocrática para 

recebimento dos recursos federais. Não há uma prática na escola de utilização desse órgão 

como instância para se discutir, coletivamente, questões pedagógicas, administrativas e, até 

mesmo, as financeiras. A ausência das reuniões com os sujeitos é o maior exemplo disso. 

Com os funcionários, percebe-se a necessidade do que comprar para este setor da escola 

através de uma conversa informal; com os pais, no momento de realização de alguma reunião 



para discutir o aproveitamento do aluno e, com os alunos, praticamente não são feitas 

consultas.  

Em relação às atas desses conselhos, uma das escolas não as enviou – período de 2009 

e início de 2010 – e, nos documentos que foram enviados pela outra escola, existia registro de 

duas atas, nesse mesmo período: uma em 29/10/2009 – Assembleia Geral para eleger e dar 

posse aos novos membros da Diretoria e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo; e a segunda, em 

04/02/2010 – Assembleia Geral para analisar a possibilidade de aluguel do espaço do 

auditório da escola a fim de angariar fundos que possam ser revertidos para melhorias dentro 

da Unidade de Ensino. Nesta Ata, havia um número muito pequeno de assinaturas e todas 

eram de funcionários da escola. Se não há reuniões, como então cumprir os Art. 35 e 36 do 

Regimento Interno do Caixa Escolar, que representam ações democráticas?:    

 

Art. 35 – Os recursos financeiros serão gastos de acordo com o plano de 
aplicação previamente elaborado e aprovado pelo Conselho Deliberativo. 
 
Art. 36 – Caberá ao Conselho Fiscal acompanhar, supervisionar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos da Unidade Executora (TUCANO, 1997, p. 7).  

 
 

Assim, ao não ter efetivado um conselho que poderia ser uma instância coletiva de 

decisões, tem, também, seu projeto político-pedagógico concentrado, em termos de 

elaboração (principalmente), execução e avaliação nas mãos dos professores, orientadores 

pedagógicos e direção, como se percebe nas falas abaixo: 

 

O projeto é construído pela orientação, professor, só que essa questão da 
construção não é feita pelo todo. E, ultimamente, ele meio que tá vindo 
pronto pra gente (Professora “B”). 
 
Ele parte de necessidades que são apontadas pelos alunos, que são apontadas 
pelos pais, mas ele é elaborado aqui dentro da escola com a equipe de 
orientadores, direção e professores (Gestor “A” de Escola).  

 
 

É necessário, aqui, ressaltar que os condicionantes de participação emergidos na 

pesquisa de Paro (2008)iv e os condicionantes da participação percebidos no contexto desta 

pesquisav, estão presentes na cotidianidade da escola, que, obviamente, forma o sistema de 

ensino municipal.  

Mesmo nessas condições, as escolas pesquisadas estão, a partir deste ano de 2010, 

embasadas no que preconiza o Regimento Escolar, tentando pôr em prática a nova estrutura 



do Conselho de Classe. De certa forma, um aspecto geral dessa proposta é assim explicitado 

no Art. 69: 

 
I – auto-avaliação (sic) do professor e direção; 
II – análise da turma (em conjunto com o educando, avaliar suas próprias 
ações – aluno e professor); 
III – professor, direção e pais dos educando, em reuniões de pais e mestres, 
avaliando o processo ensino-aprendizagem; 
IV – discussão, construção e encaminhamento das linhas de ação 
(TUCANO, 2006, p. 16).  

 
 

Esclarecendo melhor essa estrutura, tem-se a fala da Orientadora Pedagógica “C”, em 

reunião realizada com os pais dos alunos da 7ª série: 

 
O Conselho de Classe era realizado uma vez no ano, somente no final do 
ano. O aluno não passou na prova de recuperação, depois disso, se fazia uma 
assembleia do Conselho de Classe onde os professores discutiam se o aluno 
merecia ou tinha condições de ir para a série seguinte. E, aí, o aluno poderia 
ser aprovado pelo Conselho. Este ano, nós pensamos um Conselho de Classe 
diferente. Como seria esse Conselho? No decorrer do ano e em cada 
unidade: I unidade um Conselho, II unidade outro, III unidade outro e IV 
unidade outro. Mas a gente sabe que a escola tem vários contratempos. 
Tivemos vários eventos este ano: tivemos o São João no início do ano, 
tivemos os jogos externos, que a escola ficou responsável, e todos esses 
eventos acabaram, de certa forma, atrapalhando essa reunião do Conselho. 
No final da II unidade, nós fizemos o primeiro Conselho de Classe referente 
à I unidade. Nós pegamos os diários, as notas, de cada disciplina, de cada 
série, nós convidamos, de cada turma, um representante dos alunos para 
participar, também, dessa reunião do Conselho, porque o Conselho de Classe 
tem que ter, por exemplo, membros de todos os segmentos: representantes da 
direção, dos pais, dos alunos, dos professores. Então, nós passamos na sala 
pedindo aos alunos que comparecessem na reunião. Cada sala ficou 
determinado para um ou dois alunos virem para o Conselho. Na primeira 
reunião com os pais, mais ou menos em maio, nós decidimos, junto com os 
pais, um pai que representaria cada série, também para participar do 
Conselho de Classe. Só que, infelizmente, no dia do Conselho, só apareceu 
um pai, que foi da 6ª série. A pedido nosso, ela acabou participando do 
Conselho de todas as séries para que não ficasse sem representante de pais 
das outras. Em julho, nós fizemos esse primeiro Conselho, onde nós 
avaliamos as turmas, nós discutimos junto com os pais, com os professores e 
com os alunos quais eram os maiores problemas daquela turma, o que é que 
está dificultando o ensino-aprendizagem daquela turma, tivemos a 
oportunidade do representante de turma falar, do professor falar, de cada 
professor de cada disciplina falar sobre a turma e, aí, a partir de tudo o que 
foi discutido, a partir da fala dos alunos, da fala dos professores, 
relacionamos alguns encaminhamentos. Nesse Conselho, nós levantamos 
alguns encaminhamentos, algumas ações que deveriam ser feitas por cada 
membro da escola. Cada membro ficou com alguma ação para que a gente 
tentasse amenizar os problemas que estão prejudicando a escola e a turma. 
 

 



É essa, basicamente, a estrutura do Conselho de Classe. Mas, também, como foi 

percebido, alguns percalços se fizeram no caminho: na escola da zona rural, por exemplo, os 

alunos não participaram da discussão no momento da Assembleia, tendo somente direção, 

professores e orientadores pedagógicos. Os alunos tiveram sua participação apenas através do 

registro escrito, memória, feito pelos professores a partir do que os alunos elencaram como 

indicativos. Também os pais não participaram desse processo. Ao se buscar o porquê, a 

Gestora “A” de Escola se posicionou:  

 
Com relação ao conselho de classe, quais condições são oferecidas? A gente 
que venceu, agora, o primeiro bimestre e a gente acabou por não ter 
representante de pais [...] como é que vai ser se o transporte da escola... 
algumas situações, assim. A gente ficou sem representantes de pais. 

 
  

A não participação dos pais no Conselho de Classe, em relação a essa escola rural, que 

atende a uma quantidade de alunos de outras localidades vizinhas (povoados), se deu em 

virtude da falta de um transporte público para os pais chegarem à escola. São questões de 

infraestrutura interferindo no processo da gestão democrática. 

 Na escola da sede, um dos encaminhamentos do Conselho foi a realização de reunião 

com os pais por turma e uma dessas reuniões serviu, também, para realizar observações para a 

pesquisa. Assim, neste momento observado, alguns pontos se tornaram de relevância 

significativa para o estudo da gestão democrática nas escolas de Tucano/BA: 

 
Eu estou, aqui, com o registro que foi feito no Conselho com todos os 
encaminhamentos da reunião do Conselho. Antes de ler, eu quero explicar 
por que essa reunião aconteceu dois meses depois da reunião do Conselho: 
porque nesse Conselho ficou decidido que a reunião com pais, a próxima 
reunião depois do Conselho, não seria mais todo mundo junto no auditório, 
como geralmente acontece, com todas as turmas e somente os pais presentes. 
Então, nessa reunião, foi um pedido dos professores, que a próxima reunião 
com pais aconteceria por turma separada e que não só os pais, mas, também, 
os alunos estivessem presentes (Orientadora “C”). 

 
E continua:  

 
Infelizmente, alguns alunos se juntaram, combinaram para não vim. Só que, 
como vocês perceberam, tem aula normal e a reunião acontece sem 
prejudicar a aula. Se a reunião é às 9:00 h, só vai ficar sem a aula do 3º 
horário e o professor do 3º horário estaria aqui presente com vocês. 
[...] eu vou deixar a professora falar primeiro para que ela possa retornar 
para a sala que está dando aula. Porque, como vocês podem ver, a gente não 
tem a presença de todos os professores porque estão em aula, mas aí deixam 
uma atividade, vem conversar com os pais, depois retornam e a gente 
continua a reunião aqui. 



 
 

As falas da Orientadora “C” trazem importantes reflexões sobre como esse processo 

acontece na escola: mais uma vez a ausência dos pais (era em número de 10, numa sala com 

35 alunos), dos próprios alunos (estavam 7 presentes) que, nessa estrutura, participam das 

discussões, juntamente com professores, pais, para que, também, possam se posicionar acerca 

das situações vividas e percebidas por eles; ausência, também, da direção (cobrada, inclusive, 

por uma mãe); outro ponto: a forma como está organizada a reunião é, também, uma aula, que 

os alunos não compreendem e não a veem dessa forma; tem, assim, como alguns profissionais 

da educação, a noção de que a aula acontece quando se está discutindo algum conteúdo do 

livro, que vai cair na prova. Esta é, também, uma aula, de cidadania, de percepção de 

contexto, de busca de soluções coletivas para os problemas do cotidiano escolar. Na atual 

estrutura da escola, o trabalho do professor está voltado apenas para a sala de aula (e o próprio 

calendário escolar reforça isso) e não para ações maiores, cidadãs, que, envolvendo os sujeitos 

educativos, podem perfeitamente ser contadas como dias letivos. Os próprios sábados e outros 

dias da semana poderiam ser utilizados para esses encontros educativos, reflexivos e 

propositivos, que contribuem para a busca de soluções, com a participação de todos, no 

contexto escolar.  

Temos, ainda, da questão do tempo: mais de dois meses para se atender a um 

encaminhamento: da decisão em julho, acontece apenas na segunda metade do mês de 

outubro. Há uma informação da Orientadora que, ainda, faltam realizar três reuniões para 

fechar este encaminhamento dado no Conselho de Classe referente à I unidade e a IV já 

estava em andamento. Esta é uma situação provocada em função da grande quantidade de 

alunos atendida pela escola: recebe alunos da sede e de várias localidades do município 

(povoados) para concluírem seus estudos fundamentais. José Pacheco, ex-diretor da Escola da 

Ponte, referenda em uma de suas palestras que, para ser possível esse exercício democrático, 

não se deve ultrapassar o máximo de 250 alunos e a escola em questão está com quase 6 vezes 

mais essa quantidade. É esse número desproporcional da demanda de reuniões a serem 

realizadas com os pais e a capacidade da escola para dar uma resposta, em termos de tempo e 

dos profissionais da educação para se fazerem presentes, que, também, se configura num 

entrave para a gestão democrática (BOBBIO, 2005). Martins (2004, p. 157) assevera que: 

 
Para Bobbio (2000), a defesa do alargamento dos mecanismos de 
funcionamento da democracia representativa, para que ela se transforme em 
democracia direta, pode encaminhar um golpe fatal contra a própria 
democracia. O autor afirma que é evidente que, se por democracia direta 



compreender-se literalmente a participação de todos os cidadãos em todas as 
decisões a eles pertinentes, a proposta é insensata, pois que todos decidam 
sobre tudo em sociedades sempre mais complexas como são as modernas 
sociedades industriais, “é algo materialmente impossível, inviabilizando a 
própria democracia como regime político (id., ib., p. 54)”.  

 
 

Ainda pensando a forma como a reunião é organizada: o único professor presente 

constantemente é o do horário em que a reunião está sendo realizada. Os outros professores da 

turma precisam deixar as salas de aula que estão atendendo para ir à sala em que a reunião 

está acontecendo, fazer sua fala e sair, logo em seguida, para retomar a aula na turma que 

estava atendendo. Desta maneira, não fica a par do que havia acontecido antes de sua 

chegada, nem, tão pouco, do que aconteceu depois. Aqui é o momento, mais uma vez, para 

refletir sobre as condições que são dadas para que a gestão democrática aconteça nas escolas. 

Há intenções – e isso tem que ser evidenciado na ação da escola e dos profissionais que se 

esforçam para que momentos coletivos aconteçam – porém não há organizações dentro do 

próprio sistema e, também, não são dadas condições às escolas para que ações mais efetivas e 

com maiores probabilidades de provocar alterações nas posturas dos sujeitos aconteçam. É 

necessário, portanto, institucionalizar espaços, dentro do sistema e da escola, que tenham 

como objetivo e ação, realmente, democratizar a gestão da educação. Portanto: 

 

A partir das diretrizes e das grandes linhas de política educacional fixadas 
pelos governos, as escolas deveriam ser chamadas a experimentar sua 
autonomia na construção de seu próprio projeto pedagógico, num processo 
de participação que pode ter diferentes intensidades mas que será tão mais 
democrático quanto mais aberto à colaboração de todos os seus agentes – 
direção, professores e especialistas, funcionários, alunos, comunidade 
externa – pondo em prática os conselhos escolares (MENDONÇA, 2000, p. 
378). 

 
 
Nesse sentido, ainda na escola, é fundamental se pensar na forma como são escolhidos 

os dirigentes escolares (indicação política) no contexto pesquisado, bem como em criar e 

efetivar o conselho escolar e o grêmio estudantil – órgãos de tomadas de decisões coletivas – 

que podem contribuir bastante para o processo democrático, através da construção de seu 

projeto político-pedagógico próprio, acompanhado, necessariamente, do financiamento 

público. Assim, todo esse processo de discussão da cotidianidade escolar passaria a ter espaço 

e tempo conquistados e determinados dentro do próprio calendário de atividades da escola. 

Para se propor algo desse nível, é, portanto, fundamental pensar a carga horária dos 

profissionais que atuam nessas instituições. Um dos grandes entraves da gestão democrática 



foi trabalhado acima: a quantidade de sujeitos a serem envolvidos, o que provoca uma certa 

demora nos retornos necessários que precisam acontecer, não realizando intervenções nos 

tempos precisos. Um outro percebido, no decorrer das experiências relatadas, é a questão do 

tempo do profissional envolvido na escola: o próprio relato da orientadora pedagógica nos 

fornece essa percepção ao dizer que o professor precisa deixar, na sala de aula que está 

atendendo, uma atividade para que possa dar um “pulinho” na reunião e poder falar aos pais e 

alunos que ali estão presentes. Aqui, reforça-se a noção de que esses tempos precisam estar 

presentes na própria carga horária do professor para que participe, e até mesmo se engaje, na 

promoção da democracia na escola.  

Um outro engajamento importante para a promoção de uma democracia na escola é o 

do aluno. Nessa perspectiva, temos o grêmio estudantil. Porém, ao conversar com alunos da 7ª 

série das duas escolas, foi perceptível a falta de conhecimento que têm sobre essa entidade. 

Nunca ouviram falar. Apenas uma aluna diz que já ouviu a respeito e que sabe, mais ou 

menos, qual a sua função na escola. Diz que tem esse conhecimento a partir do que assistiu 

num famoso programa de tv de final de tarde, que tem como cenário principal uma escola. A 

aluna, em sua fala final, referencia, ainda, a importância do grêmio estudantil, pois 

contribuiria na execução de várias ações educativas. A percepção, assim, é de execução de 

tarefas decididas por outrem e não, ainda, por, também, através dessa representação 

estudantil, participar das tomadas de decisões referentes ao contexto escola. Isso em função, 

talvez, porque não souberam se colocar diante do que significava a palavra democracia e que, 

da mesma forma, nunca ouviram falar de gestão democrática escolar. Isso pode ser justificado 

pelo fato de que, ao trabalhar com o Regimento Escolarvi, somente no início do ano, as 

escolas abordam itens presentes neste documento que se referem basicamente aos direitos e 

deveres dos estudantes. “Olha, nós já lemos o regimento para os funcionários, já discutimos 

com o professor e até mesmo com o aluno. Já houve momentos de a gente mostrar” (Gestor 

“A” de Escola). Ao ser questionado sobre o que a direção mostrava acerca do regimento no 

momento em que era trabalhado com os alunos, responde: “Direitos, deveres e sanções” 

(risos). E sobre o Grêmio? “Nunca foi discutido. Sinceramente, nunca foi discutido o grêmio 

aqui na escola.” O Regimento Escolar, assim, se mostra mais como um instrumento de 

controle sobre o alunado do que de abertura democrática. Com a efetivação do grêmio, há 

uma perspectiva da participação do alunado, da divisão de poder na escola. Uma outra 

instância passa a ser ouvida e, principalmente, passa a tomar parte das decisões. É uma 

partilha do poder: algo que está concentrado, apenas, na mão do profissional da educação 

passa a ser compartilhado com os estudantes. Porque, como referenciou a Professora “B”, o 



grêmio “ajuda o estudante a entender o seu mundo, ajuda o aluno a ser um cidadão que tem 

poder de decisão.” É talvez esse poder de decisão, de participação na vida da escola, que 

ainda deixa alguns profissionais meio receosos da gestão democrática para o estudante:  

 

Essa democracia tá facilitando melhor o nosso trabalho, porque você já pode, 
já tem voz, você pode opinar, dizer, dar sugestões. Para o professor, facilitou 
bastante, porém, a gente percebe, também, que, com relação ao estudante, já 
ficou um pouco mais complicado porque ele acha que é o centro de tudo e, 
no entanto, ficou assim a democracia – a do estudante – ficou como que o 
aluno, ele quer mandar em tudo na escola e até mesmo no professor. Eu não 
sei até que ponto é bom abrir demais para o aluno. Com relação ao educador, 
ficou melhor porque nós temos voz e vez, fala seus direitos, dá opinião 
(Professor “A”). 

 
 

Não abrir tanto ao aluno seria: não dividir o poder que até então se concentra na mão 

do profissional da educação, pelo menos dentro da escola? Um detalhe: mesmo que o aluno, 

ao assumir esse poder e, se for o caso, tentar concentrá-lo em suas mãos, não será por que 

teria aprendido a partir dos exemplos que sempre demos (e damos), enquanto profissionais da 

educação, através de nossas atitudes, de concentração de poder, no desenvolvimento de 

nossas atividades? E ainda: a democracia deve se efetivar em relação a mim em detrimento 

dos que – de certa forma – me calam. Mas não em detrimento daqueles que – por ventura – 

posso calar. Segundo Teixeira (1947, p. 90), em suas várias reflexões e escritas sobre 

democracia escolar: “Há educação e educação. Há educação que é treino, que é domesticação. 

E há educação que é formação do homem livre e sábio. Há educação para alguns, há educação 

para muitos e há educação para todos. A democracia é o regime da mais difícil das 

educações”.  

 De maneira geral, a forma como é desenvolvida a democracia nas escolas de 

Tucano/BA, ou melhor, a forma como se processa a escuta do sujeito está representada na fala 

da Orientadora “A”: 

 
Gestão democrática de forma sistematizada, não! Mas, de forma individual, 
quando eles procuram, há sempre o espaço. Os sujeitos envolvidos sempre 
dão ouvidos e procuram viabilizar medidas que possam estar atendendo as 
necessidades de cada sujeito. O professor tem horário marcado para 
atendimento [...] os alunos, sempre que têm algum tipo de necessidade, eles 
vêm à direção, o diretor ouve, o orientador ouve e, se for algum problema, a 
gente procura estar tomando as providências cabível. Se não está ao nosso 
alcance e precisa envolver coordenação, secretaria, vai em busca. Procura 
estar intermediando. Os pais, também, que procuram a escola, a gente 
também ouve. 

 
 



Na escola, os espaços de escuta são isolados; os sujeitos não estão institucionalmente 

discutindo em coletividade para a busca de soluções das problemáticas existentes. São feitas 

escutas somente quando os sujeitos procuram por ela, quando sentem necessidade de resolver 

um problema. Não há o hábito da reunião coletiva (a não ser em alguns casos, com o 

professor, na reunião das Atividades Complementares ou atendimento individual do 

orientador pedagógico). Os espaços institucionais para esses debates, encontros, existem 

apenas listados no Regimento Escolar: conselho escolar, grêmio estudantil, por exemplo, ou 

existem e não funcionam. Outros mecanismos não se materializaram nem no papel, ainda. Um 

dos espaços aberto e criado na escola, por força de determinações do MEC, é o Caixa 

Escolarvii. Este está materializado apenas no papel: as escolas o possuem, reúnem-se com seus 

membros, geralmente a cada dois anos, para realizar eleição para sua composição e, em 

raríssimas exceções, uma vez por ano para prestar contas. Seu espaço não é usado para travar 

discussões de ordem administrativa, pedagógica e nem financeira, isto é, não é percebido 

como um espaço de participação e decisão coletiva: “porque, às vezes, nem valorizam, nem 

lembram mais que faz parte do caixa: ‘- Você lembra que você assinou, que você faz parte?’. 

E eles respondem: ‘- Ah... foi mesmo? Não tou nem lembrado disso. Tire meu nome disso!’” 

(Gestora “B” de Escola). Ficam, assim, as escutas para os momentos de necessidade, quando 

os sujeitos procuram ou são procurados pela unidade escolar. Outro espaço que começa a ser 

criado na escola, com todas as nuanças já analisadas neste texto, é o Conselho de Classe.  

A proposta do Projeto Político-Pedagógico Municipal: “Nos Coletivos, o Reencontro 

com a Pedagogia da Esperançaviii”, inclui em seus princípios a autonomia da escola – através 

de seu próprio projeto pedagógico – porém, mecanismos e recursos não foram criados para 

que essa possibilidade possa vir a acontecer e, enquanto isso, decisões administrativas, 

principalmente, e, em alguns casos, pedagógicas, continuam centralizadas no órgão da 

administração educacional do município. A professora “B” comenta:  

 
Olha... a gente meio que... nesse ano, a gente tem batido muito de frente com 
nosso coordenador, nesse sentido. Às vezes, a gente planeja algo e ele diz: ‘- 
Não é desse jeito, tem de ser do jeito que eu quero.’ E, às vezes, ele se 
contradiz quando diz: ‘- Não é do jeito que eu quero, é do jeito que a 
secretaria quer’. 

 
 
 No que diz respeito à autonomia financeira, trazida pela Gestora “B” de Escola: “O 

financeiro a gente tem autonomia. A gente compra, a gente paga com o nosso PDE, o que a 

gente precisa. A gente tem autonomia.”, é importante esclarecer que o Plano de 

Desenvolvimento da Escola, um projeto do Programa Fundo de Desenvolvimento da Escola – 



Fundescola – resultado de financiamentos do Banco Mundial – BM – para o Ministério da 

Educação, tem como principal perspectiva assistência financeira e de planejamento 

estratégico para a gestão dos sistemas e das escolas dentro das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. 

 
Para tanto, estados, municípios e escolas devem adotar a metodologia de 
planejamento estratégico, consubstanciada no modelo do PDE, que leve à 
racionalização, eficácia e eficiência da gestão e do trabalho escolar. [...] A 
autonomia escolar se realiza mediante um fundo repassado à escola, com 
vistas a estimular o quadro administrativo a tomar decisões que afetem 
materialmente a escola e a responsabilizar-se pelos resultados de suas 
decisões (FONSECA; OLIVEIRA, 2005, p. 3 – Grifo dos autores).  

 
 

A autonomia preconizada pelo Banco Mundial se refere às questões materiais, 

técnicas, de busca de resultados – eficácia e eficiência – que, na perspectiva neoliberal, 

mesmo se utilizando do discurso democrático da autonomia, não representa uma construção 

política e cidadã de participação dos sujeitos envolvidos no ato de educar. E, ainda: nem todas 

as escolas são incluídas no município por este projeto, além de apresentar um tempo 

determinado para sua execução na escola beneficiada.  

 O outro recurso financeiro presente nas escolas é o Programa Dinheiro Direto na 

Escola – PDDE. “Com o programa federal que envia recursos diretamente para a escola, a 

autonomia do diretor é ampliada. E a responsabilidade também, já que é ele, junto com 

professores, pais e alunos, quem define como o dinheiro será gasto” (CAVALCANTE, 2005, 

p. 1). Essa questão de como as escolas, no município, se utilizam do Caixa Escolar ou 

Unidade Executora para promover ou não certa autonomia já foi comentada anteriormente 

neste texto. Pode-se alertar, ainda, para o fato de que essa entidade representativa da 

comunidade escolar pode receber recursos do orçamento público, repassados pela secretaria 

municipal de educação e não apenas para receber os repasses do MEC (PDDE), bem como 

pode receber a escola recursos para a compra da merenda escolar: 

 
Art. 6º: É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
repassar os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE às unidades 
executoras das escolas de educação básica pertencentes à sua rede de ensino, 
observando o disposto nesta Lei, no que couber.  
Parágrafo único: O Conselho Deliberativo do FNDE expedirá normas 
relativas a critérios de alocação de recursos e valores per capita, bem como 
para organização e funcionamento das unidades executoras e demais 
orientações e instruções necessárias à execução do PNAE (BRASIL, 2009, 
p. 1).  

 
 



Ainda, no que se refere à descentralização financeira, há outras formas possíveis de 

descentralizar os recursos, como: adiantamento a servidorix e suprimentos de fundosx. Essas 

possibilidades não são colocadas em prática pelo município, nem tampouco os recursos da 

merenda escolar são recebidos pelas unidades executoras, ficando, mais uma vez, esses 

recursos centralizados junto ao poder público executivo municipal.  

 

Considerações conclusivas 

 

 No decorrer de toda a sua obra, Paulo Freire defendeu princípios cruciais para o 

desenvolvimento da democracia na escola: descentralização, participação, autonomia. Ao 

assumir a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, procurou vivenciar esses 

princípios em seus atos enquanto secretário. Num dos documentos produzidos por essa 

secretaria, ratifica-se: 

 
Na tradição política brasileira, participação tem significado, apenas, a 
discussão de problemas, sem acesso a decisões e, por descentralização, 
entende-se a execução de tarefas já decididas. A atual administração acredita 
que participação e descentralização implicam autonomia para que as escolas 
tomem decisões em conjunto com os órgãos centrais da Secretaria Municipal 
de Educação (SME, 1992, p. 11).  

 
 

É por isso que precisamos observar como está ou será proposta essa construção de 

autonomia no município de Tucano/BA, em relação ao seu sistema educacional, pois, como 

nos alerta Lima (2007, p. 60), “a descentralização, tanto no decorrer da história quanto na 

realidade atual, vem sendo apresentada como solução para os problemas relacionados à 

educação. Mas, é preciso questionar de que forma acontece sua concretização”.  

 Ao se pensar sobre gestão democrática nas Escolas Municipais de Tucano/BA, 

significa pensar em todo o seu contexto sócio-político-cultural, porque, como se destaca no 

próprio Plano Municipal de Educação: 

 

[...] desenvolver um processo educacional fundamentado em princípios 
teórico-metodológicos que contribuam para uma sociedade, essencialmente, 
democrática é o maior desafio que o município de Tucano enfrenta uma vez 
que procura assumir um compromisso político com o seu contexto social 
para a construção de ambientes favoráveis à efetivação do seu Projeto 
Político-Pedagógico: “Nos coletivos, o reencontro com a Pedagogia da 
Esperança" (TUCANO, 2009, p. 90).  

 
 



Esse mesmo contexto sócio-político-cultural – percebido e interpretado pelos sujeitos 

da pesquisa – nos mostrou uma inexistência da gestão democrática no sistema de ensino e nas 

escolas, a não ser por algumas “intenções” por parte de alguns sujeitos em se fazer valer do 

processo dialógico em suas cotidianidades. Esse mesmo contexto estudado, analisado, deixou 

claro que – nas suas vivências diárias – fere substancialmente os pressupostos da educação 

municipal: “a democratização e a partilha de poder, [...] a cidadania cultivada em seu 

currículo e vivida cotidianamente” (TUCANO, 2009, p. 90-91).  

 Fundamental, também, é perceber e interpretar, como nos diz Mendonça (2000, p. 

367) que:  

 
[...] a escola precisa estar alerta para não transformar dificuldades materiais 
[e acrescentaria: dificuldades político-partidárias] em pretexto para a inércia 
e vigilante para não aceitar as práticas de descentralização que deixam a 
escola ao desamparo e representam uma falsa autonomia. [...] Não existe [...] 
autonomia da escola pública sem o indispensável custeio do Estado. 
 

 
É essencial, dessa maneira, pôr para funcionar os agenciamentos coletivos, dispostos 

em diversos rizomas, na medida das possibilidades dos sujeitos – através da participação nos 

espaços macros e micros do Sistema Municipal de Ensino de Tucano/BA – para que se possa, 

efetivamente, experienciar este pensamento do Professor “B”: 

 
Mas já pensou você sair de sua casa para ir na escola de seu filho para ficar 
sabendo que gastou tanto de ônibus sua escola, gastou tanto de merenda, de 
material escolar, tem tanto em caixa e queremos as sugestões dos senhores 
para saber o que é que faz. [...] tudo voltado para a comunidade da escola. 
Talvez a coisa funcionasse. [...] talvez se parasse aquele centralismo... 

 
 

Descentralizar democratizando, conseguir autonomia com participação coletiva e com 

recursos suficientes para pôr em prática uma proposta pedagógica e política, isto é, não 

apenas ficar sabendo o quanto se gastou, mas, também, e, principalmente, participar, opinar e 

ser levado em conta na tomada de decisões. 

Notas: 

                                                 
i Mestre e Doutorando em Educação pela Faced/UFBA; integrante do Grupo de Pesquisa em Sustentabilidade 
Educacional e Poder Local, da Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão da Educação, do Programa de Pós- 
Graduação em Educação da Faced/UFBA. Contato: ramedasous@hotmail.com.  
ii Professor Associado do Departamento de Educação I da Faculdade de Educação/UFBA. Doutor em Educação 
pela Faced/UFBA; Coordenador do Grupo de Pesquisa em Sustentabilidade Educacional e Poder Local, da Linha 
de Pesquisa: Políticas e Gestão da Educação, do Programa de Pós- Graduação em Educação da Faced/UFBA. 
Contato: jwellingtonaragao@oi.com.br.  



                                                                                                                                                         
iii Mestra e Doutoranda em Educação pela Faced/UFBA; integrante do Grupo de Pesquisa em Sustentabilidade 
Educacional e Poder Local, da Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão da Educação, do Programa de Pós- 
Graduação em Educação da Faced/UFBA. Contato: marashiva@hotmail.com. 
iv Paro (2008), em pesquisa realizada para saber a respeito da participação da comunidade na gestão da escola 
pública fundamental, identificou alguns condicionantes internos da participação: (1) condicionantes materiais, 
isto é, aqueles ligados às condições de trabalho na escola; (2) condicionantes institucionais – principalmente no 
que se refere ao caráter monocrático da direção; (3) condicionantes político-sociais – os interesses imediatos 
definem as ações das pessoas, ao mesmo tempo que esses interesses são conflitantes entre os grupos na escola; e 
(4) condicionantes ideológicos – a maneira de pensar e de agir dessas pessoas facilita/incentiva ou 
dificulta/impede a participação dos usuários (p. 43-53). Ainda em Paro (2008), identificou, também, outros 
condicionantes – externos à escola – relacionados à participação: (1) as condições objetivas de vida – 
especialmente a falta de tempo; (2) os condicionantes culturais relacionados à questão da falta de interesse pela 
educação dos filhos; (3) condicionantes institucionais da comunidade – que se referem a mecanismos coletivos 
de participação, como por exemplo, associações, centros comunitários etc. (p. 54-70). 
v Os condicionantes que se apresentaram em maior reverberação nas falas dos sujeitos da pesquisa, no contexto 
estudado, faziam referência, principalmente, às condições de vida de cada um, quando relatavam a falta de 
tempo para participar mais do processo educacional (seja na ida à escola – pais – seja na participação de 
conselhos, tipo: do fundeb, da merenda, de educação), além de também ter sido apontado como o grande inibidor 
dessa participação a questão político-partidária, muito frequente e forte no contexto da pesquisa, o que, segundo 
os entrevistados, desestimula decidir coletivamente para, depois, o chefe do poder executivo e seus 
colaboradores realizarem o que foi proposto de acordo com suas vontades e interesses. 
vi O processo de construção do Regimento Escolar Unificado da Rede Municipal de Ensino se deu, 
primeiramente, com reunião, para se apresentar e discutir a proposta do referido documento, com a participação 
de representantes de todos os segmentos da comunidade escolar: pais, alunos, professores, funcionários e 
direção. A grande questão é que, nesse processo, os sujeitos apenas ouviram e ratificaram uma proposta que já 
foi pronta, ou seja, uma pseudo-democracia. Não concorda com essa opinião a Gestora “D” do Sistema ao 
argumentar: “Mesmo indo o documento pronto, a gente disse que estava aberto para qualquer mudança. A gente 
trouxe aqui um documento inicial, vamos dizer assim, mas que está aberto a qualquer mudança. E algumas 
pessoas, sobretudo professores, mais do que pais e alunos até, se colocaram, não concordaram. É tanto que 
depois dali algumas modificações foram feitas no documento. O documento foi elaborado, foi discutido, na 
medida do possível, porque se fosse para acontecer uma construção democrática como deveria ser, passaria 
muito mais tempo para ser finalizado.” E a Gestora “E” do Sistema acrescenta: “Olha só o que eu acho: que há 
sempre uma intenção e uma iniciativa da secretaria de democratizar. Agora, é um exercício, que a gente pode 
até, um dia, alcançar.”  Além disso, para continuar indo de encontro aos princípios da gestão democrática, tem-se 
o fato de ser um regimento unificado, o que desconsidera a autonomia das escolas, ao produzir um documento 
único para realidades tão diversas. 
vii Órgão representativo da comunidade escolar, sem fins lucrativos e que não integra a administração pública, 
constituindo-se em uma entidade jurídica de sociedade civil e de direito privado. Sua existência na escola é 
condição essencial para receber os recursos repassados pelo MEC/FNDE – PDDE. 
viii A proposta metodológica do projeto está fundamentada em seis princípios que são fundantes do trabalho a ser 
desenvolvido no município: a) a participação de todos os sujeitos do processo educacional (comunidades escolar 
e local); b) a opção ética: percepção do ser enquanto sujeito da história que contribui, com suas ações, para a 
construção de novas realidades ou manutenção das existentes (o definir-se no mundo, o ser e o estar nele; o 
posicionar-se politicamente); c) o processo: percepção da caminhada enquanto itinerância e não trajetória; 
aprendizagens e errâncias no decorrer da caminhada que promovem novas reflexões, novos atos; foco não 
apenas no produto; d) o partir da prática: no desenvolvimento do processo, perceber os contextos, as realidades 
vivenciadas, os cotidianos dos sujeitos, as práticas desenvolvidas; e) o exercício do poder na condução da 
proposta: o poder deve ser exercido como “poder-a-serviço” de todos, de forma ética, democrática e não como 
maneira de coerção e/ou manipulação; f) a natureza da instituição sobre a qual se faz uma proposta: por se tratar 
da instituição escolar, notar sua função social, e, principalmente, os papéis que, individual e coletivamente, os 
sujeitos desenvolverão. 
ix “[...] consiste no repasse de determinada soma de recursos a um servidor, o qual fica com a responsabilidade 
de pagar despesas também determinadas. [...] é utilizada para pequenas despesas e não requer procedimentos 
mais complexos, devendo o servidor observar a finalidade específica à qual os recursos estão destinados. [...] 
Neste procedimento, o executivo empenha, liquida e paga o valor do adiantamento ao servidor, que é obrigado a 
prestar contas do recurso recebido num prazo determinado” (MOREIRA; RIZZOTTI, 2001, p. 40).   
x “[...] repasse de determinada soma de recursos a uma unidade administrativa, a qual tem como gestor um 
servidor designado por ato específico para responder pela unidade, ou seja, seu chefe ou diretor. [...] soma mais 
elevada de recursos não direcionada para uma única despesa [...] na categoria de ‘outros serviços e encargos’ [...] 



                                                                                                                                                         
como serviço de utilidade pública (água, luz, correio, telefone), conservação e limpeza, serviços de bombeiro 
hidráulico e elétrico etc. [...] Neste caso, os recursos são empenhados, liquidados e pagos à escola e executados 
pelo seu representante legal [...] que deve prestar contas de sua execução em prazo estabelecido pelo órgão 
repassador dos recursos” (MOREIRA; RIZZOTTI, 2001, p. 40). 
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