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RESUMO

Este texto é parte de uma pesquisa-ação em desenvolvimento e tem por objetivo apresentar reflexões
iniciais sobre as possibilidades e dificuldades de participação da comunidade no processo de planejamento
e gestão do trabalho escolar. O projeto em desenvolvimento, denominado Conselhos escolares: um espaço
de participação da comunidade no planejamento e gestão do trabalho pedagógico, se constitui uma ação
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Pesquisa-Ação (PIBIP-Ação) 2012 -
PROEX/PROPEP/UFAL. A atividade investigativa apoia-se principalmente nos estudos de Paro (2000). Os
resultados parciais apontam para a necessidade de ampliação de ações de extensão no âmbito da atuação
de Conselhos Escolares.

Palavras-chave: Conselho Escolar, Participação, Gestão do trabalho escolar.

RESUMEN

Este texto es parte de una investigación-acción en desarrollo y tiene como objetivo presentar reflexiones
iniciales sobre las posibilidades y dificultades de la participación comunitaria en el proceso de planificación
y gestión del trabajo escolar. El proyecto en desarrollo, denominado Consejos escolares: un espacio para
la participación de la comunidad en la planificación y gestión del trabajo pedagógico, se traduce en una
acción del Programa Institucional de Becas de Introducción a la Investigación-Acción (PIBIP-Ação) 2012
-PROEX/PROPEP/UFAL. La actividad de investigación se apoya principalmente en los estudios de Paro
(2000). Los resultados parciales señalan la necesidad de ampliación de acciones de extensión en el marco
de actuación de los Consejos Escolares.

Palabras clave: Consejo Escolar, participación, escuela de administración de trabajo.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo apresentar reflexões iniciais sobre as possibilidades e dificuldades de
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participação da comunidade no processo de planejamento e gestão do trabalho escolar. Apontamos como
reflexões iniciais por se tratar de resultados, ainda parciais, de um projeto em desenvolvimento,
denominado Conselhos escolares: um espaço de participação da comunidade no planejamento e gestão do
trabalho pedagógico, uma ação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Pesquisa - Ação
(PIBIP-Ação) 2012 - PROEX/PROPEP/UFAL.

O citado Projeto está sendo desenvolvido em duas escolas públicas municipais de Arapiraca/AL que
apresentam grandes dificuldades, tanto na condução dos trabalhos do Conselho Escolar, quanto na
mobilização da comunidade para uma participação efetiva no funcionamento do mesmo.

Pelo caráter da contradição presente em todos os espaços sociais, a escola também se apresenta como um
lugar de conflitos, tensões e contradições. A contradição permite que, em meio à reprodução do modelo
hierárquico que caracteriza a sociedade, possam existir possibilidades de contraposição à lógica social
vigente e criar práticas educativas de participação da comunidade na escola, ainda que a participação
efetiva seja utópica. Compreendemos a palavra utopia na mesma perspectiva de Paro (2000, p. 9):

A palavra utopia significa o lugar que não existe. Não quer dizer que não possa
vir a existir. Na medida em que não existe, mas ao mesmo tempo se coloca como
algo de valor, algo desejável do ponto de vista da solução dos problemas da
escola, a tarefa deve consistir, inicialmente, em tomar consciência das condições
concretas, ou das contradições concretas, que apontam para a viabilidade de um
projeto de democratização das relações no interior da escola.

Para melhor expor alguns resultados da reflexão realizada sobre a participação da comunidade na
organização e gestão do trabalho escolar, elegemos o Conselho Escolar, espaço teoricamente privilegiado
de participação, como objeto de estudo, dando ênfase à participação dos segmentos pais e estudantes no
referido órgão colegiado.

Conselhos Escolares: do ideal ao real

A necessidade de organizar-se em coletivos para discutir e resolver situações de interesse de um
determinado grupo social é tão antiga quanto o próprio homem, ou seja, desde o momento em que, para
garantir sua existência e a reprodução da espécie, necessitou se organizar coletivamente.

Inicialmente, a participação de todos os indivíduos de uma comunidade nas atividades que garantissem a
produção de meios de subsistência e meios de produção, ou seja, o trabalho[iv], se constitui algo
imprescindível à reprodução da espécie. É importante destacar que nesse momento histórico a sociedade
ainda não era de classes, portanto, “Todos podiam e, para a sua sobrevivência até deviam, ter acesso ao
patrimônio material e espiritual da comunidade” (TONET, 2007, p.75).

Essa realidade começa a mudar com a entrada em cena da sociedade de classes, que, de acordo com
Tonet (2007, p. 76):

[...] produziu um duplo efeito na história da humanidade. Por um lado,
possibilitou um desenvolvimento muito rápido das forças produtivas e também da
riqueza espiritual. Por outro lado, a divisão da sociedade em classes excluiu a
maioria da população do acesso à riqueza acumulada pela humanidade.

Não se constitui objeto, do momento, aprofundar aspectos das diferentes formas de organização das
sociedades de classes, ou seja, do escravismo ao capitalismo, mas partir do pressuposto de que a divisão
da sociedade em classes significa sempre que a participação deixa de ser algo permitido a todos, a
exclusão do acesso à riqueza acumulada pela humanidade passa a ser o fundamento da nova forma de
sociabilidade.
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Essa afirmativa pode ser facilmente constatada no modo de produção capitalista (sociedade burguesa),
embora seja “proclamada a igualdade de todos os homens por natureza” (IDEM).

É desse pressuposto e da constatação das desigualdades evidenciadas no atual momento histórico que
partiremos para uma reflexão entre o ideal proposto, a exemplo das funções do Conselho Escolar na escola
pública, que, contraditoriamente, se denomina democrática, e o real existente, determinado pelas
condições materiais históricas em que se encontra a referida escola.

Já de início pressupomos que nenhuma determinação histórico-social é estática, em qualquer situação
existe espaço para possibilidades, ainda que estas não permitam mudar, de imediato, a estrutura dos
sistemas. Para que haja contraposição à lógica da exclusão do acesso da maioria às riquezas acumuladas
pela humanidade, dentre estas, ao conhecimento que a escola tem o dever de socializar, será necessário
que a participação da comunidade, ainda que relativa, na organização e gestão do trabalho escolar, deixe
de ser uma concessão dos dirigentes da escola e passe a ser necessidade da própria comunidade, em
defesa da educação de qualidade para seus filhos.

Uma forma de participação da comunidade – segmento pais e representação de organização social da
localidade – é a escolha de uma representação para compor o Conselho Escolar, órgão colegiado com
funções deliberativa, normativa, consultiva e avaliativa (Paro, 2000). No entanto, ter representação da
comunidade no Conselho Escolar não garante a efetiva participação da mesma na organização e gestão do
trabalho escolar. Desempenhar as funções designadas ao Conselho Escolar parece tarefa simples, no
entanto, é extremamente complexa e extrapola a própria vontade da escola. Para compreender a distância
existente entre o ideal e o real, pois, faz-se necessário conhecer os limites e possibilidades de participação
social no atual contexto histórico.

Idealmente, o conselho escolar se constitui em espaço de representação social, espaço de debate e
decisões, espaço de construção do projeto político pedagógico, que se inscreve numa visão conjunta,
“articulando as dimensões da intencionalidade com as de efetividade e possibilidade” (Veiga, 2007, P. 3),
instância de caráter mais deliberativo sobre assuntos da escola e de possibilidade de exercício de gestão
democrática na escola pública, ou seja:

O poder de decisão, situado na estrutura institucional, constitui o âmago do
próprio princípio da autonomia da escola, consagrado no art. 15 da LDB 9394/96,
e condição essencial para a gestão democrática (CECÍLIA LUIZ & CONTI, s/d p.
3).

Do ponto de vista legal, as funções do Conselho Escolar estão determinadas, cabendo a este órgão exercer
funções de quatro naturezas: consultiva - é consultado em relação aos problemas e sugere soluções para
serem encaminhadas pela Direção da Unidade Escolar; deliberativa - toma decisões quanto às ações
pedagógicas, administrativas e financeiras; normativa - estabelece normas para o satisfatório desempenho
das ações pedagógicas, administrativas e financeiras; e a função avaliativa - refere-se ao
acompanhamento sistemático e ao controle das ações pedagógicas, administrativas e financeiras para
identificar e encaminhar propostas de soluções.

Diante das funções atribuídas, surge a questão: que possibilidades e limites se apresentam no cotidiano
escolar para o exercício das referidas funções

A pesquisa desenvolvida em duas escolas públicas municipais de Arapiraca-AL tem revelado que o
Conselho Escolar se apresenta como possibilidade de participação em busca da elevação da qualidade da
educação escolar, pela via, principalmente, do planejamento e gestão financeira do recurso que chega à
escola, fator importante para planejar e desenvolver ações administrativas e pedagógicas que resultem na
melhoria da qualidade da educação.
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No entanto, faz-se necessário que as ações do Conselho Escolar não se restrinjam às deliberações
relacionadas somente ao aspecto financeiro, já que todas as funções inerentes a este órgão devem ser
desenvolvidas de forma a se promover a participação da comunidade no processo de organização e gestão
do trabalho escolar.

Isso significa que, no quesito da autonomia, ainda que relativa, é de suma importância a participação de
todos os segmentos que compõem o conselho escolar nas deliberações de suas demandas, a exemplo do
uso do dinheiro que chega à escola. Logo, onde podemos encontrar os limites da participação Nas
condições objetivas da vida cotidiana dos indivíduos que fazem parte dos segmentos que compõem a
comunidade escolar. Se para os professores, funcionários, estudantes e gestores, que já se encontram no
espaço da escola, a participação se caracteriza como um grande desafio, para os pais se constitui como
utopia, na perspectiva do conceito de utopia apresentado por Paro (2000).

Por se tratar de reflexões ainda iniciais, nos deteremos em analisar alguns elementos que revelam a
utopia da participação da comunidade, representada pelo segmento pais, na organização e gestão do
trabalho escolar na sua totalidade, não apenas deliberando quanto ao uso do dinheiro, embora este seja
um aspecto muito importante para o desempenho pedagógico da escola.

Elementos que revelam a utopia da participação da comunidade na organização e gestão do
trabalho escolar

Na tentativa de identificar e analisar as maiores dificuldades apresentadas pela escola em relação à
participação da comunidade na organização e gestão do trabalho escolar, tomamos como base algumas
análises realizadas por Paro (2000) sobre esse aspecto. Para a análise foram eleitos três elementos que se
apresentam de forma mais explícita em falas de conselheiros escolares das escolas participantes da
pesquisa: a) não disponibilidade de tempo dos pais; b) não interesse em participar e comprometer-se; c)
não clareza quanto às funções do Conselho Escolar.

a. Não disponibilidade de tempo dos pais

Partindo da ideia de Paro (2000), de que vivemos em uma sociedade de classes, e de que a escola pública,
no atual contexto histórico, está destinada a atender à classe trabalhadora, temos que entender o que, de
fato, tem levado estes pais à não participação na vida escolar de seus filhos, ou, em particular, nas ações
e reuniões do Conselho Escolar. A resposta imediata é simples: os pais são trabalhadores, que estão
condicionados a ocupar parte determinada de suas horas de vida com o trabalho, como forma de
sobrevivência, sendo assim, não há tempo para participar do processo de organização e gestão do
trabalho escolar, mesmo que essa participação ocorra por meio da representação.

Este condicionante fica, pois, evidenciada na fala da presidente do conselho de uma das escolas (A) que o
projeto abrange: “Talvez, talvez porque, eu não posso afirmar, pelo mesmo problema que acontece aqui
dentro mesmo, a questão do tempo a questão do horário, a questão do não poder vir apesar de querer
[...]”. Em outra fala, o mesmo sujeito se refere a um dos pais que participava do conselho: “Ele vinha,
mas ele só podia vir de vez em quando, por conta do trabalho dele, e ele era superesforçado [...]”.

A partir das falas da presidente do conselho escolar da escola (A), fica evidenciado que o tempo é um dos
elementos que dificultam a participação da comunidade na escola, tendo em vista que as condições
objetivas de vida condicionam os pais à ocupação da maior parte deste tempo com o trabalho, dificultando
assim a sua participação na escola, ou seja, o acompanhamento da vida escolar de seus filhos.

Paro (2000, p.54), ao analisar “os determinantes da participação presentes na comunidade”, trata da
disponibilidade de tempo relacionando aos condicionantes econômico-sociais, ou seja, como já foi dito, os
pais são da classe trabalhadora necessitam vender sua força de trabalho por um certo período de tempo
ao dia, de modo a não sobrar tempo para participarem da vida escolar de seus filhos.
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Como solução para esse problema, o autor apresenta uma alternativa que também nos parece utópica,
uma vez que propõe a criação de um dispositivo constitucional que:

[ ] poderia ser imaginado, a principio, na forma de liberação do trabalhador com
filho em idade escolar de um determinado número de horas de trabalho, sem
prejuízo de seus vencimentos, nos dias em que tivesse que comparecer à escola
para participar de assembleias ou tratar de problemas relacionados à
escolarização do filho. (PARO, 2000, p. 13).

Em face de tal proposição, a qual visualizamos como impraticável no atual contexto social e econômico,
considerando o aprofundamento da exploração da força de trabalho do trabalhador que se encontra na
condição de empregado e os crescentes índices de desemprego vivenciados no país, entendemos que
dificilmente um trabalhador irá recorrer a um dispositivo constitucional para requerer o direito à liberação
para participar efetivamente em atividades requeridas pela escola de seus filhos, já que essa atitude
poderia comprometer sua permanência no emprego.

Diante disso, questionamos: o que impede, então, a participação dos pais que não desenvolvem atividades
de trabalho formal Não teriam esses maiores possibilidades de organização do tempo e participação nas
atividades da escola e acompanhamento da vida escolar de seus filhos Supostamente poderíamos afirmar
que sim, mas, também entre os trabalhadores do campo da informalidade, o fator tempo pode ser
considerado como um elemento que dificulta a participação, já que, sabidamente, a esses cabe um maior
esforço cotidiano para garantirem a sobrevivência de suas famílias, a exemplo dos vendedores
ambulantes, empregadas domésticas, pedreiros etc.

Igualmente, ainda que conquistado o direito constitucional à participação dos pais nas atividades escolares
que se relacionem ao planejamento, acompanhamento e avaliação da educação de seus filhos, como
garantir a permanência do trabalhador no emprego caso o empregador conceba que o mesmo causa
prejuízo na lucratividade da produção E como garantir o valor, em dinheiro, para os trabalhadores do
campo da informalidade que deixarem de desenvolver suas atividades em função da participação em
atividades do Conselho Escolar

Vemos que a questão do tempo é muito mais profunda, pois não se trata apenas do entendimento, por
parte dos pais, da necessidade de participação na escola. Também não se trata somente de um dispositivo
constitucional capaz de assegurar o direito à sua participação. Trata-se, em realidade, das condições
objetivas de vida que, cada vez mais, condicionam a família à luta diária pela sobrevivência.

Mas o que fazer, então, diante do condicionante tempo Segundo Nogueira (2008, p. 65), “A efetivação de
ações que fortaleçam a cultura de participação e envolvam a comunidade escolar e local é
responsabilidade do grupo gestor que tem a missão de agregar pessoas [...]”. Logo, depreendemos dessa
afirmação que efetivar ações dessa natureza na escola não é tarefa burocrática, haja vista exigir clareza
quanto à importância da participação da comunidade para o fortalecimento da autonomia do próprio grupo
gestor.

Embora não seja algo simples, a organização do tempo para realização de reuniões do Conselho Escolar
em dias e horários mais adequados à participação dos pais poderia ser uma alternativa a ser pensada pela
escola, pois, certamente, se constituiria menos complexo para os membros internos da comunidade
escolar, quais sejam, os representantes dos segmentos professores, funcionários, estudantes e gestores,
se adaptarem à realidade dos pais do que estes serem liberados de suas atividades profissionais para
participarem, de forma ordinária, do acompanhamento e tomada de decisão sobre as demandas da escola.

a. Não interesse em participar e comprometer-se

Na maioria das vezes, a justificativa do não interesse manifestado pelos pais em participar e
comprometer-se com as demandas do Conselho Escolar poderia ser caracterizada por três dimensões: a
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falta de instrução e de conhecimento dos pais; a falta de motivação dos pais justificada por razões
pessoais e alheias à escola; e o sentimento de que não há, por parte da escola, participação desta na vida
e nos problemas cotidianos da comunidade. Logo, “Se a escola não participa da comunidade, por que irá a
comunidade participar da escola” (Paro, 2000, p.27).

A primeira dimensão pode ser facilmente identificada em reuniões de pais quando questionados sobre a
função do Conselho Escolar e sua relação com a educação de seus filhos. O trecho abaixo demonstra que
os pais desconhecem as funções inerentes a este órgão colegiado, embora se interessem “Além de vaga,
[...], em saber se há merenda, se faltam professores ou coisas semelhantes, mas em nenhum momento
aparece a questão da gestão escolar” (PARO, 2000, p. 57). A questão central nesse caso não estaria, pois,
na ausência de conhecimento por parte dos pais, mas nas causas que produzem a ignorância da classe
popular em relação ao direito à educação em sentido amplo e estrito.

Na segunda dimensão, vemos que cada pai tem seus próprios motivos para não concretizarem a sua
participação na escola, porém acreditamos ser estes reflexos da mesma falta de motivação, seja ela
relacionada ao tempo dedicado ao trabalho, ou a problemas de outras ordens.

E para além dos motivos apresentados, destaca-se o desinteresse em virtude do não comprometimento ou
não responsabilidade dos pais que, ainda que possuam condições objetivas de participar das atividades
escolares, costumam negar a sua participação nas demandas da escola, subtraindo-se da vida escolar de
seus filhos.

Já na terceira dimensão, identificamos a falta de entendimento ou o desinteresse da própria escola em
tentar se relacionar com a comunidade. Ou seja, de um lado, os pais (desinformados, desmotivados ou
deliberadamente desinteressados) podem ter sua atitude e comportamento reforçados pela não mediação
da escola na busca de solucionar tais questões.

Corroborando com essa visão, Paro (2000) afirma que a escola está desvinculada de seu real papel, que é
o de prestar serviço à comunidade em que ela está inserida, de modo a entender os anseios e problemas
nela vivenciados. Nas palavras do autor, “um dos aspectos mais importantes dessa resistência parece ser
o fato de que praticamente inexiste qualquer identidade da escola pública com os problemas de sua
comunidade” (PARO, 2000, p. 27).

a. Não clareza quanto às funções do Conselho Escolar

Partindo do pressuposto de que muitos pais não sabem a importância do conselho escolar e nem a
importância da participação nessa instância colegiada, muitos deles podem se sentir ignorantes e
dispensáveis por não compreenderem como funciona, para que serve ou, ainda, como um pai deveria
comportar-se para atuar com coerência frente às atividades do conselho escolar. Nesse sentido, podemos
supor que essa não clareza pode se transformar no receio de não saber o que fazer em certas situações,
e/ou no total desestímulo, os quais podem se refletir no aparente descompromisso em participar de ações
colegiadas na escola.

Além dos fatores expostos, consideramos também o fato de que vários pais se encontram em condição de
analfabetismo ou de baixa escolaridade, ou seja, não receberam no tempo regular uma educação escolar
de boa qualidade, o que nos leva a concluir ser esse um dos prováveis fatores que aprofundam o
desconhecimento e consequente sentimento de sua não importância na participação da vida escolar dos
filhos.

Por outro lado, as condições objetivas do cotidiano escolar nem sempre permitem que a escola desenvolva
ações sistemáticas de formação para o devido esclarecimento da comunidade escolar quanto às funções do
Conselho Escolar e outros órgãos colegiados existentes na escola.
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Assim, entendemos que, ainda que a baixa escolaridade de boa parte dos pais de estudantes de escolas
públicas possa contribuir desfavoravelmente para o pleno desenvolvimento das funções da escola e do
conselho escolar, não seria esse um fator determinante para o andamento da gestão colegiada da escola.
Isso porque, sabidamente, conselhos escolares de instituições localizadas em centros urbanos nos quais o
analfabetismo e a baixa escolaridade assumem menor evidência, também costumam apresentar
dificuldades para a efetiva participação da comunidade na organização e gestão do trabalho escolar.

Exemplo disso encontramos em uma das escolas investigadas nesta pesquisa-ação, na qual identificamos
que, para além da falta de tempo e outros motivos de ordem diversa, e mesmo considerando que todos os
envolvidos no conselho escolar tenham clareza, conhecimentos sobre as funções desse órgão colegiado, o
domínio das competências técnicas para gerir e prestar contas dos recursos financeiros que chegam à
escola ainda é da direção escolar, embora a legislação vigente em âmbito municipal[v] estabeleça que
diretores escolares não devem assumir as funções de presidente ou tesoureiro do conselho escolar.

(In)Conclusão

As reflexões e análises inicialmente realizadas no processo de pesquisa-ação sobre a atuação de conselhos
escolares e participação da comunidade revelam que, apesar do reconhecimento da importante conquista
política da constituição de órgãos colegiados, com funções decisivas para a construção de relações de
poder menos verticalizadas no interior da escola e a consequente clareza da função que deve exercer
frente às demandas sociais da classe trabalhadora, a escola evidencia a contradição de, por um lado,
defender a gestão participativa e, por outro lado, permanecer sem encontrar alternativas para envolver a
comunidade e, mais especificamente, o segmento pais, no processo de organização e gestão do trabalho
escolar.

Os elementos apresentados como causas que impossibilitam a efetiva participação da comunidade na
organização e gestão do trabalho escolar, supomos, são consequências da contraditória função exercida
pela escola na sociedade de classes, na qual, se por um lado tem democratizado o acesso à classe
popular, por outro, não tem conseguido atender aos interesses dessa classe. Isso porque, além de
necessitar atender às exigências burocráticas do Estado, se depara com determinantes sociais,
econômicos, políticos e sociais que, quase sempre, condicionam a escola à reprodução de posturas
autoritárias frente à comunidade.

Ainda que a participação da comunidade no planejamento e gestão escolar seja apresentada como algo
utópico, existe, contraditoriamente, no interior da escola, a potencialidade de contrapor-se à lógica do
autoritarismo vigente nas relações sociais da sociedade de classes, primordialmente quando a escola, ao
conhecer as necessidades da classe popular, se compromete com os interesses da comunidade e, por meio
do desenvolvimento de ações que privilegiam a participação da mesma, ainda que por representação,
eleva a autonomia da gestão escolar com o efetivo funcionamento do Conselho Escolar e outros órgãos
colegiados no interior da escola.
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