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RESUMO:
 
Este texto dialoga com as especificidades da Gestão escolar Democrática,        correlacionando-a com a cultura
organizacional da Escola Pública e o Conselho Escolar, analisamos para tanto como este colegiado se efetiva no
cotidiano escolar da Gestão Democrática. Consideramos como dados para análise a fala dos atores inseridos no
Conselho Escolar de duas escolas da Rede Pública de Alagoas. Os dados coletados nos demonstrou que muitos
conselheiros não compreendem a relevância do colegiado para a efetivação da Gestão escolar Democrática, já que não
tem formação política que os garanta essa compreensão, da mesma maneira não há participação eficaz de muitos
conselheiros nas reuniões dos colegiados, diante de suas ocupações não possuem tempo para se dedicarem ao
conselho.
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ABSTRACT
 
This text dialogues with the specifics of the Democratic school management , correlating it with the organizational culture
of the Public School and the School Board , we look for as much as this is effective collegiality in everyday school life of
the Democratic Management . We consider data for analysis the speech of actors entered the School Board from two
schools Public Network Alagoas . The data collected showed us that many advisers do not understand the relevance of
the college for the realization of the Democratic school management , as it has no political formation that ensures that
understanding , just as there is no effective participation of many advisers at meetings of the boards before their
occupations do not have time to devote to the board.
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O presente texto objetivou realizar uma discussão acerca das especificidades da Gestão Democrática da escola pública
de Alagoas, correlacionando-a com o Conselho Escolar. Considerando nesse processo a cultura organizacional da
escola concebida como a forma pela qual os atores inseridos nas instituições de ensino agem e que assim, através
deste agir vão construindo coletivamente a personalidade da instituição de ensino que pode ser concebida como um
contributo para o sucesso ou fracasso das ações a ser desenvolvidas no ambiente escolar.
Nesta perspectiva, todos os partícipes inseridos no cotidiano escolar representam concepções de homem e de mundo
diferenciadas e estas se chocam na escola e podem ser determinantes para a prestação de serviço à comunidade.
Procura ainda, correlacionar o Conselho Escolar, enquanto um colegiado formado pelos atores inseridos no contexto
educacional que poderá ser determinante ou não para o sucesso da função social da escola que é a formação humana
e a construção do conhecimento socialmente relevante.
O conceito de cultura organizacional se refere, pois, às práticas regulares e habituais da escola, à sua personalidade
coletivamente construída e amalgamada, a partir do modo como as pessoas, em conjunto, pensam sobre a escola como
um todo, sobre o papel que a escola representa em sua comunidade e na sociedade em geral, sobre o papel individual
e coletivo das atuações de seus participantes. Também se refere aos valores que expressam e traduzem em seus
discursos comuns, em suas ações cotidianas e em sua comunicação e relacionamento interpessoal regularmente
estabelecido (LUCK, 2009, p. 116).  
Deste modo, a cultura organizacional pode ser compreendida como a forma de interação social estabelecida pelos
sujeitos inseridos no contexto que estrutura e sedimenta a identidade da escola que foi socialmente construída.
Compreender os desdobramentos desta cultura é de fundamental relevância, pois isto é o que torna uma instituição de
ensino diferente da outra.
No tocante a Conselho Escolar podemos defini-lo como um colegiado em essência democrático que pode ser utilizado
pela população para exercer o controle da prestação de serviços que são ofertados pelo Estado. Além desta
intervenção, os conselheiros e os demais participantes devem opinar sobre os problemas que são detectados no
cotidiano escolar. Importa afirmar que a interferência seja realizada de forma orgânica, com vistas ao crescimento e
fortalecimento da instituição de ensino e ainda, agir no sentido de fortalecer ou anular determinadas práticas que são
realizadas no ambiente escolar.
O conselho de escola um colegiado formado por pais, alunos, professores, diretor, pessoal administrativo e operacional
para agir coletivamente a escola pode ser este espaço de construção do projeto de escola voltado aos interesses da
comunidade que dela se serve. Através dele, a população poderá controlar a qualidade do serviço prestado pelo o
estado, definindo e acompanhando a educação que lhe é oferecida (GADOTTI e ROMÃO, 2004).
 
A atuação proficiente dos membros do Conselho Escolar não se constitui em apenas assegurar a presença em reuniões
estabelecidas pela equipe gestora da escola é necessário que cada membro inserido no colegiado tenha voz no
processo de tomada de decisão.
 A participação da comunidade é decisiva para o aperfeiçoamento pedagógico e administrativo. É a função primeira do
Conselho Escolar, que deve ser concebido como um instrumento que viabiliza o processo de democratização das
relações no interior da escola e sua articulação com a comunidade atendida. Como o colegiado é constituído por
representação dos segmentos que compõem a comunidade escolar como os estudantes, pais, funcionários e
professores, a forma como estes atores pensam e agem, são determinantes para o sucesso da inserção no cotidiano
escolar.
Nesta perspectiva, o presente texto está dividido em dois momentos discursivos em que o primeiro procura dialogar as
especificidades da cultura organizacional, bem como as discussões  que estão correlacionadas ao Conselho Escolar
enquanto espaço democrático de inserção coletiva, responsável por todas as ações a ser executadas que poderá
interferir significativamente para reforçar ou anular a tradição organizacional ora estabelecida.
No segundo momento, faremos uma análise sobre a visão dos conselheiros escolares sobre suas participações como
conselheiros escolares,  para tanto recorreremos as falas coletadas através de entrevistas. O tema fora escolhido por
compreendermos o  Conselho Escolar enquanto espaço democrático de inserção coletiva, responsável por todas as
ações a ser executadas que poderá interferir significativamente para reforçar ou anular a tradição organizacional ora
estabelecida.
 
2- A CULTURA ORGANIZACIONAL NO COTIDIANO ESCOLAR
 
Constantemente, tem sido detectado na fala de muitos professores e profissionais de educação as dificuldades
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enfrentadas por eles no desempenhar de suas funções pedagógicas correlacionadas ao ensino e ao relacionamento
estabelecido entre os seus colegas de trabalho, com os estudantes e com os pais ou responsáveis legais pelos
discentes porque cada instituição de ensino possui as suas singularidades que são construídas através das vivências de
seus atores.
Em muitos casos há escolas situadas no mesmo bairro, porém o funcionamento é bem diferenciado porque a
comunidade escolar difere entre as escolas. A respeito da cultura organizacional, Lins apud Luck (2009, p. 446)
esclarece:
Uma escola é uma organização social viva, determinada por seu modo de ser e de fazer dinamicamente orientado pelas
crenças e orientações mentais de quem faz parte de seu ambiente, muito mais do que por regras e relações definidas
formalmente. Esses valores, crenças, mitos e rituais existentes na escola determinam, pois, seu modo de ser e de fazer,
isto é, a cultura organizacional da escola. Portanto, a escola não corresponde ao seu prédio e suas condições físicas e
materiais, nem ao conjunto das pessoas que nela trabalham, e sim ao “caldo cultural” promovido pelo modo de ser e de
fazer na interação dessas pessoas.
 
 
Uma unidade de ensino não é só uma instalação física, estática no espaço e que como meta visa prestar serviços
educacionais à sua comunidade; ao contrário, segundo o autor é uma organização social viva, de interações. A
formalidade da legislação pode até direcionar como os trabalhos devem ser executados, mas a dinâmica estabelecida, a
forma como os sujeitos inseridos no contexto executam as tarefas, o modo de ser da instituição é construído pela cultura
organizacional da escola.
Cada instituição de ensino possui a sua história própria, que fora construída pelos seus partícipes, através de sua
vinculação com a comunidade externa, assim como pela dinâmica interna de interações, que marca, de maneira
indelével, o modo como os desafios são enfrentados, como as pessoas os percebem e reagem diante deles, dentre
outros aspectos que organizam e estruturam a personalidade, a identidade da escola.
Até aqui se considerou o aspecto formal, isto é, a organização planejada, a estrutura organizacional, os papéis
desempenhados.  As organizações, todavia, sofrem forte impacto dos elementos informais, a organização informal, que
diz respeito aos comportamentos, às opiniões, às ações e às formas de relacionamento que surgem espontaneamente
entre os membros de um grupo. Esses aspectos da organização informal têm sido denominados de cultura
organizacional (LIBÂNEO, 2007).
De acordo com o que fora defendido pelo autor, a escola apresenta duas formas de organização: a formal,
compreendida como se apresenta à comunidade escolar através de seu planejamento, das funções exercidas pelos
funcionários inseridos no contexto; e a organização informal, que impacta na oferta dos serviços prestados à
comunidade, correspondendo aos comportamentos apresentados pelos funcionários, considerados como as
vicissitudes, as opiniões emitidas por estes em relação aos estudantes e às famílias e o relacionamento espontâneo dos
membros deste grupo. Todos esses aspectos latentes convivem no mesmo ambiente e podem ser considerados como a
cultura organizacional da escola, vivenciada todos os dias pelos sujeitos.  
A cultura organizacional de uma escola explica, por exemplo, o assentimento ou a resistência ante as inovações, certos
modos de tratar os alunos, as formas de enfrentamento de problemas de disciplina, a aceitação ou não da rotina de
trabalho etc. Essa cultura organizacional, também designada como cultura da escola, diz respeito às características
culturais não apenas de professores, mas também de alunos, funcionários e pais (LIBÂNEO, 2007).
A cultura organizacional em que está imerso o cotidiano escolar é que vai definir a atuação dos sujeitos inseridos no
contexto. Representa as normas cotidianas informais que estão latentes e orientam o comportamento das equipes
escolares. Pode ser considerada como um dos fatores determinantes para que em muitas unidades públicas escolares a
equipe gestora logre êxito nas ações administrativas e pedagógicas, porque a comunidade escolar age no sentido do
fortalecimento da instituição e une esforços para que o processo de ensino aconteça de forma exitosa.
Existem muitos entraves que têm interferido sobremaneira para que as instituições de ensino tenham uma
funcionalidade adequada e consigam ofertar à sua demanda escolarizável um ensino de boa qualidade. Estes dizem
respeito à cultura organizacional, que possui caráter determinante na identidade socialmente construída das unidades
de ensino, ou seja, a forma particular adotada por estas instituições quando prestam os serviços à comunidade escolar,
as normas informais estabelecidas pelos sujeitos que direcionam o andamento das ações a serem executadas.
Para Costa (1998), a metáfora cultural cedo se fez sentir na organização escolar. A valorização dos aspectos simbólicos
da realidade organizacional da escola e o interesse manifestado pela sua cultura tornaram-se uma pertinente linha de
investigação. Como foi enfatizado pelo autor, uma linha muito pertinente de pesquisa diz respeito à cultura
organizacional das instituições de ensino porque a unidade escolar se constitui em uma construção simbólica porque
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são os atores que atuam no contexto, nas suas interações é que constroem cotidianamente a personalidade, a
identidade da escola.
 
 
2-1 O CONSELHO ESCOLAR ANTE A CULTURA ORGANIZACIONAL ESCOLAR ESTABELECIDA
 
A palavra conselho é definida como um corpo consultivo ou deliberativo que se reúne para tratar de interesse público ou
particular. É possível afirmar que a elaboração do Projeto Político-Pedagógico e a participação no Conselho Escolar são
ações próprias da gestão escolar e não atitudes meramente benevolentes. A comunidade escolar necessita estar
mobilizada para participar da construção do planejamento das ações e para interferir no cotidiano escolar. É a
conjunção de todos os partícipes que fomenta e alavanca a gestão escolar.
 
Conselho vem do latim Consilium. Por sua vez, consilium provém do verbo consulo/consulere, significando tanto ouvir
alguém quanto submeter algo a uma deliberação de alguém, após uma ponderação refletida, prudente e de bom-senso.
Trata-se, pois, de um verbo cujos significados postulam a via de mão dupla: ouvir e ser ouvido. Obviamente a recíproca
audição se compõe com o ver e ser visto e, assim sendo, quando um Conselho participa dos destinos de uma
sociedade ou de partes destes, o próprio verbo consulere já contém um princípio de publicidade (CURY, 2000, p. 47).
 
Um conselho constitui uma assembleia, de natureza pública, para aconselhar, dar parecer, deliberar sobre questões de
interesse público, em sentido amplo ou restrito. O Conselho Escolar situa-se no espaço da defesa dos interesses
coletivos, do Projeto Político- Pedagógico da escola, que requer uma visão do todo, construído desde os diferentes
pontos de vista das categorias que o constituem. A valorização dos conselhos como estratégia de gestão democrática
da educação traz implícita a relevância de sua função mobilizadora. Esta, por sua vez, se fundamenta no princípio de
pertença do bem público à cidadania (MEC, 2004).
O papel dos colegiados nas instituições de ensino necessita ser redimensionado porque não deve ser concebido como
um instrumento a mais da burocracia, apenas para o acompanhamento da execução financeira, dos recursos que
adentram a escola. Os seus membros devem acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas no âmbito escolar e
também elaborar o Projeto Político-Pedagógico.
Ultrapassar a superficialidade de tão só acompanhar o processo de prestações de conta que, tomado de forma isolada,
se configura como apenas uma das atribuições do conselheiro escolar. É necessário criar, no ambiente escolar, hábitos
democráticos de consulta e deliberação através de uma relação mais aproximada e dialógica entre todos os
participantes da comunidade escolar.
O Conselho Escolar deve atuar contemplando as dimensões política, social e pedagógica. A questão política se insere
na divisão de poderes, efetuando uma ruptura com o modelo instituído, em que só o gestor detém o monopólio de
decisão e os subordinados apenas executam as tarefas já previamente determinadas. Sobre isso, esclarecem Gadotti e
Romão (2004):
Os que não percebem os Conselhos de Escola como instrumentos eficientes e eficazes contra as administrações 
personalistas e autoritárias argumentam, muitas vezes, que se as relações entre direção e subalternos fossem mais
razoáveis, não haveria necessidade de instâncias coletivas de decisão, uma vez que as sugestões e críticas poderiam
ser colocadas sem problemas. Esquecem-se de que, dificilmente, as pessoas formadas e vividas no autoritarismo
apresentam aberturas para críticas, ao mesmo tempo que não abrem mão de dar a palavra final. Admitem, no máximo,
os conselhos com funções meramente consultivas, baseando-se no “espírito democrático” da direção, que sempre
levará em consideração as críticas procedentes e oportunas e as sugestões consistentes e adequadas ao momento. Os
limites dessa concepção são claros: a adoção das decisões coletivas  dependerá da identidade de propósitos da
coletividade e da direção, permanecendo o poder com a instância superior.
 
É importante afirmar que as relações interpessoais que são estabelecidas no interior das instituições de ensino refletem
os arranjos societários com episódios de centralização do poder e resistência quanto à publicização dos atos
administrativos. Os profissionais que estão à frente das instituições e tiveram as suas trajetórias de vida marcadas pelo
autoritarismo, dificilmente são receptivos às críticas, e não abrem mão de dar o veredicto final quanto ao processo
decisório.
O Conselho Escolar constituído em uma instituição escolar possui um papel de elevada relevância, pois irá depender de
seus integrantes uma participação crítica e dialogada com o propósito de fortalecimento das ações a ser executadas ou
a aceitação sem ressalvas de tudo que acontece no cotidiano escolar. Em muitos casos, os responsáveis pelos
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estudantes confiam em demasia nas boas intenções da equipe dirigente da unidade de ensino e não questionam a
prestação de serviço, tampouco as condições ofertadas para que o ensino aconteça.
Uma escola bem sucedida é aquela em que há objetivos traçados coletivamente por toda comunidade escolar e há o
predomínio de uma cultura forte entre os seus membros. Deste modo, os membros do Conselho Escolar necessitam
estar em perfeita sintonia com os aspectos subjacentes do cotidiano que se traduzem na forma como os discentes são
tratados pelos funcionários, o próprio relacionamento interpessoal construído na vivência das relações estabelecidas e
ainda o resultado que se pretende alcançar.
 
3.  A GESTÃO ESCOLAR ANTE A PARTICIPAÇÃO
           
A participação da comunidade escolar na gestão das unidades de ensino tem sido um assunto de grande repercussão
no âmbito escolar porque são imputados aos pais ou familiares todos os resultados negativos obtidos pela escola. São
acusados de não ter interesse pela escolarização dos filhos, quando as verdadeiras razões da ineficácia da escola
pública estão relacionadas à negligência do Estado.
Diante disso, percebemos a necessidade em ouvir os conselheiros da escolas públicas, com intuito de investigar quais
são as suas impressões sobre  estar exercendo um papel tão relevante dentro do espaço escolar. Procurou-se assim
ouvir quatro representantes dos Conselhos Escolares das referidas escolas, sendo dois de cada escola, perfazendo um
total de quatro membros, partindo da paridade existente na composição do colegiado, que são: pais, alunos,
funcionários e professores. O critério de seleção dos conselheiros levou em conta a participação destes, os que são
frequentes às reuniões e compreendem a importância de ter um assento no colegiado. Nesse processo foi necessário
observar de que forma eles atuam no cotidiano das escolas e os posicionamentos políticos e ideológicos que subjazem
à atuação.
Os dados desta pesquisa foram coletados no transcorrer do ano 2012, Como o objeto de estudo são duas unidades
escolares sob a jurisdição da 13ª CRE, todos os sujeitos que contribuíram estão imbricados nestes cotidianos escolares,
alguns de forma direta, porque trabalham nos contextos, outros indiretamente, porque prestam assessoria técnica,
administrativa ou pedagógica. Ambas as escolas são pertencentes a jurisdição da 10ª CRE do Estado de Alagoas.
Como coleta de dados utilizamos as entrevistas semiestruturadas. A escolha deu-se devido a sua implicação enquanto
sujeito imbricado quanto ao objeto de estudo, como enfatiza Bardin (1977, p. 68):
A implicação face ao objeto: a própria maneira como uma pessoa conta a aquisição de um objeto deve, em nosso
entender, refletir o sentimento de participação que ela pode ter tido nesse momento. A medida do grau de implicação ou
de participação, contribui para a definição do grau de estranheza da pessoa, na relação com o objeto.
 
 
 
 
 
 
Análise dos dados :
 
Uma forma de participação legítima no contexto educacional é a participação no Conselho Escolar, compreendido como
um canal que precisa ser democrático e foi instituído para que todos os segmentos pudessem participar e ampliar o
diálogo acerca do cotidiano escolar. Na escola de nº 1 há conselheiros engajados politicamente e que preferem atuar
dentro da legalidade:
Eu só vou passar um ano no colegiado, depois pretendo sair. Existe uma politicagem é muito complicado e às vezes,
por gostar das coisas certas, sou acusado de emperrar o processo. A ex-presidente do Conselho era muito organizada,
já trabalhou em banco. Fazia enquete para saber sobre o cardápio, e a merenda é de primeira qualidade; quando a
coisa é ruim, é para reclamar. O desgosto é a intervenção de muita gente, a comunidade não participa e só critica, são
os “engenheiros das obras prontas”. O papel do conselho é de vital importância, porque sem o Conselho a escola vai
para bancarrota. Enquanto conselheira vou até as últimas consequências dentro da normalidade da lei; fora da lei, nem
pensar (Sujeito nº 9).
 
           O desabafo do entrevistado demonstra, em primeiro lugar, o quanto o Conselho Escolar desta instituição tem sido
caracterizado como um espaço heterogêneo, onde há um conflito muito grande de interesses. De acordo com a sua
fala, há uma “politicagem” muito grande e porque ele gosta de realizar as ações dentro da legalidade, tem sido acusado
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de emperrar o processo administrativo. Por apresentar postura de muito engajamento, prefere sair e desfalcar o
colegiado, pois são muitas as situações complexas enfrentadas na administração e no relacionamento interpessoal.
           No tocante ao papel desempenhado pelos membros da comunidade escolar, é importante refletir acerca das
concepções defendidas por Oliveira e Rosar (2002, p. 129):
 
A descentralização da educação nas suas vertentes administrativas, financeiras e pedagógicas ocorrerá não só como
uma transferência de responsabilidades dos órgãos centrais para os locais, da União para os estados e destes para os
municípios, como implicará também um movimento de repasse direto de certas obrigações de órgãos do sistema para a
escola. Assim a democratização da educação será compreendida  pelo Estado como uma necessidade de procurar
imprimir maior racionalidade à gestão da mesma . São proposições que convergem para novos modelos de gestão do
ensino público, calcados em formas mais flexíveis, participativas e descentralizadas de administração dos recursos e
das responsabilidades.
 
Como a atuação política do conselheiro escolar nas unidades de ensino tem sido cada vez mais cobrada pelo poder
público, concebendo-o enquanto cogestor da escola, as responsabilidades dos membros do colegiado têm sido
tonificadas pela descentralização dos recursos, que exige acompanhamento quanto à execução, controle dos gastos e
avaliação periódica dos resultados. Quando um membro do colegiado não cobra a eficiência é acusado de ser
negligente e omisso. Ao passo que ao apresentar postura de austeridade em relação ao erário e ao funcionamento da
escola, é acusado de estar emperrando todo o processo. Assim, o Estado não é responsabilizado porque já está
enviando os recursos; cabe à comunidade escolar executar os gastos da melhor forma.
Na escola nº 2, a participação do Conselho Escolar é efetiva, mas a grande dificuldade é o acúmulo de atribuições que
sobrecarregam os conselheiros pois além dos seus afazeres correlatos às suas funções, têm de assumir mais tarefas:
O Conselho Escolar é um colegiado que tem ajudado muito na tomada de decisão. A professora que assumiu a
presidência do Conselho é uma professora que tem 30 horas em exercício efetivo da sala de aula. Eu não tenho tempo
para ser presidente, fico no Conselho Fiscal dando o suporte necessário. Os problemas na execução dos recursos
financeiros são muitos, com as atas, a alimentação escolar e a fiscalização. Planejamento exige tempo para depois
fazer acontecer, e ser professora e presidente ao mesmo tempo não é nada fácil. A SEE poderia ver uma forma de
diminuir a carga horária de quem faz parte do Conselho Escolar. Procuro, na medida do possível, exercer a liderança.
Procuro reunir a equipe, tomar decisões conjuntas; não gosto de fazer nada sozinha. Desde que assumi a gestão eu
disse: Se acertar juntos e se errar estaremos juntos também, nas decisões de maior a menor impacto na escola. Agora
com a GIDE o envolvimento do grupo foi essencial para traçar as ações que precisam ser executadas. Pensamos juntos
cada ação, a diferença é o coletivo. A relação com a 13ª é de proximidade, embora nos últimos tempos tenho sentido a
CRE mais longe (Sujeito nº 7).
 
A fala do sujeito inserido na escola nº 2 demonstra um fato que acontece em muitos contextos educacionais, a
sobrecarga de trabalho assumida pelos membros do Conselho Escolar quando são participativos e engajados
politicamente e agem para que a escola alcance êxito em suas ações. No caso em análise, a professora assumiu a
presidência do colegiado sem ter diminuição alguma em sua carga horária de trabalho porque o Estado não considera
como horas trabalhadas as que são dedicadas ao Conselho Escolar.
Nesta perspectiva, ao assumir um assento no colegiado, o partícipe terá acréscimo em suas tarefas e o trabalho deverá
ser realizado nas horas vagas. Com esta forma de encarar o trabalho do conselheiro como ato de benemerência, tem
sido cada vez mais difícil arrebanhar os membros da comunidade escolar para ingresso no colegiado.
Um outro ponto que nos chama a atenção é a ausência de formação continuada no Estado que garanta a formação
política para os conselheiros das escolas da Rede Pública, conforme observar-se nestes depoimentos:
Eu, mesma assumi e não tive nenhuma formação, assumi por que meu filho estuda na escola e eu sou funcionária,
quero uma escola melhor pro meus filhos e pros outros também, mas acho que os outros conselheiros nem  sabem o
que é ser conselheiro. (sujeito nº 6).
Eu, não sinhora, nunca istudei pra ser conselheira, a diretora mi chamou, eu gosto muito dela, é por que devo muito
favor a ela, por isso quero ajudar ela, (sujeito nº5)
 
            Como podemos observar os conselheiros não tem formação continuada que lhes garanta uma participação
política e conscientes nos colegiados, diante disso permanecem nos conselhos atuando de maneira alienada agindo
como coadjuvantes nesse processo. Percebemos que não possibilitar formação aos conselheiros é uma forma de
desarticular o processo de Gestão Democrática no Estado;
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            Assim  não há interesse político de se estabelecer no Estado uma formação continuada, com vistas a fomentar a
participação e subsidiar a atuação dos integrantes do Conselho Escolar. O ideal seria possibilitar formação continuada
para todos os conselheiros e que nesses momentos de estudos se priorizassem discussões a cerca de temas como
Gestão Democrática, formação política, Autonomia da Escola e historia e política do Brasil e de Alagoas.
Neste contexto, o fortalecimento da Gestão Democrática nas escolas do Estado de Alagoas é um permanente desafio,
uma vez que diante da falta de participação dos conselheiros a gestão escolar fica centralizada na mão da equipe
gestora da escola, e em muitas escola permanece configurada nas mãos de um único diretor/diretora que centraliza e
monopoliza as ações.
A gestão de uma instituição de ensino é uma forma organizacional que visa garantir que os processos de ensino e de
aprendizagem aconteçam e possam contribuir para o crescimento pessoal e intelectual dos estudantes, bem como
assegurar à comunidade escolar um atendimento humanizado, presteza e agilidade nos trâmites burocráticos.
Diante de tudo que observamos nas escolas investigadas podemos constatar que no Estado de Alagoas as ações no
campo da Gestão escolar caminha a passos lentos, são ações descontínuas que repercute na ineficácia na prestação
de serviços, desdobramento das relações de poder que ainda se estabelece dentro do espaço escolar, diante da pouca
participação dos conselheiros escolares nas tomadas de decisão na escola, a direção escolar continua a concentrar o
poder nas mãos dos diretores, figuras que autoritariamente impedem que todos os envolvidos tomem parte do cotidiano
escolar.
Uma outra questão é que poucos funcionários aceitam assumir assento nos conselhos escolares, uma vez que não
havendo concursos públicos no Estado os servidores que permanecem no serviço público ficam sobrecarregados e
acumulam tarefas rotineiras, causando prejuízo à comunidade atendida. A precariedade das condições de trabalho tem
contribuído para que a comunidade escolar não seja atendida com presteza e a contento.
Falar em participação na educação  nos  reporta à compreensão de que a qualidade se busca com a inserção de todos
os envolvidos nos processos de gestão. Problematizar as articulações entre o compromisso técnico e o compromisso
político pode contribuir para ampliar a compreensão da administração da educação, retomando  sempre a desejada
ampliação da democratização da educação.
 Entretanto, esta participação deve envolver um processo global de educação, visando principalmente superar um dos
problemas vividos pelo Conselho Escolar: a falta de capacitação sistemática, técnica e política de seus membros.
Capacitá-los representa, portanto, um aprendizado, em que todos da comunidade escolar devam refletir sobre os
problemas, dificuldades e superações para aquilo que estar posto e que deve ser superado.
 
 
 
   CONCLUSÃO
A compreensão de que a escola é uma construção simbólica em que os sujeitos inseridos no contexto é que conferem a
identidade institucional, a sua personalidade socialmente construída é de grande relevância porque o seu
funcionamento e a eficácia de suas ações estão correlacionados ao modo como os partícipes compreendem a função
social da escola e agem no sentido de fortalecer ou anular as atividades que são executadas.
Neste sentido afirmamos que para se efetivar uma Gestão Democrática nas escola de Alagoas requer instrumentos
propulsores o compartilhamento do poder decisório e Autonomia  que de forma conjugada atuem no sentido de
assegurar que a instituição de ensino se constitua enquanto um canal aberto e interativo ou autocrático.
Uma escola bem sucedida é aquela em que há objetivos traçados coletivamente por toda comunidade escolar e há o
predomínio de uma cultura fortalecida entre os seus membros. Deste modo, os membros do Conselho Escolar
necessitam estar em perfeita sintonia com os aspectos subjacentes do cotidiano que se traduzem na forma como os
discentes são tratados pelos funcionários, o próprio relacionamento interpessoal construído na vivência das relações
estabelecidas e ainda o resultado que se pretende alcançar.
Acreditando nisso, ao observarmos a realidade das escolas investigadas constatamos que a participação dos membros
do conselho nas reuniões do colegiado está prejudicado por que os mesmo estão sobrecarregados com tantas
atribuições, os conselheiros do segmento pais também estão com pouca  participação no colegiado, segundo eles isso
acontece por que a escola não avisa com antecedência marcando reuniões extraordinárias, dessa maneira fica inviável
as suas participações.
Avaliando esse contexto percebemos que a escola  deva garantir a efetiva participação desses indivíduos nas reuniões
do colegiado, para tanto se faz necessário planejar o ambiente e o tempo em prol dos encontros e reuniões deste órgão
colegiado. Nesse sentido a escola necessita se organizar diminuindo a sobrecarga de trabalho dos conselheiros que
trabalham na instituição, já para os conselheiros segmento pais e comunidade a escola precisa adequar os horários,
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realizar momentos de encontros de estudos tudo isso para garantir a compreensão sobre a importância do conselho
escolar para a melhoria da organização cultural escolar.
Um outro ponto que nos chama a atenção é a falta de formação para esses conselheiros, conforme fica explicito na fala
dos indivíduos, diante disso percebemos a urgência em se garantir em Alagoas uma política de formação dos
conselheiros escolares das escolas da Rede Pública de Alagoas, para que eles estejam politicamente engajados em
prol do fortalecimento da escola e capacitados para que se venha a ter posicionamentos qualificados e embasados
legalmente.
Compreendemos que essa formação específica garantiria aos partícipes dos conselhos escolares um melhor
entendimento de seu papel na cultura organizacional da escola, desta forma estariam politicamente engajados em prol
do fortalecimento da escola e capacitados para que se venha a ter posicionamentos qualificados e embasados
legalmente.
Até por que na escola, o Conselho Escolar assume papel preponderante, pois ele é o veículo facilitador que pode
romper com a centralização nas ações. Iniciando, através de seus mecanismos participativos como as reuniões e
assembleias, hábitos democráticos. Enfim , compreendemos que a participação de todos os sujeitos escolares dentro do
Conselho é de fundamental importância na formação para a cidadania, mas a efetivação desse processo depende
também do resgate do papel do Conselho Escolar, dentro de perspectiva de discussão coletiva sobre as suas
atribuições, os limites de sua atuação e as suas possibilidades de mudanças, bem como o redirecionamento para a
democratização do processo de decisões na escola.
Através de um colegiado politizado, a intervenção no cotidiano escolar é diferenciada porque os conselheiros
conseguem compreender a função social da escola, o funcionamento administrativo da instituição como uma instância
social de prestação de serviços e o que é mais importante, agir em consonância com a gestão da escola para inibir
possíveis condutas inadequadas dos funcionários que atuam no ambiente. 
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[1] Os profissionais da educação são aqueles que desempenham na escola outras funções que estão correlacionadas
com o processo de ensino como é o caso da coordenação pedagógica, os secretários escolares e o pessoal que
trabalha na secretaria da escola que subsidiam o fazer pedagógico.
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[1] GIDE – Gestão Integrada para o Desenvolvimento da Escola – política educacional que foi implantada na escola pela
SEE no ano de 2012, seguindo uma metodologia que privilegia o planejamento estratégico.  As próximas pesquisas na
área de gestão das escolas públicas poderão abordá-las.
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